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I – Introdução 

O objetivo geral deste trabalho foi o de realizar o mapeamento e análise das 

unidades de paisagem nos municípios de Sumaré e Valinhos, Região Administrativa de 

Campinas (SP), como subsídio à gestão da paisagem dos referentes municípios. 

 A paisagem é entendida como sendo a síntese dos diversos componentes 

que a produzem ou seja, a paisagem, além de ser um dado perceptível e revelador do 

espaço, é formada de elementos geográficos que se articulam uns com relação aos outros, 

sendo que, alguns elementos pertencem ao domínio natural, abiótico, como o substrato 

geológico, o clima, as águas. Os demais (elementos) constituem o domínio vivo, a biosfera, 

formada pelo conjunto das comunidades de vegetais e animais que nascem, desenvolvem-

se e se dissolvem. Além do que, esta interação e/ou síntese exposta à ação do homem ao 

longo do tempo, o qual, alcança cada vez mais as condições técnicas para modelar grande 

parte das paisagens terrestres de acordo com os seus diversos interesses e necessidades, 

reforçando assim, o fato das paisagens terrestres constituírem conjuntos desigualmente 

frágeis e mutáveis (DOLLFUS, 1973). 

 Mais recentemente, a paisagem é entendida como um sistema aberto, com 

permanente troca de matéria e energia, formando uma superfície geográfica heterogênea e 

complexa, a qual, como citado anteriormente, defini-se a partir da interação (síntese) de 

fatores da natureza produzindo feições particulares em um determinado espaço, no qual, 

atuam grupos culturais com diferentes formas e magnitudes ao longo do tempo, imprimindo 

no espaço uma certa homogeneidade (BOLOS & CAPDEVILA, 1992; HABER, 1990; 

FORMAM & GODROM, 1986). Desta forma, a paisagem reflete hoje o registro acumulado 

da evolução biofísica e da história das culturas precedentes (GROGAM, 1993). 

Esta concepção da paisagem tem sido de grande aplicabilidade nos estudos de 

Ecologia da Paisagem, particularmente nos trabalhos de cartografia das unidades de 

paisagem (FEDOROWICK, 1993; ROCHA, 1995; SCHREIDER, 1990), com vistas ao 

manejo dos recursos naturais. 
                                                           
1 professor Departamento de Geografia, UNICAMP, Campinas (SP), Brasil. CP 6152, CEP 13083-970. e-
mail: vitte@uol.com.br 
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De maneira geral, os estudos de ecologia da paisagem, os quais, envolvem 

diretamente a cartografia de unidades de paisagem, procuram subsidiar as ações de 

Planejamento da Paisagem dentro de uma perspectiva ecológica (HENDRIX et al., ODUM, 

1988). Neles, a paisagem é dividida em unidades funcionais. Cada unidade é hierarquizada 

em função de valores relativos que possui para a comunidade e também, frente às 

necessidades de produção e proteção dos recursos naturais além do uso do solo assim 

como da problemática ambiental. 

Para CHRISTOFOLETTI (1999), a paisagem pode ser compreendida como um 

sistema ambiental que apresenta uma organização na superfície terrestre, no qual a 

especialidade é uma das características inerentes à paisagem, sendo que, a sua 

organização vincula-se com a estruturação e funcionamento de (e entre) seus elementos 

mediada pela dinâmica evolutiva da própria paisagem em um contexto regional. 

Esta especialidade, ou antes, esta geograficidade, segundo nossa proposta, é o 

resultado da interação entre dois elementos que estruturam as paisagens: a geosfera e o 

sistema sócio-econômico-cultural, cuja dinâmica estrutura-se por meio dos processos 

erosivos, que em última instância dependem do grau de fragilidade das unidades de 

paisagem. 

Assim para ROSS (1994), o conhecimento das potencialidades dos recursos naturais 

passa pelo levantamento dos solos, relevo, rochas e minerais, das águas, do clima, da flora 

e da fauna, enfim de todas as componentes do estrato geográfico que dão suporte a vida. 

Esses estudos devem originar produtos cartográficos temáticos de geomorfologia, geologia, 

pedologia, climatologia e uso da terra/vegetação. VITTE & SANTOS (1999) para a 

confecção da carta de fragilidade ambiental, incluíram os seguintes critérios: a análise das 

declividades; a carta de energia do relevo, que inclui uma integração entre a carta de 

declividades com a carta de dissecação horizontal e a de dissecação vertical do relevo, 

conforme especificado por SPIRIDINOV (1981); a densidade de drenagem; a densidade 

hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1980); densidade de nascente e o índice de erosividade 

das chuvas (BERTONI & LOMBARDI NETO, 1985). Todos esses índices que têm a 

propriedade de qualificarem o processo erosivo. 

Para a análise da fragilidade, entretanto, exige-se que esses conhecimentos 

setorizados sejam avaliados de forma integrada, calcada sempre no princípio de que a 

natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre suas componentes físicas e bióticas 

(ROSS, 1994). 

