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RESUMO: O trabalho busca identificar os requisitos mínimos para a e 

laboração de cartas. básicas para o planejamento regional e/ou elaboração 

de "mas ter+p lans". 1 ns i ste na nece s s i dadc de recuperar documentos ca r to 

gf~f i coi de boa escala (1:50 000; 1:100 000), pr~-existentcs, a fim de 

contornar as permanentes dificuldades de recursos existentes, das insti 

tuições públicas brasileiras, e economizar tempo e etapas iniciais em 

projetos regionais de planejamento. Passando da teoria ã prática, o Au 

tor ~plicD as diretrizes preconizadas para o caso do Litoral Sul e Vale 

do Ribeira, através de uma avaliação sistcm5tica das potencialidades e 

limitações dos diferentes componentes morfológicos e pedológicos dos te! 

renas regionais: planrcies e restingas e o sistema lagunar de Cananéia - 

lguape; planície aluvial do Baixo Ribeira Inferior; maciços costeiros 

e contrafortes sublitor5ncos da Scrril do Mnr; slstcmn do colln~~ e pla 

nícies a1uviais em calhas do Baixo Ribeira Inferior; escarpas "frontais" 

,- 
1 

, 
' i 

DESCRITORES: Cartografia. Planejamento Regional Integrado. Terrenos~ 

avaliação de potencialidades-limitações. Master-plan. Litoral Sul - Vale 
do Ribeira, SP, Bra~il. 

r 



,.... 

REQUISITOS MfNIMOS PARA A ELABORAÇÃO DE CARTAS BASICAS PARA PLANEJAMENTO 

REGIONAL 

A busca de um tipo especial de documento cartogrifico, capaz de atender 

as múltiplas exigências do planejamento regional integrado, tr•m conduzi- 

do pc~qui~~dorcs e instituiç~cs a solicitar verbas milion~rias para 

feitura de novos fevantamentos cartogrificos, t~o caros quanto pouco 

teis. E~l1uecido~ de que as cartas topogr~ficas - convencionais ou tcm~tJ 

cas - nno passam de meras ferramentas de trabalho, procura-~c exigir das 

instltulç~~s p~blic~s ou ag~ncias financiadora~, uma rcpctiç~o de triba 

lhos têcnicos de produção de cartas, com vistas a uma ilusória economia 

de tempo ou uma ut6pica açio direta de planificaçio i distincia. 

Não estamos nos referindo, evidentemente, a uma cartografia especializa 

da, que exige uma metodologia de elaboração lenta, meditada e sujeita a 
sucessivos testes. Todos estamos de acordo sobre a importância dessas 

iniciativas mais sofisticadas de cartografia, e temos que apoiar as ex 

periências que venham a ser feitas nessa direção. Pela densidade de seus 

informes e pelas sugestões sobre a dinâmica dos proces~os físicos - habl 

tuais e não habituais - é desejável que se fomente as cartas geomorfo1~ 

gicas de detalhe, as cartas e mapas geo-dinâmicos ou eco-dinâmicos, a 

cartografia do meio-ambiente e sua dinâmica, cartas sobre a vulnerabili 

dade dos solos e cartas sobre poluição subáreas hídrica e subterrânea. 

Em nível bem menos pretencioso, porém, consideramos legítima a procura 

de alguns modelos de cartografia, suficientes para a visualização dos e~ 

paços e subespaços que, em mosaico complexo, compõem uma região de pla 

nejamento. At~ certo ponto de vista,~ indi~pen$5vel, aos que possuem a 
mentalidade da planificação, ter a sua disposição um documento geocarto 

gráfico prévio, elaborado com certa cunsciência da difcrcnciaç3o de c~p:!_ 

ços físicos e ecológicos, tendo por base a apresentação integrada dos a- 
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tributos mínimos de cada un l dadc c spac l a l e seu comportamento 

perante diferentes modalidades de atividades econômicas. 

habitual 

,-- 

Poderia se objetar que nunca se sube com certeza quais os atributos mini 
mos ncce s s àr l os par a urna co r t a-bo sc dc s t l nada a a t cnde r aos objetivos do 

planejamento regional. Existem condições funcionais que variam um tanto. 

de c"so para caso, conforme seja a região de planejamento considerada, 

sua irea, seu nTvcl de complcxidndc e ~eus problemas humanos, sociais e 

econômicos. A época de se d l s secer a r<':11 idade a t r avc s de pranchas se to 

riais, referentes él relevo, solos, vccJctaç.'io, já foi bastante uJtrapass_! 

dn , Rccl.1ma-sc pc l a cxi!">têncio de documcn t o s c.,ipa,c~ de apresentar, de 

modo integrado e inteligível, os principais atributos naturais que inte 

ragem no c spaço , acompanhados do ma i or número de fotn!i ant rop l cos acumu 

lados, que respondem pelo püdrão de uso e ocupação dos espaços em estudo. 

N<.•m que se t ra t c de um nível de lnte9r.1ç;Ío preliminar, sujeito a apcrfc.!, 
çoamentos sucessivos, dctalhamentos pertinentes a atualizações indispen 

sáveis. 

