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P

Prefácio

A paisagem, como categoria de estudo, tem sido trabalhada
por geógrafos, arquitetos paisagistas, ecologistas, biólogos e
outros cientistas. Além disso, tem sido objeto de pintores, fotógrafos, escritores, cineastas e até filósofos. Este livro traz uma
abordagem geográfica do conceito de paisagem, com ênfase
principalmente no suporte que ela oferece à cartografia de
síntese para estudos de ordenamento ambiental.
Os estudos ambientais carecem de fundamentação cartográfica, sobretudo com vistas ao suporte de atividades de planejamento
e gestão do ambiente. Um dos principais produtos que pode ser
desenvolvido para a satisfação dessas demandas é a carta de síntese dos compartimentos ambientais ou carta de paisagens.
A Cartografia de Paisagens, que é uma atividade de caráter físico
‑geográfico, está preocupada com a representação de complexos
naturais, também chamados de geossistemas, que compreendem
áreas naturais resultantes da interação entre os componentes da
natureza (relevo, solos e biota, entre outros), influenciados em
maior ou menor grau pela sociedade e pelos ciclos astronômicos
da Terra.
Por fornecer uma visão integrada dos elementos e processos
do ambiente, a Cartografia de Paisagens é de extrema importância
para o planejamento ambiental. No Brasil, o Decreto-lei n° 4.297/02,
em seu Artigo 13º, inciso I, indica como produto básico do diagnóstico de recursos naturais as “Unidades dos Sistemas Ambientais,
definidas a partir da integração entre os componentes da natureza”
e que constituem o elemento inicial para a composição de um zoneamento ecológico-econômico.
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Do ponto de vista epistemológico, a Cartografia de Paisagens
é uma área da Cartografia Ambiental que constitui uma interface
entre a Cartografia Temática e a Geografia Física Integrada. Outros
nomes utilizados são Mapeamento de Geossistemas, Cartografia
Geomorfológica Sintética e Cartografia Geoambiental, entre outros.
Essa atividade surgiu de uma necessidade intrínseca da sociedade
em conhecer e distinguir áreas cuja configuração e funcionamento
dos processos naturais são os mesmos.
Pela sua própria natureza, a Cartografia de Paisagens é uma
atividade ligada à Geografia, uma vez que sua execução necessita de uma série de conhecimentos distintos que encontram na
Geografia física seus principais subsídios, a exemplo da morfologia
dos solos, do inventário florestal e do mapeamento geomorfológico.
O reconhecimento da diversidade paisagística desempenha um
papel fundamental para o planejamento do território, pois subsidia
decisões pautadas no conhecimento da diversidade de ambientes
que ocorrem numa determinada área. Dessa forma, é um conhecimento importante não apenas para geógrafos e ecologistas,
mas também para biólogos, geólogos, gestores e administradores,
advogados, políticos e planejadores. Além disso, destaca-se que a
divulgação desse conhecimento torna-se uma tarefa básica para os
professores de Geografia.
Nesta segunda edição, optou-se por enxugar a quantidade de conceitos da versão anterior, explorando melhor as ideias
principais. Buscou-se uma maior coesão textual e um maior detalhamento das práticas de descrição e representação.
O texto está organizado em quatro capítulos. O primeiro deles
apresenta ao leitor o conceito de paisagem como trabalhado pela
Geografia; o segundo expõe quatro princípios para a cartografia
de paisagens; o terceiro detalha as ferramentas metodológicas de
representação; e o quarto e último especifica os procedimentos de
descrição das paisagens no campo.
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Ao final, espera-se que esta pequena contribuição continue
rendendo bons frutos e possa ser útil para pesquisadores dos diferentes domínios de natureza de nosso país.
O autor
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1

O que é uma paisagem?

A palavra paisagem tem um lugar bastante especial na Geografia brasileira. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais da área
de Geografia, é mencionada 232 vezes no singular, no plural ou
como adjetivo (paisagístico). No documento que apresenta essa
área para o ensino fundamental, é usada 162 vezes. Trata-se de
uma importante categoria de análise da Geografia, mas qual é
mesmo seu significado nessa disciplina?
Santos (2008, p. 67-68) define paisagem da seguinte maneira:
Tudo o que nós vemos, o que a nossa visão alcança, é a paisagem.
Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a
vista abarca. É formada não apenas de volumes, mas também de
cores, movimentos, odores, sons etc.