Tais elementos tornam-se os componentes que comandarão a estruturação espacial 

de uma determinada paisagem. Eles também potencializam a sensibilidade da paisagem, 

que é compreendida como sendo a capacidade que um sistema têm de responder a uma 
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determinada mudança que ocorre nos fatores que controlam o seu funcionamento 

(THOMAS & ALLISON, 1993). Tal fato pode ser verificado na ocasião do rompimento dos 

limiares naturais, como a entrada de matéria e energia que ocorre a partir das diferentes 

formas de uso e ocupação do solo, desencadeando processos degradacionais e com isto 

qualificando as unidades de paisagem e a sua conseqüente utilização pela sociedade. 

Quanto à escala de abordagem, assume-se que a bacia hidrográfica é uma categoria 

escalar de origem natural, sendo composta basicamente de um conjunto de vertentes e de 

uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até gerarem um único 

leito. O ciclo hidrológico encontra seus limites na bacia hidrográfica. Como paisagens 

naturais, as bacias hidrográficas apresentam os seus limites definidos a partir da interação 

entre os elementos da geoesfera. Os seus limiares são definidos ao longo do tempo 

geológico constituindo-se, assim, em uma organização espacial complexa 

(CHRISTOFOLETTI, 1980, 1999). 

2 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS (SP)2

A Região metropolitana de Campinas constitui-se em um “locus” privilegiado de 

investimentos em alta tecnologia, a ponto de formar um dos mais importantes pólos de 

tecnologia do país. Historicamente, o seu processo de formação resultou do processo de 

acumulação do Complexo Cafeeiro, em que os lucros advindos deste produto agrícola foram 

imediatamente revertidos no processo de urbanização, na industrialização e na construção 

de uma ampla rede de transportes, que ao longo do tempo constituíram-se em estruturas 

que viabilizaram a captação de recursos e investimentos para a região metropolitana de 

Campinas. 

O processo de metropolização inicia-se na década de 1970 com maciços 

investimentos estatais e privados na região de Campinas, em que a cidade homônima 

tornou-se pólo de centralização dos investimentos, com conseqüente atração populacional. 

Os investimentos estatais foram direcionados para a criação da UNICAMP que tornou-se um 

centro universitário gestor de pesquisa aplicada em tecnologia. Foram realizados 

investimentos também na área de telecomunicações, micro-eletrônica, química e mecânica 

pesada. Os investimentos privados também direcionaram-se para o setor industrial, 

aproveitando as vantagens locacionais provocadas pelos investimentos estatais em P&D. 

                                                           
2 Texto baseado em: ; JOIA, P.R., 2000. Novas Trajetórias da Alta Tecnologia no Brasil, sob a 
influência da ação do Estado:Uma análise do pólo tecnológica de Campinas,SP. Tese de Doutorado, 
IGCE, UNESP-Rio Claro, p.163-170. MENDES, A.A., 1991.Implantação Industrial em Sumaré: origens, 
agentes e efeitos.Dissertação de Mestrado.IGCE, UNESP, Rio Claro. VERDI, A.R., 1997.Metropolização 
de Campinas:possibilidades no entorno da Grande São Paulo.Dissertação de Mestrado, FFLCH – USP, 
p.68-104. 
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A infraestrutura básica como as rodovias e ferrovias foi montada ainda na época do 

Complexo Cafeeiro sendo um dos principais elementos na atração de investimentos, pois a 

situação da Região de Campinas em relação à São Paulo e suas ligações com o Vale do 

Paraíba e com o Litoral são extremamente rápidas e facilitadas por tal infraestrutura. 

Todas estas considerações acima significam que o processo de organização do 

espaço na região de Campinas é fortemente marcado pelos sistemas de engenharia e por 

próteses sempre mais complexas, que cada qual com suas temporalidades tendem a alterar 

a dinâmica natural das paisagens e/ou produzindo novos processos. 

2.1– O MUNICÍPIO DE SUMARÉ 

O Município de Sumaré dista 4,5 km de Campinas e 115 km de São Paulo; 

apresenta área de 164 km²; o distrito sede do município está localizado nas coordenadas 

geográficas: - 22,82194º de latitude e – 47,26694º de longitude; faz fronteira com Campinas, 

Americana, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste, Paulínia e Nova Odessa; possuía, em 1998, 

uma população de 179.417 habitantes, dos quais, 178.309 correspondem à população 

urbana e o restante 1.108 à população rural, sendo assim, o índice de urbanização do 

município é de 99,38%. 

Quanto a produção industrial o município possuía, em 1997, 323 estabelecimentos 

industriais (www.seade.gov.br). Além do que, Sumaré e Valinhos associados à Campinas, 

concentram, majoritariamente, indústrias do grupo III (material elétrico e mecânico), 

respondendo por 37% da produção industrial do chamado Vetor de Metropolização de 

Campinas (Semeghini, 1992). 

2.1.1 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ2

Em primeiro lugar, ressaltamos que a compreensão da evolução histórico-econômica 

de Sumaré só é possível quando se analisa a formação de Campinas, município do qual 

Sumaré se emancipou em 1953. 

Sendo assim, quando em 1860, Campinas já era o principal produtor de café do 

Estado, Sumaré era apenas um povoado que possuía um comércio incipiente para atender 

as necessidades dos tropeiros e dos seus poucos moradores. 

Destaca-se que, em meados de 1860, a agricultura regional já apresentava um 

dinamismo capaz de responder com rapidez aos estímulos do mercado internacional, 

evidenciado com o surto algodoeiro ocorrido na região, particularmente em Sumaré. 