F 
q 

d 

r+ 

r 

o 

rt 

QU/\LIFIC/\CÕCS MlNIMAS PJ\RI\ CARJ/\S-U/\'.:'>[ DE PLANEJ/\MENTO REGIONAL 
e 
ro 

Tomando-se os padrões hõbituais dos espaços geográficos e paisagísticos' tê; 

do Brasil tropical, uma ca r t oqr a f i a considerada útil para o planejamento tCI 

r 
1 

regional integrado exige qualificações mínimas, tais como, plasticidade 

na v i s ua l l z açzio dos compartimentos de relevo e feições morfológicas; exif Co!'l 
bição rãpida da setorização, em termos de subunidades espaciais. sobre-1 reg 

tudo no que diz respeito àquelas áreas dotadas de certa homogeneidade , ric 

dentro da complexidade do espaço total; possibilidade de receber ilumina re9 - 
çao, por cores diferentes, para r e s sn l t ar os componentes pedológicos, hi' - - 
dricos e geoecolÓgicos, a diferentes níveis de complexidade; escala sufi 

cienternen:_e dctalha~a ~ara exibir fatos Jine~res e are~l~r~s da paisage;ft <: 

na dimensao de aval1açao humana; representaçao ou poss1b111dades de ~ • ~ 



crêsclmos de representação dos fatos antrÕpicos, ponctuais e areolares ; 

oferecimento de possibilidades p~ra loc ,ção correta de áreas, ~lcbas ou 

(ai xas , 11 ncamernt os ou eixos, para proje t os de uso do espaço, com um m í 
mín l i nimo de racionalidade (rodovias, estradas vicinais, opções prévias para 

tual 

s do 
mt o , 

-nde , 

is e 

sc t o- 

pass.a 

de 

inte- 

.cumu- 

.s t udo • 

9 

eixos de barragens, campos de pouso e eventuais aeroportos, plantas in 

dustriais, glebas para crescimento urbano, reorganização de espaços perl 

urbanos, entre muitos outros pré-projetos). 

Não podendo ter o mesma densidade de inforrncs de uma f o t oq r o f l a aêrea,ou 

de uma 'lmngcrn de r adar ou satélite, exige-se pelo menos, dc s s .• co r t oqr a 

fi.J - q1111 ce r t on« . -n t c i: 11111 t ant o l dcu l e 1.k rncrl i uno 11Ívcl de cor11plcxitl.tdc 

-, os atributos de escala, plasticidade e visualização, necessários à 
pr~-locaçio de projetos. d~ qualquer natureza. No cnt.:into, nada impede 

que, a níveis mais técnicos, se possa utilizar diretamente cópias xerox 

ic r ( e 1 
- 1 L>U pré-projetos dl.!stin.1dos ao planejamento regional. 

i spe n- 1 

de documentos obtidos por scns ore s remotos, pa r a fin'.i de e s t urtos t,.islco!. 

Ísticos 

jamento 

icidade 

as; exj_ 
sobre- 

dade 

ilumina 

.cos , hl. 
:1la sufi 

paisagem. 

. de a- 

Evidentemente, os Órgãos de superintendência regional brasileiros, enca.!. 

regados de avaliar situações e elaborar planos, a curto e médio prazos , 

n5o podem ficar dependendo de trabalhos acadêmicos, de d~morada feitura 

e problemática oportunidade de aplicação. No entanto, em termos de prepa 

rode seu pessoal têcnico. tais Órgãos têm o dever de assimilar novas 
técnicas, exercitá-las e, se possível, colaborar para sua melhoria, ex 

tensão espacial e aplicação correta. 

Com base em estudos de casos muito diversos entre si, quanto ao tipo de 

r~gião e aos objetivos do planejamento, julgamos que os requisitos gené 

ricos para a elaboração de cartas para estudos básicos de planejamento 

regional devam incluir as seguintes qualificações: 

escala preferencial de 1:50 000 para tornJr visualiz5vcis e mensura 

veis os diferentes tipos de componentes físicos, geoecológicos, hídri 

cose antrópicos do espaço total da rc9iào; 

plasticidade na exibição dos compartimcnfos topográficos regionais e 
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t 

no reconhecimento das feições morfolõ9icas internns de cada unidade 

ii.' 
\' 
' ' >' 
~ -' 

espacia1; 

um mTntmo do vlsu~lldJdc para os compunentes hidricos, centrada na 
boa representação dos fatos de drenagem e dos cornponentes da 9eomorf2 

lo!)la a luv l al • NiU p l an l c l e s de l nundaç So br-as l l c i r o s , é de todo con 

veniente que a cartografação possa Incluir a representação de terra 

ços e pa tume rc s , diques n1<1rgln.1is e várzeas, clnturÕ<:s mcândrlcos, lõ 
bulos lnttrnos de margem convexa de meandros, barrancas de erosão de 

margem côncava de meandros, lngoüs cm crescente, cicatrizes de mean 

dros paleo-canals e br.Jços mortos de rios, diferentes setores de vãr 

z~D5 cm rõlaç~u i pcrm<ln~nciJ d'~9Ud e a diferentes nfveis de cnchar 

camcnto; rios Hyazoos11, baixios com manguezais; áreas de interface e.!l 
tre mangues e aluviões, gamboas, mosaicos 11tcrra-~gua", entre outros 

componentes habituais dos diferentes tipos de planícies aluviais, cos 

teiras e· dcltaicns do p~i~; 
possib'i !idade de acréscimos de indicações por superposição de legen 

das - a cores ou em preto-e-bronco - ~ fim de densificar as informo - 

ç~cs Gtcls ao pl~nejamcnto regional, a nivel do agr~rio, da mineraçio, 

do urbano e do rururbano. l 
f ., 
' ~ f 1 

j, 
1 

:, 
1.,1 

A habilidade da confecção etc cnr ro s h~:;ir..15 par» p-l anc j.nncnt o rciidirã 

sempre na cnpnc l dado de rccuper,1c:io da co r t oqra í l c prc-cxistcnte, para 

rápida visualização e suporte de pré-projetos, independentemente de det! 

lhamentos, que possam übranger diferentes tipos de espaços e, sobretudo, 

tornar possivel a visão articulada de diferentes regiões, cspacos e sub 

espaços. 