Seguindo essa linha teórica, a paisagem abrange uma dimensão basicamente visual e, portanto, ligada à percepção. É desse
modo que a paisagem é vista também pelo paisagismo, pela pintura e pela fotografia. A própria tentativa de valorização da estética
paisagística, como no caso do Jardim Botânico de Curitiba (Fig. 1.1),
surge da concepção de paisagem como aquilo que a vista alcança.
Contudo, essa não é a única linha teórica que define o conceito
de paisagem na Geografia. Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004, p. 18)
afirmam que uma paisagem “é definida como um conjunto interrelacionado de formações naturais e antroponaturais” e que possui,
além de uma estrutura (forma e arranjo espacial), um conteúdo
dinâmico e evolutivo. Esses autores ainda definem paisagem natural
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sua dependência das leis da Física. Esse novo caráter, cultural,
possui manifestações materiais e imateriais e afeta o funcionamento geoecológico e as decisões sobre seu destino.
Como indivíduos geográficos, as paisagens agregam elementos
e processos com diferentes naturezas, dimensões e durações que,
relacionando-se numa determinada área da superfície terrestre, dão
origem a uma unidade visível. Essa unidade visível provoca e se relaciona com o espírito humano, tornando-se sujeita às ações e decisões
dos indivíduos e da sociedade conforme seus interesses variados.
Nesse sentido geográfico, as paisagens são unidades geoecológicas resultantes da interação complexa de processos naturais e
culturais. Elas podem se originar, existir e desaparecer sem a interferência humana, mas sua representação não é independente da
cultura. Desse modo, a sociedade cria discursos sobre a paisagem,
que podem ser utilizados de modos diversos para propósitos variados (sobre isso, vide o trabalho de Maciel (2012) sobre as diferentes
retóricas existentes sobre a paisagem do semiárido brasileiro).
Nesse contexto, a sociedade busca sua realização tentando
adequar seus interesses aos recursos disponíveis na paisagem.
Muitas vezes essa relação é conflitante, gerando consequências
indesejadas, e daí a importância da Cartografia como ferramenta
de suporte à decisão sobre o uso das paisagens.

1.2

As camadas da paisagem
As paisagens apresentam grande variedade ao longo da superfície terrestre, o que ocorre em função de diversos fatores
de diferenciação (clima, tectônica, relevo etc.). Elas também
variam ao longo do tempo.
No exemplo da Fig. 1.2, viu-se a paisagem dissecada da borda

da bacia sedimentar do Jatobá, que levou milhões de anos para ser
esculpida. O arenito que dá estrutura a ela recobria grande parte do
Nordeste brasileiro e foi muito erodido após a abertura do Oceano
Atlântico.

cartografia_paisagens.indb 16

20/06/2018 12:29:01

2

Princípios metodológicos

Para a cartografia e a representação da fisionomia das paisagens, é importante não esquecer as camadas mencionadas
no capítulo anterior (potencial natural, atividade biológica e
apropriação cultural). Além disso, é necessário assumir alguns
princípios metodológicos, descritos a seguir.

2.1

Princípio da síntese natural
Esse princípio remonta à Naturgemälde de Humboldt e afirma
que o universo pode ser compreendido e representado como
um todo constituído por partes interatuantes. Nesse sentido, a
diferenciação de paisagens pressupõe a utilização de um raciocínio sintético. Assim, os diferentes elementos componentes
(clima, formas de relevo, litotipo, drenagem, vegetação, solos,
uso da terra) devem ser avaliados conjuntamente.
No Brasil, a tentativa mais frutífera de diferenciação das paisa-

gens foi realizada pelo geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber. Em sua
proposta teórica, as paisagens, trabalhadas de um ponto de vista
geográfico e ecológico, correspondem a conjuntos em que se repetem padrões climáticos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos
e fitofisionômicos.
Com o objetivo de destrinchar a diversidade paisagística das
zonas tropical e subtropical, Ab’Sáber propõe seis domínios de
natureza: amazônico, cerrado, mares de morros, caatingas, araucárias e pradarias. Além disso, eles ainda são separados por faixas
de transição (Fig. 2.1).
O domínio (ou macrodomínio) amazônico é marcado por
terras baixas florestadas equatoriais, enquanto o bioma apre-
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Agrofloresta