Conseqüentemente, com o algodão potencializando a acumulação de capitais e dando, 
                                                           
2 MENDES, A.A., 1991.Implantação Industrial em Sumaré: origens, agentes e efeitos.Dissertação de 
Mestrado.IGCE, UNESP, Rio Claro. 
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devido às suas particularidades de produção, grande contribuição ao emprego do trabalho 

livre na região. 

As cidades com base na cultura cafeeira escravagista ainda não desempenhavam 

uma função central no processo de acumulação, o que viria a se dar só mais tarde, quando 

a partir de 1850, intensificaram-se as manifestações dos grandes cafeicultores ao governo 

provincial para que fossem implantadas as ferrovias, conseqüentemente, reduzindo os altos 

custos com o transporte de uma crescente produção cafeeira. 

Em meados de 1867 foram cedidas as terras para que os trilhos da estrada de ferro 

passassem pelo povoado de Quilombo (atual Sumaré), exigindo que construíssem ali uma 

estação ferroviária, a qual, recebeu o nome de Rebouças. 

A ferrovia e as máquinas de beneficiamento reduziram os custos, aumentaram a 

produtividade e pouparam mão-de-obra, estimulando a acumulação cafeeira. Com relação 

às relações de trabalho emergia o colonato. 

No final do século XIX e início do século XX abateram-se sobre o café sucessivas 

crises, sendo que, em 1930, a crise mundial se sobrepôs à crise interna, levando a 

cafeicultura a deixar de ser o centro dinâmico da economia brasileira. 

Com a crise cafeeira e o deslocamento do centro dinâmico da acumulação para as 

atividades voltadas ao mercado interno, sendo que, a partir da segunda metade dos anos 30 

ocorre também a expansão da agroindústria algodoeira, marcando o primeiro movimento 

espacial significativo do grande capital industrial estrangeiro e nacional, antes concentrado 

na capital e entorno, para o espaço interior, sendo privilegiado o município de Campinas 

(inclusive Sumaré) na segunda metade dos anos de 1940 e, principalmente, após 1950. 

A partir de 1940, inicia-se em Sumaré, um movimento de emancipação, o qual, 

culminou em 30 de dezembro de 1953 com a criação do município. 

Sumaré, a partir de sua emancipação, segundo os dados dos censos do IBGE de 

1960-1980, apresentou um processo acelerado de crescimento populacional e de 

urbanização.As taxas de urbanização estão associadas ao intenso processo de 

industrialização ocorrido no período de 1960-1980. 

Até 1970, a estrutura da produção industrial de Sumaré era pouco diversificada, com 

o predomínio de indústrias têxteis, porém, a partir de 1970 começa a ocorrer o aumento do 

número de estabelecimentos industriais “motrizes ou dinâmicos”, tais como: metalúrgica, 

mecânica, material de transporte, química. Então, tais atividades passam a desempenhar 

um papel importante no processo de industrialização sumareense, conseqüentemente, 

induzindo e atraindo novos estabelecimentos industriais. 
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Desse modo, verifica-se que o surto de industrialização mais recente de Sumaré não 

estabelece vínculo direto com a indústria pré-existente (têxtil e de transformação de 

matérias primas minerais e não metálicos). 

A estrutura financeira de Sumaré, após 1970, deixou de ser dominada pelo capital 

endógeno e passou para as “mãos” do capital exógeno (principalmente, com a instalação de 

grandes multinacionais), o qual, começou a imprimir uma dinâmica industrial mais ampla 

que ultrapassou a escala do lugar. 

2.1.2- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ 

Segundo o Mapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1:500.000,1981), em 

Sumaré predominam rochas da Formação Itararé (Cpi) do Permo-Carbonífero entremeados 

por diques Mesozóicos de diabásio da Formação Serra Geral( JKβ), com orientação NW-SE, 

a qual, apresenta soleiras diabásicas, diques básicos em geral incluindo diabásios, dioritos 

pórfiros, microdioritos pórfiros, lamprófiros, andesitos, monzonitos pórfiros e traquiandesitos. 

A Formação Itararé caracteriza-se por depósitos glaciais continentais, glácio-marinhos, 

fluviais, deltaicos, lacustres e marinhos, compreendendo principalmente arenitos de 

granulação variada, imaturos, passando a arcosios; conglomerados, diamictitos, tilitos, 

siltitos, folhelhos, ritmitos; raras camadas de carvão. 

De acordo com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1:1000.000, 

1981), o relevo Sumaré apresenta colinas amplas, onde, predominam interflúvios com área 

superior a 4km², topos extensos e aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. 

Drenagem de baixa densidade, padrão sub-dendrítico, vales abertos, planícies aluviais 

interiores restritas, presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes. 

Segundo TROPPMAIR (2000), Sumaré se encontra na área do Geossitema 

Depressão Periférica Norte, onde, além de apresentar colinas amplas e médias, encontram-

se morrotes alongados e espigões cujas altitudes variam entre 600m a 800m. A análise 

pedológica revela três grandes grupos de solo: Podzólico Vermelho Amarelo Laras, 

Podzólico com cascalho e o Latossolo Vermelho Amarelo fase Arenosa. 