,- 

/ 

l 

1 \•' 

Não se requer uma cartografia inteiramente nova para se realizar a con 

tento o trabalho de planificação, a nível de pré-projeto~; ma~. ccrtDmen - 
te, e indispensável atualizar as cartas pre-existentes no que diz respel 

to à conjuntura de fatos antrópicos, efetivamente existentes no espaço 

total da rcgiio (entendendo por espaço total a conjuntura de todos os 

componentes culturais da paisagem sobreposta aos espaços herdados na na- 

,,... 
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tureza), sem o que, o risco de se recair cm propostas repetitivas ou ul 

trnpassadüs - de um Inusitado ridículo - será uma po5sibll id~dc constan- 

te. 

Uma carta topográfica, feita em uma certa época, representa tão somente 

a conjuntura do espaço total daquela momento, passando a ser, apos um 

certo ponto, um documento histórico de um espaço em um determinado tempo. 

Nesse sentido, toda a carta ê um documento têmporo-espacial, de relativa 

possibilidade de sobrevivência, a despeito de ter sido feita com as me 

lhores técnicas e com o maior potencial de informDçÕc5 vâlidns par~ a e 

poca. Para adequá-las ao uso do planejamento regional, urge considerar o 

que aconteceu com o espaço após a elaboração da carta, atravês de revi - 

sões bem feltast capazes de acrescentar fatos ocorridos entre o momento 

em que a carta foi elaborada e o dia em que se iniciou o estudo básico 

para a planificação da região. O desconhecimento de qualquer infra-estr~ 

tura instalada no espaço representado pela carta pode redundar em inter 

ferências danosas; quando não cm fracasso tot~l para a viabilidade de al 

gumas novas propostas, ditas integradas. Até mesmo o que não está ainda 

plenamente instalado, mas em projeto definitivo para implantação, deve 

ser conhecida através de informações laterais, para tornar possível a ob 

jetivldade de novas proposições e prognÕsticos. Todo o cuidado na atuali 

zação do visível, e do que é previsível, ainda será pouco para viabili - 

zar a feitura dos planos-mestres ("master-plan"). 

Sublinhamos que, em muitos casos, será preferível usar cópias xerox de 

documentos de maior densidade informativa, como é o ~aso das fotografias 

aéreas recentes ou imagens de satélit~s (por princípio, monitoráveis),do 

que recorrer a cartas muito defasadas em relação ã infra-estrutura insta 

!ada. Certamente cada caso é um caso. A opção ficará dependente da capa 

cidade de disc~rnimento de cada grupo envolvido nas difíceis e altamente 

responsáveis tarefas de planificação. 
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O LITORAL SUL E O VALE DO RIBEIRA: UH EXEMPLAR OE RECUPERAÇÃO RÃPIOA DA 

CARTOGRAFIA PRE-EXISTENTE 

r- 

Um estudo de avaliação da cobertura cartográfica sobre o Litoral Sul e a 

' B.:icia do Ribeira - Projeto-SUDELPA (CPRM - l971-197S) - revelou uma gran 

~ de potencialidade de uma parte daquele acervo documentãrio1 para fins d~ 

apoio básico ~o planejamento rcgionnl. A série de mapas gco11iorfolÕgicos, 

elaborados por fi.on.ildo Rama l ho (197i.) (1:50 000), utilizando cartas top~ 

9râflc.:is convúncionJis do IDGE, d.:1 mesma escala, tornou possível a visu! 

lização integrada dos subespaços morfológicos que formam Litoral e Vale 

do Ribeira. 

,- 
' ' " 

r- 1 

r 

As cartas geomorfológicas obtidas por uma série de artifícios inteligen 

tes da cartQgrafação setorial - implicando na sobreposição de fatos topo 

gráficos, geológicos e morfológicos - em bom nível de detalhamento, em 

função das poss1bllidndcs dn escala nobre de 1:50 000, garantem uma vali 

dade plena para o estabelecimento das vocações mínimas dos diferentes 

- 1 
1 

sub-espaços que constituem o conjunto territorial da Baixada do Ribeira 

de lguapc, 

I 
Para transformar uma -das séries de cartas, que constituem o produto fi 
nal do Projeto SUOtLPA, em novos documentos de interesse para o planeja 

mento integrado da região. bastou um esforço concentrado de reinterpre 

tação das legendas originais das cartas e o cruzamento de informes sele 

tivos de ordem geológico-pedológico, hidrológico e de usos habituais dos 

solos para redirecionar os documentos geocartográficos para fins 

apoio básico ao planejamento regional. 