Caatinga florestal

Agricultura familiar
Erosão
Agricultura irrigada

Caatinga rupestre
Desertificação (salinização)

Fig. 2.7

Esquema evolutivo de uma paisagem no semiárido brasileiro

De outro modo, um exemplo de evolução da paisagem pode
ser encontrado na Fig. 2.7, em que se retratam diferentes cenários
de desenvolvimento de uma paisagem hipotética do semiárido
brasileiro.Uma caatinga florestal, por exemplo, pode ser desmatada para dar origem a um sistema de agricultura irrigada. Esse
sistema pode ser irrigado de forma excessiva, causando a salinização do solo e sua consequente desertificação.
Esses dois aspectos, funcionamento e evolução, compõem o que
se chama de estrutura temporal de uma paisagem e constituem
um aspecto essencial para a compreensão do fenômeno paisagístico (Beruchashvili, 1989). No âmbito da cartografia de paisagens, é
preciso considerar que aquilo que se observa é um recorte tanto do
tempo quanto do espaço, o que permite compreender a atividade de
mapeamento como parte de um todo maior, que busca a compreensão não apenas da organização espacial (estrutura), mas também do
funcionamento, evolução e planejamento das paisagens.
Os princípios metodológicos apresentados neste capítulo indicam
que, para a cartografia de paisagens, é necessário ter em conta que:
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3

Diferenciação e representação

Este capítulo aborda critérios para a interpretação de fotoimagens e dados temáticos com a finalidade de diferenciar
elementos e padrões de paisagens, bem como critérios para a
determinação de limites naturais com base em dados temáticos. Em seguida, são descritas ferramentas metodológicas para
a representação das paisagens.

3.1

Elementos de diferenciação
Um excelente procedimento inicial para a distinção de paisagens
é a determinação de limites naturais com base na interpretação
de dados temáticos. Para isso, é preciso dispor de um conjunto
de dados temáticos diversos (geologia, clima, solos, drenagem,
altitude, vegetação etc.).
Esse procedimento é mais adequado para áreas da ordem

da dezena de quilômetros quadrados ou maiores, pois é mais
fácil encontrar dados temáticos em escalas pequenas e médias.
Isachenko (1973, 1991) destaca os seguintes tipos de limite natural:
• grandes escarpamentos e/ou desníveis topográficos acentuados com ou sem variação no litotipo;
• transição climática;
• transição climática derivada de grande desnível no relevo;
• mudança significativa no litotipo (bacia sedimentar, rocha
muito básica ou muito ácida ou com muito fraturamento etc.);
• mudanças suaves fracamente manifestadas em virtude de
variações na altitude, nas condições de drenagem e na natureza litológica e estrutural de depósitos quaternários.
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Fig. 3.3

39

Padrões de paisagens: (A) retangular, (B) leque dicotômico, (C) celulado,
(D) estriado, (E) manchado, (F) crescente, (G) pluma e (H) radial

Os padrões podem ser utilizados para a diferenciação de paisagens. Em escala de dezenas a centenas de quilômetros quadrados,
paisagens se caracterizam como conjuntos heterogêneos constituídos por partes com características homogêneas.
A estrutura morfológica reflete condicionantes gerais da formação das paisagens. Vários padrões são comuns na natureza. Um
padrão em leque dicotômico está associado ao espraiamento da
drenagem (Fig. 3.3B). No caso do delta do rio Okavango, o contraste
de cor na vegetação da área úmida drenada pelos canais e da terra
firme auxilia na diferenciação das unidades de paisagem.
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uma compreensão básica da geografia física e humana da região
imageada. Trata-se de um conhecimento geral do clima, geologia, relevo, vegetação, solos, formas de assentamento, economia
etc. Tem o propósito de evitar confusões de interpretação.

Adjacências
Também chamada de convergência de evidências ou correlação de
aspectos associados, nada mais é do que considerar os objetos
adjacentes para conduzir a interpretação. Por exemplo, no caso
da Fig. 3.5, o formato alongado da textura áspera no centro da
imagem, associado à presença de um padrão que lembra braços
ou galhos, permite distinguir a presença de um rio e sua influência sobre a densidade da vegetação.

3.2

Ferramentas metodológicas
No âmbito da Geografia, as paisagens geralmente têm sido
representadas por meio de ferramentas metodológicas, entre
as quais se destacam a carta propriamente dita, os quadros
de correlação e as seções-tipo, também chamadas de perfis de
paisagem (Monteiro, 2000). Esta seção descreve essas diferentes
técnicas de representação, apresentando também algumas de
suas variações metodológicas.