Apesar de chuvas abundantes dado o clima tropical, o solo extremamente arenoso é 

responsável por uma rede de drenagem de densidade baixa a média tipo sub-dendrítica e 

sub-retangular, além do que, os vales erodidos em arenitos são bem abertos e em muitos 

trechos se encontra planícies aluviais. Os vales que se encontram em áreas de morrotes 

alongados apresentam-se mais fechados. 

Os rios Piracicaba, Médio Mogi Guaçu, Médio Pardo e o Jaguari formam a rede 

hidrográfica deste geossistema. 
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De acordo com TROPPMAIR (2000), o geossistema Depressão Periférica Norte, 

apesar de apresentar alta densidade demográfica e parque industrial diversificado, 

apresenta sérias dificuldades para sua ocupação, devido à pobreza e fragilidade do solo que 

se reflete intensamente pelo pequeno potencial de produtividade, da necessidade de 

irrigação no caso das culturas agrícolas e a necessidade de obras de engenharia custosas 

para fixação e fundamentação nos espaços urbanos. 

2.2 O MUNICÍPIO DE VALINHOS 

O Município de Valinhos dista 3,2 km de Campinas e 90 km de São Paulo; apresenta 

área de 111 km²; o distrito sede do município está localizado nas coordenadas geográficas: - 

22,97056º de latitude e -46,99583º de longitude; faz fronteira com Campinas, Itatiba, 

Itupeva, Morungaba e Vinhedo ; possuía, em 1998, uma população de 77.268 habitantes, 

dos quais, 72.332 correspondem à população urbana e o restante 4.954 à população rural, 

sendo assim, o índice de urbanização do município é de 93,59%. 

Quanto a produção industrial, o município possuía em 1997, 389 estabelecimentos 

industriais (www.seade.gov.br). Além do que, Sumaré e Valinhos associados a Campinas, 

concentram, majoritariamente, indústrias do grupo III ( material elétrico e mecânico), 

respondendo por 37% da produção industrial do chamado Vetor de Metropolização de 

Campinas (Semeghini, 1992). 

2.2.1 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS3

A história de Valinhos começa com a história de Campinas, quando em 1732, 

Francisco Barreto Leme, doa a Sesmaria de Ribeirão do Pinheiro (atual Valinhos) para 

Alexandre Simões Vieira, o qual, tratou logo de construir um “pouso”, o qual, denominou-se 

“Pouso dos Pinheiros ou “Rancho dos Pinheiros”, pois, a região era "passagem forçada" 

para Minas Gerais e Goiás e este caminho era usado pelos bandeirantes em sua busca de 

ouro e pedras preciosas. Eles percorriam as margens do Ribeirão Pinheiros, propiciando 

assim o surgimento dos primeiros pousos na Região de Campinas. 

Sua ocupação começa por volta de 1800, quando os primeiros imigrantes italianos e 

alemães encontraram uma região de terras férteis, desbravada pelos Bandeirantes que se 

dirigiam para Minas Gerais. 

Para demarcar seus territórios, esses pioneiros faziam pequenos valos na terra, 

originando assim o nome do povoado de “Valinhos”. A terra alimentou os sonhos desses 

imigrantes, responsáveis pelo plantio de várias culturas, sendo a mais famosa a do figo 

roxo. Tornando a cidade de Valinhos conhecida como a "capital do figo roxo". 
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Pouco mais de 70 anos depois, em 11 de agosto de 1872, começou a chegar a 

Valinhos nos trilhos da Estrada de Ferro Campinas-Jundiaí o início de seu desenvolvimento. 

Com eles, chegam também os primeiros estabelecimentos comerciais e as bases de uma 

indústria que se fortaleceu ao longo dos anos.2

Durante todo o período de desenvolvimento de Valinhos a cultura do café foi de 

extrema importância, sendo que, a estação de Valinhos era a terceira na ordem de 

movimento de embarque de café do Estado de São Paulo atrás de Campinas e rio Claro. 

Em 1896, Valinhos foi elevada à categoria de Distrito de Paz. Em 1948 dá-se início, 

através de Gedeão Menegaldo, diretor do Jornal de Valinhos, à publicação, em partes, da 

"Monografia - O Distrito de Valinhos", obra premiada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que mostra algumas características do já distrito de Valinhos. No final da 

década de 40, a vila-sede do Distrito era constituída de mais de 400 prédios. 

Por ser Distrito do Município de Campinas, as principais decisões políticas e 

administrativas eram tomadas ou pela Câmara Municipal ou pela Prefeitura. No período de 

1896 à 1955, leis, atos e decretos que diretamente interferiam na vida dos valinhenses 

vinham de Campinas, como é o caso do orçamento do distrito. 

 Em 1921, com a inauguração da estrada de rodagem São Paulo – Campinas se deu 

um passo decisivo para o progresso de Valinhos e sua posterior emancipação. 

Graças ao esforço de um grupo de líderes, Valinhos começa a caminhar para sua 

definitiva emancipação de Campinas no dia 16 de maio de 1952, quando é realizada a 

primeira reunião. A partir deste dia, decorreu menos de um ano para a realização do 

plebiscito junto à população. No dia 30 de dezembro de 1953, o Governo do Estado 

promulga a lei 2456, criando o Município de Valinhos. A primeira eleição do novo município 

acontece no dia 3 de outubro de 1954. 