,· 

' 

, 
i 

,- 
1 

__ 1- 

Em face das condições econômicas da atual conjuntura do país e dos imen 

sos problemas que afligem a sociedade brasileira, o que se fez foi 

operação râpida, com economia de tempo e dinheiro, para recuperaçao 

informes r~gionais , de interesse à feitura de um "mas te r+p l an'", 

-~ e 

,- 



a 
n - 
e 

,o 

le 

n- 

em 

11 
.es 

ra 

fi 
J e)- 
.r e- 
te- 
do,; 

de 

,en- 
uma 

de 

l 3 

do sob bases espaciais corretas. 

Baseados na possibilidade de utilização imediata e progressiva dos dados 

ex lst ent es nas cartas da série "Gcomorfo log ia" (Projeto SUDELPA/CPRM, 

1971-75), pudemos estabelecer um feixe de critérios de aproveitamento 

geocartográfico, centrado nas seguintes diretrizes: 

percepção imediata e tão aproximada quanto possível da compartimenta 

ção topográfica e feições do relevo, do solo. de cada um dos comparti 
mentas e/ou massas topográficas Identificadas. a saber: 

as planícies de restinga e o sistema lagunar de Cananéia-lguape; 

o bolsão aluvial das planícies do Baixo Ribeira Inferior; 

os maciços costeiros e os contrafortes sub1itorâncos da Serra do 
Mar; 

o sistema de colinas e as planicies aluviais em calha do Baixo Rt- _ 
beira Superior; 
as escarpas "frontais" da Serra do Mar {região da Serra do Corde 
ro , Paravu • 1 tinga, - ltapi tangui - Serra Negra); 
a Serra do Mar interiorizada e região s;·~rana ·do,A1to 

cruzamento adequado de informações de diversas areas, do conhecimento 

físico, ecológico e social. com as vocaçoes agrárias estabé1ccida~ p~\ 
l a t rcd l câo rcgion.:il de uso dos solos, para fixar as ~orrelaçÕes mfnlt. 
mas entre·' subespaço~ do Litoral e do Vale, para 

projeto~ de fomento ao desenvolvimento rcgion.il; 

realização de um trabalho rápido e funcionamento de 

cartas geomorfológicas existentes, com o obJeti.vo de' 

s bisicos para planejamento regionál integ 

ntemente compreensTveis, 'quas~ d_idáti~as~ 
vocaçoe s jã i dent i ficadas pela população pi/iris d}ferente·s tipos de 
espaços, sua ferti 1 idade nat.ural mínima;.:s~~{Io,~df~\óna~t,es .. hTd~j:O 
cos , t imitações e eventuais conf1 itos cà~<post~râ·t·p;:éservacionistas 
locais ou regionais. 

:-; 

.... ·---------·-----------·------ ----~ --· -· - . . 
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AS PLANÍCIES DE RESTINGA E O SISTEMA LAGUNAR OE CANAtltlA-IGUAPE 

.•.... 
1 

,- 
As planícies de restinga são terraços de construção marinha, de disposi 

ção frontal na região Sul de São Paulo. Trata-se de feixes de restingas 

(oriundas de movimentos transgressivos e regressivos do nível do mar, no 

decorrer do Pleistoccno Superior) e lagunas inter-restingas, com largu - 

ras variando entre 400m a 1500m, extcndcndo-se por dezenas e dezenas de 

q~ilometros entre os diferentes feixes de restinga. Todas elas aprcsen- 

tam condições semi-marinhas, representadas 

dade. O primeiro conjunto, situ~do entre a 
-· do lguopo o do Can~nil~ (Ilha), estende-se 

por um mediano teor de salini 

Ilha Comprida e as restingas 

da barra de !capara à barra 
p 

p 
de Cananéla, por mais de 100km de extensão, formando três subconjuntos: 

Mar de Cananéia (o mais largo e sinuoso), Mar de l9uapc (mnls retilíneo 

e homogêneo em largura), e o Mar Pequeno (o mais estreitado, ocorrente PI 

r 

entre o Mnr de l9u~pc e o Mar de Cananéla). A Ilha de restinga interior( 

zada de Cananéia, fica interposta entre o Mar de Can~nêia, o Mar de Cuba· 

tão, a Baia de Trapandé, e o canal de interligação trTplice - Mar de Ca 

nan~lo, M~r de Cuh~t~o, Mar Pequeno - i altura da chamada Ilha da Harça. 

Os remanescentes de restingas mais antigas (10-12m acima do nfvel do 

mar) ficam no fundo do Mar de Cubatão, na reentr~ncia existente entre a 

80 

borda sul da Serra do Paratü, a Serra do ltaplt~nguf e D Serra do 

(fronteira S. Paulo - Paraná). 

Mar 
ee- 

r- , ·:~ ·.,. and 
ri. : 

O caráter arenoso generalizado da planície de res t l nqe , aliado a uma co- ti~ ~la' 

bertura vegetal de Implantação friÍgi l e epidérmica - as matas do Jundú • :.;'·.~ur, .- 
' 1 

,- 

fazem com que esse conjunto espacial mais costeiro do Litoral Sul. tenhal.'. func 
baixo nível de vocação agrária. Aí, por oposição, Jocal izam-se lagunas 1- lhe 
piscosas, funcionando como fonte de alimentação planctônica para os ma- .-f~- t.t.ca 
res costeiros, de águas cálidas da interface marinha Brasil de SudcsteJ .. <:·.te, 
Br•:il Sul. Hão ex:stem grandes0possibilidade~ de ampli~ção dos espaços l}~tnh 
agr1colas nas p l an l c l cs de restingas, cm funçoo do car a te r arenoso 11,f~.;;,· 
seus so 1 os e da f rag i 1 idade de seus hor i zorrtes superf i eia is caracteriza-!~: }t~u. '• ·1, .;.,·,.j· ,;~~~~- 

,.' J •• ;t!;:~ .•.. 
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dos como "terra l l xo!", de evo l uçâo integrada com o ciclo de exploração 

blo!Ôglca, geologicamente recente, que criou a própria floresta do jundú. 