3.2.1 Cartas de unidades de paisagem
A carta é um modelo que busca a representação de objetos espacialmente delimitáveis. A cartografia de paisagens ou cartografia
geoambiental atende à necessidade de visualização da fisionomia
das paisagens. Aqui são sugeridos quatro níveis de detalhamento:
exploratório, semidetalhado, detalhado e ultradetalhado.

Levantamentos exploratórios
Para escalas menores que 1:250.000, os mapas de unidades de
paisagem representarão geralmente contrastes naturais regio-
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paisagens. Essa ferramenta também pode ser chamada de
quadro geoambiental.
Um quadro de correlação pode ser construído utilizando dados
primários ou secundários (mapas temáticos). Com o uso de dados
primários, um quadro de correlação deve incluir as informações
de potencial natural (geomorfismo e drenagem), atividade biológica
(solos e vegetação) e apropriação cultural (uso da terra). Para dados
de campo, é importante indicar os pontos descritos em campo.
Inicialmente, elabora-se uma matriz com os dados observados
em campo (Quadro 3.1), em que cada coluna corresponde a um atributo (ponto de descrição, geomorfismo, solos, vegetação, uso da terra)
e as linhas correspondem às variações dos atributos em cada local.
Em seguida, a matriz é rearranjada, organizando o uso da terra
por vegetação, a vegetação por tipo de solo e os solos por geomorfismo, considerando todas as subdivisões (Quadro 3.2).
O princípio que rege esse tipo de correlação é o mesmo que rege
a ecodinâmica de Tricart (1977): as transformações pedológicas e
a sucessão vegetacional só podem ocorrer quando há estabilidade
Quadro 3.1 Matriz hipotética de dados ambientais observados em campo
ID

Geoforma

Solo

Vegetação

Uso da terra

1

Encosta
rochosa

Afloramento
rochoso

Semideserto com
bromélias e cactos

Pecuária extensiva

2

Pedimento

Planossolo

Arbustal micrófilo
aberto decíduo

Pecuária extensiva

Háplico
3

Pedimento

Neossolo
Litólico

Floresta micrófila
muito baixa aberta
decídua

Pecuária extensiva

4

Pedimento

Planossolo

Floresta micrófila
baixa aberta decídua

Pecuária extensiva

Floresta micrófila
muito baixa aberta
decídua

Pecuária extensiva

Háplico
5
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4

Descrições de campo

Como visto anteriormente, é possível utilizar diversos recursos para a cartografia de paisagens. Em muitos casos, não
é preciso sequer ir a campo, em razão da boa qualidade dos
dados temáticos e da alta resolução das imagens de satélite ou
das fotografias aéreas disponíveis. Contudo, para a elaboração
de mapas detalhados a ultradetalhados, é preciso seguir um
conjunto de etapas e subetapas que vão desde o planejamento
do serviço de campo até a confecção da carta (Quadro 4.1).
No capítulo anterior, foi dito que uma etapa inicial do
mapeamento consiste em diferenciar as principais unidades de
paisagem por meio da interpretação de dados temáticos. Nesse
sentido, a descrição de campo para a cartografia de paisagens
baseia-se numa amostragem estratificada.
O ideal é que se realize ao menos uma observação para cada
unidade mapeada em laboratório. Contudo, unidades maiores
demandam mais de uma observação, pois podem conter diferenciações. Além disso, antes de descrever a paisagem em campo, é
necessário pensar sobre a unidade amostral. Pode-se utilizar transectos (por exemplo, 2 m × 50 m), linhas ou parcelas (recomendado).
No caso das parcelas, sua dimensão pode variar conforme o
ambiente. Por exemplo, é possível usar 20 m × 50 m para o cerrado,
50 m × 50 m para a Amazônia e 10 m × 20 m ou 20 m × 20 m para a
caatinga. Numa abordagem quantitativa, pode-se inserir parcelas
menores (por exemplo, 1 m × 1 m) dentro das parcelas maiores,
para medir a cobertura e/ou a frequência de espécies herbáceas.
Um ponto importante a considerar sobre a descrição é sua
quantificação. O pesquisador pode achar interessante mensurar
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4.1.4 Declividade
Representa a inclinação do relevo e geralmente é expressa em
graus ou porcentagem (Tab. 4.1).
Esse atributo é importante na inferência de processos relacionados com a circulação de água, sedimentos, nutrientes e outras
substâncias. Além disso, o grau
de declividade marca o predomínio de processos acumulativos