O Município é instalado oficialmente no dia 1º de janeiro de 1955, quando tomam 

posse o prefeito e os primeiros vereadores. 

Apesar de sua reduzida extensão territorial e a topografia do terreno, bastante 

irregular e acidentada, Valinhos tem tido grande crescimento no que se refere ao seu parque 

industrial.Além das três grandes empresas conhecidas em todo o território e no exterior 

(Gessy-Lever, Rigesa e Eaton), o município conta com um número elevado de indústrias, 

incluindo as mais velhas e tradicionais delas, as cerâmicas e olarias. 

2.2.2 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 

                                                           
3 PIRES, M., 2000. Valinhos – Tempo e Espaço.Publicações da Academia Campineira de Letras, 
nº37.Campinas. 
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Segundo o Mapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1:500.000,1981), em 

Valinhos ocorrem rochas do Pré-Cambriano do Complexo Amparo ,incluindo gnaisses a 

biotita, hornblenda e granada com grau variável de migmatização, associadas a migmatitos 

de estruturas diversas, com intercalações não individualizadas de quartzitos,xistos, 

anfibolitos, gonditos e mataultrabasitos além de incluir, migmatitos brandados de 

paleossomas granulíticos e anfibolíticos, granulitos diversos migmatizados, migmatitos 

homogêneos, anatexitos, com pequenos resisters de biotita, gnaisses e quartzitos. 

De acordo com o Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo (IPT, 1:1000.000, 

1981), o relevo de Valinhos caracteriza-se por apresentar Morros e Morrotes predominando 

declividades médias a altas, acima de 15% e amplitudes locais de 100m a 300m (morros) e 

amplitudes inferiores a 100m (morrotes). 

O relevo de morros está dividido em Mares de Morros, o qual, apresenta topos 

arredondados, vertentes com perfis convexos a retilíneos. Drenagem de alta densidade, 

padrão dendrítico a retangular, vales abertos a fechados, planícies aluvionares interiores 

desenvolvidas; constituem geralmente um conjunto de formas em meia laranja. Já os Morros 

com Serras restritas apresentam topos arredondados, vertentes com perfis retilíneos, por 

vezes abruptos, presença de serras restritas. Drenagem de alta densidade, padrão 

dendrítico a pinulado, vales fechados, planícies aluvionares interiores e restritas. 

No relevo de Morrotes predominam os do tipo alongados paralelos, com topos 

arredondados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de alta densidade, 

padrão paralelo à treliça, vales fechados. 

Segundo TROPPMAIR (2000), três elementos dominam e dinamizam o geossistema 

de Mar de Morros, a saber: o clima com temperatura e precipitação elevada, o relevo que se 

apresenta de forma vigorosa e os solos rasos e lixiviados de encosta (litossolos e latossolos 

vermelho-amarelos fase rasa). Este último grupo apresenta textura argilo-arenosa com 

predomínio de areia (70%), pequena profundidade (1,2m) e bastante ácido (pH 4,5). 

Os rios que se destacam nesta área são: Atibaia, Tietê (médio curso), Piracicaba 

(alto curso), Jaguari, Jundiaí, Mogi Guaçu e Pardo. 

 O geossistema de Mar de Morros apresenta, de acordo com TROPPMAIR (2000), 

paisagens bem marcantes pelo vigor do relevo e do clima tropical de altitude. Ambos, relevo 

e clima influem diretamente na estrutura, nas inter-relações e na dinâmica da paisagem que 

foi intensamente modelada pela ação antrópica.A ocupação antrópica exige cuidados no 

planejamento para reduzir desastres ecológicos que se traduzem por deslizamentos, 

inundações e esgotamento de solos. 

3. RESULTADOS. 
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3.1 HIERARQUIA FLUVIAL 

Segundo CHRISTOFOLETTI (1980) a hierarquia fluvial consiste no processo de 

classificação de curso d’água (ou da área drenada que lhe pertence) no conjunto total da 

bacia hidrográfica na qual se encontra. Isso é realizado com a função de facilitar e tornar 

mais objetivo os estudos morfométricos (análise linear, areal e hipsométrica) sobre as 

bacias hidrográficas. Quanto maior a participação percentual de canais de primeira ordem, 

maior é a fragilidade da paisagem, pois os mesmos indicam maior dissecação do relevo, 

que pode ser provocada por controle estrutural, como falhas, fraturas ou dobramentos 

Na presente definição da hierarquia fluvial (feita somente nos canais d’água inseridos 

na área municipal), foi adotado o sistema de classificação introduzido por ARTHUR N. 

STRAHLER, em 1952, no qual, os menores canais, sem tributários, são considerados como 

de primeira ordem, estendendo-se desde a nascente até a confluência; os canais de 

segunda ordem surgem da confluência de dois canais de primeira ordem, e só recebem 

afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem surgem da confluência de dois 

canis de segunda ordem, podendo receber afluentes de primeira e de segunda ordem. E 

assim, sucessivamente. 

 3.1.1 - O caso do município de Sumaré (SP). 

No município de Sumaré, 76,0% dos canais fluviais são de primeira ordem, 17,0%, 

6,0% e 1% são canais de segunda, terceira e quarta ordem respectivamente, o que, está 

representado no gráfico 01. 

Índice de Hierarquia Fluvial
 Sumaré (S.P.)