As tentativas de exploração racional de palmitos - componente vegetal i!!_ 
tcrcrcscldo com a mata das restingas - têm fracassado pclJ dificuldade 

de racionalização e aus~ncla de técnicas de reintrodução da~ palm~ccas 

e, tamb~m, pelo cspfrito especulador dos proprictirios de terras, que 

preferem contabilizar no comércio como espaço, do que recorrer a pesqui 

sas agronômicas, de manejo florestal, bem conduzidas. Recomenda-se, com 

insistência, de que mais de 70% do espaço total das p1an1cies de jundú 

~ejam preservados para equilíbrio dos ecossistemas lagunares, até que 

processos corretos de manejo venham a ser estabelecidos, com 

plena de sucesso. 
garantia 

PLANTCIE ALUVIAL DO BAIXO RIBEIRA INFERIOR 

Bolsão de aluviação e de sedimentação flúvio-lacustre que contribui para ~- . 

preencher a antiga reentrância do litoral, situada entre a retaguarda 

das restingas e as terminações das colinas da Bacia do Baixo Ribeira.Por 

oposição à faixa das restingas, este setor interno da zona litorânea e 

formado em sua esmagadora maioria por ~~dimentos finos argilosos e si ltj_ 

co-argllosos. Apenas nos cinturões mcândricos, cm lóbulos de antigos me 

andros e em leitos abandonados de rios - sempre em posições subsuperfi 

clals - ocorrem siltes e bolsões de areias, abaixo de solos turfosos es 

curos ou de verdadeiras turfeiras. Saindo do setor colinoso, a partir do 

fundo da reentrância regional, hoje distante de até 15km em relação ao 

litoral atual, o cinturão aluvial do Ribeira se projeta sobre terras pr! 
ticarnente planas, ~e uma planTcic lacustre sub1ltor5nca de origem rcce!!_ 

te,· encarcerada entre os feixes de restingas mais interiores e a antiga 

\inha de costa. 

Nessa arca, em que o curso do Ribeir~ se estende sobre terrenos sedimcn- 
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tares - pratlc~mcntc p\anos (8-t2m de altitude) - suas aluvi;es recentes 

formam um corredor quase imperceptível sobre a rasura dos setores inter- j 
fluviais da planície costeira interior. Nas calhas aluviais embutidas da ! 
região de Registro, a planície possui de 2,5 a 3km de largura; na área ! 
do bolsão aluvial da baixada sublitorânea. os meandros têm maior estira 1 

-1 

menta e ampliação, fazendo com que a faixa aluvial do cinturão meândrico. 1 

atinja de 3.5 a 5km de largura m~dla. Um estrangulamento importante da 

meandraç~o, por sua vez, 6 r1:9istrado no setor cm que o rio cruza o antj 

go contraforte desfeito cm murros-ilhados na planície (shantungs), cons- 

tituído.pelo alinhamento Momuna-Jipuvura, área que estamos 

por 11Fêcho dos Morros". 

design.indo 

A montante do 11Fêcho dos Morros" não mais ocorrem áreas de manguezais 

por mais restritas que sejam, 

O Ribeira recebe os rios Pariquera-Mirim e Pariquera-Açu e, logo. o Jacu( 

piranga, pela sua margem direita, a montante da serra do Momuna, o;~ 

quais também se projetam das colinas para o bo l sjio aluvial sublitoriineJ 

A altura do setor Inferior (Baixo Ribeira !nfcrior), entre a Bairro do/ 
Estaleiro - Jaguacaem e os primeiros meandros do rio Peroupava, próximo1 

ao Morro da Pedra - , ex i s t e um segmento de e i ntur~o mcândr i co do padrão f 
ainda hoje dominante no Ribeira, que testemunha um braço abandonado dei 
rio. E todo um subconjunto de meandros que restou num espaço, espaço les/ 
te-oeste de 6km, segundo pode-se inferir do mapa geomorfolÓgico (1!5000;/ 

elaborado por Ronaldo Ramalho ( 1972), comprovado por genera 1 i zada reconil ..• 
trução da pa1eo-drenagem nas enchentes de 1983 (maio/junho). Atualmente 

o Ribeira desviou-se totalmente para Oeste, vindo a fixar-se entre a Se 

ra da Momuna e o morro do Jipuvura (rc9ião do Fêcho dos Morros}. ( SO!l\l! 

te a partir dessa área, constituída por um alinhamento de pa1eo-ilhas 

insuladas na planície de origem fl~vio-lacustrc - p~ra juzantc, que o~ 

remos primeiros bo1s~cs de rn~nguczais, dispostos predominantemente 

margens convexas de meandros atuais ou subatuais. No interespaço 
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os morros do Momuna e do Jipuvura, o Ribeira p~ssa a encostar sua margem 

direita nos bordos do feixe de restinga (Formaç~o Canan~ia), apresentan 

do um complexo esquema de bolsües aluviais, alternados por manguezais 

da região do Jairê, para juzante). 