Tab. 4.1

ou erosivos, uma vez que é mais

Classes de declividade

Classe

Grau

Suave

Até 5º

difícil que haja acumulação em

Moderada

5º a 20º

declives superiores a 45°. No

Forte

20º a 45º

campo, a declividade pode ser

Muito forte

> 45º

inferida observando-se o desnível entre o ponto mais alto e o
mais baixo da parcela.
4.1.5 Geomorfismos
A ideia de geomorfismo combina formas de relevo e a composição predominante do substrato. A seguir, são apresentadas sete
categorias de geomorfismo para o semiárido brasileiro. Essas
categorias são detalhadas em 18 tipos de geoformas e mais 18
subtipos conforme Cavalcanti, Lira e Corrêa (2016) (Fig. 4.2).

Modelados de acumulação coluvial
• Tálus: depósito de encosta com ocorrência comum de matacões, podendo ocorrer também afloramentos rochosos. Como
regra, está posicionado numa encosta e possui rochosidade
superior a 15%.
• Colúvio:

depósito

de

encosta

com

predominância

de

granulometria até areia grossa e normalmente com pedregosidade e rochosidade inferiores a 15%. Em geral, ocorre na
baixa encosta.
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4.1.6 Drenagem
O regime de drenagem refere-se ao modo como a água entra no
substrato e, principalmente, a seu tempo de permanência ao
longo do ano. A proposta a seguir baseia-se no modelo do IBGE
(2007, p. 196-197):
• Regime excessivamente drenado: a água é removida muito rapidamente do substrato. Ocorre geralmente em litotipos de
textura arenosa.
• Regime fortemente drenado: a água é removida rapidamente do
substrato. Ocorre geralmente em litotipos muito porosos, de
textura média a arenosa.
• Regime bem drenado: a água é removida do substrato com facilidade, porém não rapidamente. Os litotipos com esse regime
de drenagem apresentam textura argilosa ou média e sem a
ocorrência de mosqueados de redução. Os mosqueados, caso
ocorram, são profundos (mais de 150 cm de profundidade).
• Regime moderadamente drenado: nesse caso, a água é removida
lentamente do litotipo, que permanece pouco tempo molhado, embora isso tenha efeitos significativos, como a formação
de mosqueados de redução. Geralmente, isso ocorre em
virtude da oscilação periódica do nível freático.
• Regime imperfeitamente drenado: nesse regime, o litotipo permanece molhado por um período bastante significativo (mas
não durante a maior parte do ano), suficiente para assumir
efeitos de redução, como a existência de algum mosqueado
e cor acinzentada na parte inferior em razão da presença do
nível freático.
• Regime mal drenado: o substrato permanece molhado em
grande parte do ano e o nível freático é visível na superfície
ou está próximo a ela.
• Regime muito mal drenado: similar ao anterior, mas a água
permanece estagnada durante a maior parte do ano. Ocorre
geralmente em áreas muito planas ou em depressões no
terreno.
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4 descrições de campo

Fig. 4.8
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Estrutura dos solos

• Maciça: não é possível individualizar as partículas do solo.
O horizonte/camada se apresenta como uma massa, sem um
padrão de descontinuidade característico.
Já estruturas com agregação de partículas incluem os tipos:
• Granular: as partículas formam pequenos agregados arredondados.
• Laminar: as partículas do solo formam lâminas horizontais,
muitas vezes com coloração diferente e até intercalada. A espessura das lâminas pode variar.
• Blocos: as partículas do solo agregam-se como polígonos mais ou
menos regulares, que podem possuir faces planas (blocos angulares) ou uma mistura de faces planas e arredondadas (blocos
subangulares). Uma característica importante da estrutura em
blocos é que seus eixos possuem um tamanho aproximado.
• Prismática: diferentemente da estrutura em blocos, a estrutura
prismática apresenta um de seus eixos maior que os demais,
criando um aspecto alongado. Quando apresenta faces planas
(angulosas), é denominada prismática. Caso apresente faces
arredondadas (abauladas), é chamada de colunar.
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