76%

17%
6% 1%

1ª ordem
2ª ordem
3ª ordem
4ª ordem

 Gráfico 01 - Hierarquia Fluvial no Município de Sumaré (SP) – Brasil. 

3.1.2 O caso do município de Valinhos (SP). 

Já no município de Valinhos, 78,0% dos canais fluviais são de primeira ordem, 

17,0%, 4,0% e 1% são canais de segunda, terceira e quarta ordem respectivamente, o que, 

está representado no gráfico 02: 
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Índice de Hierarquia Fluvial
 Valinhos-SP

78%

17%4%
1%

1ª ordem
2ª ordem
3ª ordem
4ª ordem

Gráfico 02 – Hierarquia Fluvial no Município de Valinhos (SP) – Brasil. 

3.2 – DENSIDADE DE NASCENTES 

          

Para cada quadrícula de 1 km² foram plotadas, em papel vegetal, as nascentes 

pertencentes à área abrangida pelas mesmas. Após esta plotagem, realizou-se o cálculo do 

Índice de Densidade de nascentes,o qual, é um indicador da variabilidade de nascentes em 

unidade de área, e pode demonstrar influências litológicas e/ou estruturais no 

comportamento da drenagem, como por exemplo: tipo de Bacia, vazão do rio e poder de 

erosão fluvial (CHRISTOFOLETTI, A. & OKA – Fiori,1980). Quanto maior a densidade em 

uma paisagem ou unidade de paisagem, maior a fragilidade e maiores os cuidados em 

termos de planejamento e organização do espaço. 

O índice é dado pela seguinte fórmula: 

Densidade de nascentes =  nº de nascentes por quadrícula 
                                               ---------------------------------------------- 
                                                   Área da quadrícula  x1000 m²  

O número de nascentes também foi utilizado para o cálculo da porcentagem de nascentes 

em cada quadrícula através da seguinte fórmula: 

% de nascentes = nº de nascentes da quadrícula   x 100  
                                  ---------------------------------------------- 
                                                  Área da quadrícula  

Prosseguindo o trabalho com o índice de densidade de nascentes, foi realizada uma 

hierarquização estatística do mesmo a fim de facilitar sua representação e interpretação 

espacial. Sendo assim, temos o mapa de Densidade de Nascentes. 

3.2.1 - O caso do município de Sumaré (SP): 

No município de Sumaré, 68,0% da área municipal apresenta um índice de 

densidade de nascentes menor que 0,001, 30,0% está entre 0,001 e 0,003 e 2,0% está 

acima de 0,003. No gráfico abaixo está representada a relação entre o número de nascentes 
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por cada área de 2 km² em que foi dividida a área total do município de Sumaré (SP)- 

gráfico 03 

Número de Nascentes por 2 km² - Sumaré (S.P.)

68%

24%

6%

1%

1%

zero
um
dois
três
quatro

 

Gráfico 03 – Número de Nascentes no Município de Sumaré (SP) 

3.2.2 - O caso do município de Valinhos (SP). 

No município de Valinhos, 30,0% da área municipal apresenta um índice de 

densidade de nascentes menor que 0,001, 56,0% está entre 0,001 e 0,003 e 14,0% está 

acima de 0,003. No gráfico abaixo está representada a relação entre o número de nascentes 

por cada área de 2 km² em que foi dividida a área total do município de Valinhos (SP) – 

Gráfico 04. 

Índice de Densidade de Nascentes
Valinhos - SP

30% 56%

14%

< 0,001

0,001  _____  0,003

 > 0,003

 

Gráfico 04 – Número de nascentes no município de Valinhos (SP) 

3.3 – DENSIDADE DE DRENAGEM (Km/Km²) 

CHRISTOFOLETTI (1980) coloca que a densidade de drenagem correlaciona o 

comprimento total dos canais de escoamento com a área da bacia hidrográfica. O cálculo da 

densidade de drenagem é importante na análise das bacias hidrográficas, visto que, 

apresenta relação inversa com o comprimento dos rios. À medida que aumenta o valor 

numérico da densidade há diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes 

fluviais das bacias de drenagem. Outro importante fator é que em um mesmo ambiente 

climático, o comportamento das rochas repercute na densidade de drenagem. 
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Portanto a densidade de drenagem relaciona-se escoamento superficial, gerando 

condições que refletem da relação entre a intensidade de fluxo de superfície e subsuperfície, 

e assim relacionando-se com a infiltração. Deste modo, através do cálculo da densidade de 

drenagem é possível inferir várias características sobre a bacia hidrográfica, sendo 

importantes para o estudo da erosão nesta. 

3.3.1- O caso do município de Sumaré (SP). 

No município de Sumaré, onde 57,3% apresenta baixa densidade de drenagem, 

41,7% e 1,0% apresentam índice de média e alta densidade de drenagem respectivamente, 

o que, está representado no gráfico 05. 

Índice de Densidade de Drenagem - 
Sumaré (S.P.)

58%

42% -0,001

0,001-0,007

 

Gráfico 05. Município de Sumaré (SP) – Índice de densidade de drenagem. 

 

3.3.3 -O caso do município de Valinhos (SP). 