OS MACIÇOS COSTEIROS E OS CONTRAFORTES SUBLITORANEOS DE SERRA DO MAR 

No Litoral Sul do S::iu Paulo, a de spc i t o da extl'nsão dos setores de sedi 

mcntaçao marinha ali predominantes, ocorre um agrupamento de maciços co! 
u- l ros e l lhas cont i nent o l s , de s de o maciço de PcruÍbc tJté a Ilha do Car 
doso. Mesmo os maciços costeiros, atualmente soldados ã linha de costa, 

como os maciços de Peru Ibe (600-900m), Juré ia ( 550-BSOm), 1 guape {3S0- 

480m), certamente já foram "ilhas" continentais, quando o mar esteve a 
14-15km mais para o interior, em relação à atual linha da costa. A Ju 

réta, entre 40 000 e 100 000 anos atrás (Plcistocêno Superior), comporta 
' - 

va-se como uma espécie de Ilha de São Sebastião, no LitorJI Sul, separa 

da por um largo interespaço marinho em relação à Serra do ltatins, im 

portante setor roq l one l da Scr r a do· Mar, no Sul d,~ S;io P.-11Jlu. 

Nesses maciços costeiros (Juriia, Pcruíbc), predominnm rochas ~r~nitiz! 

das, pertencentes ao complexo costeiro atlântico, de idade Pré-Cambriana, 

do Estado de São Paulo. Mais para o sul, no maciço de lguapc e na Ilha 

do Cardoso, ocorrem rochas granitóidcs, similares às da faixa Serra do 

ltapitangui-Serra Negra. 

A gênese desses maciços, em termos geomorfolÕgicos, é complexa. Alguns 

deles, como é o caso da Juréia, têm o aspecto de um horst inteiramente 

destacado da Serra do Mar por um reticulado complexo de falhas e depres 

~ões tectônicas. Os sedimentos modernos escondem os principais lineamen 

tos tectônicos que devem ter respondido pelo resalientamento da Jureía. 

t\ais para o Tnterior, à retaguarda da l l ha do Cardos o e do Mar de Cuba - 

~, 
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tão, o esquema estrutural é bem mais visível e característico: escarpas 

de falhas e montanhas cm blocos falhados, rcs~lienluda~ por processos! 

roslvos, exibem-se cm reticulado tcct5nico, fili~do ao tipo clissico das 

montanhas cm blocos falhados (block mountains). A despeito da declivida 

de de suas encostas, t~is blocos e e~c<lrpas pn~~u~m t~nuc5 roupagens de 

solos (litossolos e co l dv ios ) que, cm face dos c l imas quentes e scmi 

quentes, pudc r arn favorecer a cxpnns-io rfa f l orus r .. ,11 Lintica por todas a:; 

suas vcrlcntc5, 

E digno de nota a grande linha de I a l ha que po s s o por t r a s da Serra do 

Cordeiro-ParatÜ,· cont l nuando pela frente das Serra do /\rrcpiado-ltapita!!_ 

guT, a t l nq l ndo ., parle posterior da Serra do Taqua r ]", onde o rio Taquari 

estabeleceu um tipo vale-de-linha-de-falha, hoje recheado por alongada 

falx.:, dt• aluviões. Nesta f r ont c l r o do Sul de São r.,ulo com a zona serra 

na sublltorinca do Estado do Paran5, existe um dos mais notiveis csque - 

mas do compilrlimcntação tcctônici1 J""todo o País. A acentuação d.is condJ. 

çÕes de tropicalidade de ~ctorcs da Serra do Mar, situados mais para o 

norte, 1tl.l:.cart1 dcmas l ad.nncut c il~ fci<,,.uo::. gcomé1ricr1'.. do s i s t.cmo de blo 

cos falhados regionais, devido a uma dccomposiç~o quimica mais intensa e 

!Jl'llcrnl l.:,1Ja. 

ate a Serra Negra no Paraná, assim como a Serra do ltatins e seus pro'. 1 
Toda s ,1:; c sco r pas f ron t a i s do :.ctur dc.1 $err,, 1.h, /\rrcpi<.1Ju-ltc1pita11guí 

longamcntos, merecem o estatuto de ~rcas de protcç~o total, na qualidade 

de reservas florestais, parques ou reservas biológicas. O alinhamento de 

maciços costeiros alternados - Juréia, Maciço de lguape, Morro de Sâ0! 

' Joio -,assim como a llha do Cardoso, merecem igual tratamento preserva-/ 

cionista. Essa moldura de maciços costeiros florestados, engastados de 
os, 
erf 

uma forma ou outra na linhn de costa, constitui-se cm um teste para 

conservacionistas brasileiros. Qualquer aç~o predatória que implique 

eliminar florestas, dcrruir solos, dessecar cabeceiras de drenagens 

interferir no "s tock" biológico dessas pale_o-ilhas cristalinas floresta. 
das, pode ser considerada c r i rn i no s a , Até mesmo para abrir uma frente de 

T~ 

:,;_ 
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pedreiras, destinada a obras públicas inadiáveis, há que se realizares 

tudos racionais, sob o aval de diversas instituições encarregadas do ge 

renciamento do espaço regional. Jamais se poderá repetir, com tais áreas, 

aquilo que aconteceu com os morros de São Vicente, situados entre à 

Praia das Vacas e a Ponta do ltaipú, exemplo de especulação predatória~ 

nárquica e sem limites de pudor. Nos contrafortes de serras, existentes 

mais para o interior, hã condições para se 1 ibcrar de 15 a 20% do espaço 

total, para fins de.manejo florestal e/ou culturas tropicais, em setores 

de atenuação de declividade, situndos cm patamares de nmrro~ ou cm ver 

t~ntes mais suaves dos morros • 

O SISTEMA DE COLINAS E AS PLANÍCIES ALUVIAIS EM CALHAS, DO BAlXO RIBEI 

RA SUPERIOR (REGl~O DE REGISTRO - BACIA SEDIMENTAR 00 BAIXO RIBEIRA} 

As colinas do Baixo Ribeira Superior existem em função da genese e evol~ 

ção da bacia sedlmcnl~r do Dalxo Rlbclr~. Se nos plan~lto~ pauli~tas o 

correm bacias sedimentares de compartimentos de planalto, tr~nsformados 

~111 sistemas do co l l nas (cot l nas de S5o Pau l o , co l l nas de Tauba t é , col i - 

nas dos arredores de Atlbaia, entre outras), no Baixo Ribeira formou-se 

uin,, bac to dct r T .t I ca de p l emon te de Ser rn ·.Ju Mar, acompanhada de uma p 1 a- ··.:: 

nação lateral, em forma de amplo bolsão. Os sedimentos oriundos da ero- 

e 

são de antigos regolitos de rochas cristalinas e xistosqs da Serra do 

Mar e seus contrafortes foram removi dos por um tipo·· dé p 1 a 1 náçã~ ~~_g'i_~ · 
na 1 comp 1 exa (ecktap 1 an i zac;ão), e redcpos i tados ã ·frente· de .rarnpas . de 

plainação lateral, diretamente talhados em rochas cristalinas' pouco re 
sistentes e/ou muito ciza1hadas. A part l r dessas fas~~ dúpÚ~~s··~é aplá(· 
namcn to, acompanhadas de rcdcpos i ·ção um pouco ~ais' ~ · f.'r~-~ t~ ~ · a;11bos os s~ 

tores - plainos de erosão e depósitos - foram redissecados pelo encnixa 

mcnto do Ribeira e seus afluentes, em diversas pequenas fases de retoma- 

.a- 1 da de erosão, enquanto nossos processos morfoc l imãt i cos encarregaram-se 
de da modelagem das vertentes. 

'-:• 
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O mar, em um certo momento, penetrou fundo nij rcui~o, visnndo a formar 

vales afogados e setores de abrasão nas terminações da bacia detrítica 

pelo Jado do Atlântico. Um arremedado de costa de tabuleiros e "rias11 

velo a formar-se nos sopés termlnuis do sistema de colinas, no modelo 

ainda hoje bem vlsualiz5vcl na Costa de Tabuleiros do Nor<le~te Oriental 

brasileiro, onde as páleo-cnscadas for.:im mais amplas e menos interioriz~ 

das. A delimitação que hoje pode-se fQZCr entre o Baixo Ribeira Inferior 

(planfclcs de restingas, planTcies fl~vio-marinhas e planfcies iluviais 

coalesccntcs) com o Ba i xo Ribeira Superior (~i,;tcma de colinas de Baixo 

Ribeira), obrigatoriamente pressupõe uma tarefa de reaviventação aproxi 

mada da antiga linha de costa antiga. 

Independentemente da comp1cxid.:idc de sua gênese, as c.olini1s do Baixo Ri 

beira Inferior constituem-se em um conjunto de espaços agrários prefereE_ 

ciais na região Sul de S;io Pcul o , A despeito de uma ligeira tendência 

para mamclonização, as colinas regionais aprescnt~m vertentes, com decli 

vídades variando entre 5 a 12%. A maior parte das colinas sedimentares 
podem ser utilizadas para culturas tropicais as mais diversas: anuais, 

semi-perenes ou perenes. Enquanto que as co l i nns e morros baixos, inodcl!!_ 

dos diretamente cm terrenos cristalinos e dotados de maior energia d~ re 
. - 

levo por mame lon i z açao , ainda assim; apresentam 5oi de seus espaços d is- 

e 

poníveis para atividades agrárias diversas. O fato de as colinas 

recortadas por planícies aluviais em calha, transforma a regiEo cm .. 
verdadeiro mosaico de terras baixas e co l l nas alternadas com f al xas 

N serem 
- ·Um 

,-d~···, 
t( 

planTcies, de diversas ordens ~e irandcza~ Glebas di f~zendas e sTtios ·; 
para serem mais produtivos e terem maior possibiiidade de renda e sobre~ 

vivência, deveriam possuir subespaços de colinas e de planícies, para 

diverslficaçio de atividades (arroz, bananlcultura e eventualmente, hor- . - 
ticultura, nas várzeas; chá, café, ·citricultura,nas colinas). Glebas es- 

tabelecidas cm morros, cntrcm~ados com terraços e v~rzti~s, podem ter a- 

te 

··:·te 
.- .. 

vc 

proveitame~to parcial para os mesmos produtos cultivâveis em cotinas, na 

dependência de uma seleção de declividQdcs de vertentes. No caso, 

ç ac 
cf( 

ser ia l 
L. 