 O gráfico 06 apresenta a distribuição da densidade de drenagem na área do 

município de Valinhos, onde 2,0% apresenta baixa densidade de drenagem, 84,0% e 14,0% 

apresentam índice de média e alta densidade de drenagem respectivamente. 

Índice de Densidade de Drenagem 
Valinhos-SP

2% 14%

84%
< 0,001
0,001  ____  0,003
> 0,003

 

Gráfico 06 - Índice de densidade de drenagemn no Município de Valinhos (SP) 

3.4 - COMPRIMENTO DE VERTENTES 
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Segundo CHRISTOFOLETTI (1980) o comprimento da superfície da vertente 

corresponde à soma dos comprimentos das superfícies dos segmentos que unem os 

diversos pontos plotados para o levantamento do perfil. Visto que as vertentes podem ser 

tomadas como exemplos de sistemas morfológicos, este índice torna-se importante para a 

compreensão da dinâmica do ambiente. 

Bertoni & Lombardi Neto (1990) colocam que topografia do terreno, representada 

pela declividade e pelo comprimento dos lançantes, exerce acentuada influência sobre a 

erosão. O tamanho e a quantidade do material em suspensão arrastado pela água 

dependem da velocidade com que ela escorre, e essa velocidade é uma resultante do 

comprimento do lançante e do grau de declive do terreno. Estas informações reforçam a 

utilização de análises sobre o comprimento de vertentes. 

Experiências, segundo VITTE (1999), têm demonstrado que o aumento do 

comprimento das vertentes age no sentido de acelerar a erosão do solo, sendo assim, à 

medida que são mais longas, aumenta o volume de água que escoa através de uma seção 

transversal da vertente e, conseqüentemente, sua capacidade de remover detritos, ou seja, 

a susceptibilidade erosiva, de maneira geral, aumenta. 

Para confeccionar o mapa de comprimento de vertentes foi usado um papel vegetal, 

no qual, foram retirados os limites municipais e os cursos d’água perenes, delimitadas as 

bacias e posteriormente, com o uso de uma régua graduada em cm e mm, foi medido o 

comprimento de cada vertente em relação ao canal de drenagem, o caminhar da régua foi 

sempre perpendicular em relação ao topo e ao canal de drenagem. 

3.4.1 - O caso do município de Sumaré (SP). 

No gráfico 07 tem-se a representação do comprimento de vertentes na área do 

município de Sumaré, onde 58% apresenta baixo comprimento de vertentes, 31% e 11% 

apresentam índice de médio e alto comprimento de vertentes respectivamente. 

Índice de Comprimento de Vertente
 Sumaré (SP).

58%31%

11%
<de 500m
500m - 1000m
> de 1000m

 

Gráfico.07 – Índice de Comprimento de Vertentes em Sumaré (SP) 
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3.4.2 - O caso do município de Valinhos (SP) 

O gráfico 08 representa o comprimento de vertentes na área do município de 

Valinhos, onde 75% apresenta baixo comprimento de vertentes, 23% e 2,0% apresentam 

índice de médio e alto comprimento de vertentes. 

 

 Gráfico .08 – Índice de Comprimento de Vertentes no Município de Valinhos - SP 

3.5 – DISSECAÇÃO HORIZONTAL DO RELEVO 

A carta de dissecação horizontal do relevo foi elaborada segundo Spiridonov (1981) 

e para a sua confecção as bacias hidrográficas da área foram delimitadas de acordo com 

suas hierarquias. Desta forma, ficam estabelecidas as áreas fornecedoras de água do 

escoamento fluvial para cada rio. 

Utilizando desta carta é possível identificar na área da bacia classes de extensão de 

interflúvios, ou seja, a distância que separa os divisores d’água e os talvegues. 

3.5.1 - O caso do município de Sumaré (SP). 

No município de Sumaré, 65,0% apresenta baixo índice de dissecação horizontal do 

relevo, enquanto que 32,0% do relevo é de média dissecação e 2,60% apresenta alto índice 

de dissecação horizontal do relevo como mostra o gráfico 09. 

Índice de Dissecação Horizontal - Sumaré (S.P)

65%

32%

2,62%

0,38%

< de 40m
40m - 80m
80m - 120m
> de 120m

 

Gráfico 09- Dissecação do relevo em Sumaré- SP. 

3.5.2 - O caso do município de Valinhos (SP) 
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Em Valinhos, 73,0% do relevo apresenta baixo índice de dissecação horizontal, 

enquanto que 23,0% e 3,0% apresentam médio e alto índice de dissecação horizontal do 

relevo como mostra o gráfico 10. 

Índice de Dissecação Horizontal
 Valinhos-SP

73%

23%3%1%

   0   ____  40
 40  ____   80
 80  ____ 120
           >      120

 

Gráfico 10. Dissecação Horizontal do relevo em Valinhos-SP 

3.6 - CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE DADOS 

Nas etapas anteriores da pesquisa, montou-se um banco de dados a partir do cálculo 

da “baixa”, “média” e “alta” “fragilidade potencial” (Ross in Guerra&Cunha, 1996) de acordo 

com a média ponderada dos índices de densidade de drenagem (Dd), densidade de 

nascentes (Dn), dissecação horizontal (Dh) e comprimento de vertentes (Cv) na área de 

cada bacia hidrográfica, os quais, receberam peso de 1 a 5 em função da sua relevância na 

dinamização da fragilidade potencial da paisagem conforme mostra a fórmula abaixo. 

 

FÓRMULA: 1.n + 5.d + 2.h + 4.Cv 
                     ---------------------------- 
                                 12  

3.7 – MAPAS DE FRAGILIDADE POTENCIAL 

A confecção dos mapas da “Fragilidade Potencial da Paisagem” nos municípios de 

Sumaré (SP) e Valinhos (SP), em meio digital, na escala 1:50.000 foi feita a partir dos 

índices de “fragilidade ambiental” calculados e organizados no banco de dados 

supracitados, os quais, foram agrupados segundo três classes de fragilidade, a saber: baixa, 

média e alta. 

4 - RESULTADOS 

4.1 – O CASO DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ 

No município de Sumaré foram mapeadas 143 bacias de drenagem. 76,0% dos 

canais fluviais são de primeira ordem; 17,0%, 6,0% e 1,0% são de segunda, terceira e 

quarta ordens, respectivamente. Quanto ao comprimento de vertentes, 58,0% das vertentes 

possuem comprimento inferior a 500 metros, enquanto que 31,0% apresentam comprimento 

entre 500 e 1000 metros e 11,0% apresentam comprimento superior a 1.000 metros . Na 
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densidade de drenagem, 57,3% das bacias apresentam densidade inferior à 0,001 Km/Km², 

enquanto que 41,7% das bacias situam-se entre 0,001 e 0,007 Km/Km², demonstrando o 

predomínio das baixas densidades de drenagem. Quanto à dissecação horizontal do relevo, 

o resultado foi que os compartimentos com dissecação inferior a 40 metros, correspondem a 

65%; aqueles com compartimentos entre 40 e 80 metros correspondem à 32%, enquanto 

que 2,62% correspondem aos topos que situam-se na faixa de dissecação que varia de 80 a 

120 metros e 0,38% acima de 120 metros. 

Portanto, 

a análise dos parâmetros naturais que são os responsáveis pela organização e 

dinâmica da paisagem no município de Sumaré demonstrou que a mesma encontra-se 

fortemente condicionada pelas características e propriedades litoestruturais das rochas que 

formam a arquitetura do relevo em Sumaré. Assim, as condições de sedimentação da 

Formação Itararé associadas às intrusões Mesozóicas condicionam o processo de 

dissecação dos canais fluviais que são os principais modeladores do relevo em Sumaré, e 

os principais indicadores da fragilidade ambiental neste município, por isso, foi dado o maior 

peso relativo no cálculo da fragilidade potencial da paisagem à densidade de drenagem 

conforme mostra a fórmula supracitada. 

4.2 – O CASO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS 

No município de Valinhos foram mapeadas 322 bacias de drenagem. 78,0% dos 

canais fluviais são de primeira ordem; 17,0%, 4,0% e 1,0% são de segunda, terceira e 

quarta ordens. Quanto ao comprimento de vertentes, 75,0% das vertentes possuem 

comprimento inferior a 500 metros, enquanto que 23,0% apresentam comprimento entre 500 

e 1000 metros e 2,0% apresentam comprimento superior a 1.000 metros. Na densidade de 

drenagem, 84,0% das bacias apresentam densidade que variam de 0,001 a 0,003 Km/Km2, 

enquanto que 14,0% das bacias possuem densidade acima de 0,003 Km/Km2 e apenas 

2,0% situam-se na faixa abaixo de 0,001Km/Km2. Quanto à dissecação horizontal do relevo, 

o resultado foi que os compartimentos com dissecação inferior a 40 metros, correspondem a 

73%; aqueles com compartimentos entre 40 e 80 metros correspondem à 23%, enquanto 

que 3% correspondem aos topos que situam-se na faixa de dissecação que varia de 80 a 

120 metros e 1% acima de 120 metros. 

Portanto 

em Valinhos, a dinâmica da paisagem e sua fragilidade estão fortemente 

condicionadas pela drenagem, principalmente pelos canais de primeira ordem. Estes, têm 

como nicho ecológico as estruturas das rochas, no caso representada por falhas, fraturas e 
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xistosidade. Outro nicho são os contatos litológicos que também condicionam o processo de 

dissecação fluvial e o modelamento da paisagem. 

 A análise dos parâmetros naturais que são os responsáveis pela organização 

e dinâmica da paisagem no município de Valinhos demonstrou que a mesma encontra-se 

fortemente condicionada pela declividade, devido a isto será feito um novo banco de dados 

e a equação supracitada para o cálculo da fragilidade potencial da paisagem será alterada 

de forma a incluir valores referentes à declividade, isto também será feito para o Município 

de Sumaré. 

5. CONCLUSÕES. 

 Para os dois municípios em estudos as condições naturais de fragilidade são 

intensificadas por dois motivos, o primeiro é o natural, uma vez que ambos municípios 

encontram-se em uma zona de contato geomorfológico e portanto cada zona apresenta uma 

dinâmica específica, o que torna complexo o processo de organização e dinâmica natural 

das paisagens. O segundo, é que com o acréscimo cada vez maior de próteses e sistemas 

de engenharia que exigem intervenções profundas na estrutura natural das paisagens, os 

processos naturais são alterados e/ou produzidos, interferindo diretamente na qualidade 

ambiental das paisagens. 
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