- - --- -- -·· -- ---- -----·- ·---·- --- . 
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desejável um pequeno manejo na exploração florestal, nos morros baixos, 

poupando-se, entretanto, de qualquer exploração, os maciços cristalinos 

orientados e de vertentes mais Íngremes e problemáticas perante a ero - 

sao. 

A análise dos subespaços mais diferenciados da região de colinas e mor- 

ros baixos permite um primeiro reconhecimento de atributos internos 

cada setor considerado. 

de 

Nas alongadas planícies de inundação (Ribeira e Juquiã), é fácil reconh!_ 

cer: os diques marginais servindo de suporte para o habitat beiradeiro , 

somente atingi ve is por grclndes i nundar.oe s ; as I agoas-crn-cresccnte or i un 

das de antigos meandros abandonados; cicatrizes colmatadas de antigas la 

<J• ,1:,-l'111-crc'iccnlc;várzeas cu l t i v adas ou cultivâvcis s uj e i t as a cheias a- 

nuais, não permanentemente encharcadas e, por fim, varjões laterais em 

braços de ri achos tipo 11y.:3zoo11• Com bas e cm uma r azoave I técnica de man;:. 

jo das águas de cheias e, em precauções corretas para minimizar os efei- 

tos das 9r.:indcs inundações, mais de 50t do espaço .total das planícies,no 

entremeio das colinas, pode ser perm.:incntcmcnle ocupado por atividades a 

q1 I co l os . 

N;1 itn•,1 de tt•rr,1•, l>,1lx.1'.. c o l l nos a-. , de s t ocn-j.c , de ! •• 1id.i, doí'.. !>ul.,conju~ 

tos, de altitudes equivalentes (80-110m), porém de feições morfológicas 

bastante diferenciadas: os colinas sedimentares modeladas cm remanescen 

tes interfluviais da Formação Pariquera-Açu e os morros baixos de verte~ 

tes scmi-mamelonizadas. A resposta dos espaços geoccol6gicos desses dois 

subconjuntos de áreas de baixos platôs, a atividades agrícolas, ê sensi 
velmente diferente. As colinas sedimentares de vertentes convexizadas a 

presentam melhores condições para agricultura comercial, ainda que nece~ 

sitando de tratamento agronômico para garantir a continuidade da produ - 

ção. Por sua vez, os morros baixos de vertentes mais bem marcadas, por 

efeito do arredondamento das vertentes (mamclonização) cm ~istos, migrna- 

d , ·e· - : · n n 1 '.')' . tro '.;J -- j 
~ .·'·jÍ H ; .-, )-: 

. '2 '-· ~ Lirh·,:. ..• r (_") ~ '--' ,,. . < l] :· ; , l , 1 ~ r," i: ~ " "1 f\ ~ ' • ,.,t •... _ _I___ -:l!t \'f:'J,_I,. - •••. 
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titos e granitos, t;m um comportamento mais limitado para fins de espa 

ços agrários, a despeito de aprescntür fertilidade primária superior . 
a 

dos solos das colinas sedimentares. E habitual, na área dos morros bai 

xos, o uso de uma franja basal do relevo, para exten~ão da agricultura 

da banana, cujo espaço principal vem sendo tradicionalmente os vales de 

rios afluentes do Ribeira de lguape e setores especiais da planície alu 
vial do prôprio Ribeira. 

f' 

ESCARPAS "FRONTAIS11 DA SERRA DO MAR (REGIAO DO ITAPITANGUT-SERRA NEGRA) 

A passagem, relativamente larga, por onde se ampliou e se interiorizou a 

bacia do Ribeira, corrc~ponde ao ~nico setor cm que a Serra do Mar pau - 

lista perde localmente sua conlin11idade. Aproximadamente à altura da Ser 
. - 

ra do ltatins, onde as escarpas ainda s~o altas e elevadas (t000-1200m), 

passam a su destacar contrafortes, sob a forma de cristas, que separam 

as baixadas cos~eiras em relação aos primeiros vales subparalelos inte - 

riores, encaixados entre cristas serranas da área que se estende do Ju 

quiá até a Serra do Pocinho. f\ oeste da Serra do Pocinho, no vão onde o 

rio c r uzo o eixo dc s sc con t r a I o r t o sub l l t or anco dô '.;1!rr.:i do Mar. existe 

um a 1 i nhamcnto de morros (Serra do Poc i nho-J i puruvú-Mumuna) que rcpresen 

ta um páleo-arquipélago quaternário da região, herdado de um momento em 

que o mar transgrediu até a base, fazendo recuar, por abrasão, as coli - 
nas sedimentares da Bacia do Baixo Ribeira. A continuação desse eixo con 

traforte da Serra do Pocinho - "mor r os alinhados, que foram ilhas" - se 
faz através do reencontro de blocos escarpados, remanescentes da borda 

do Planalto Atlântico paulista-paranaense. Os principais setores dessa 

porção tcrmin.Jl da Serra do Mar (no extremo sul de São Paulo) são as ser'. -, 
ras do Cordeiro-Paratu, Arrepiado e ltapitanguí, os quais, entram no ter 1 . -, 
rlt~rio p~rnnacnsc ~trnv~s das Scrr~s Negra e Taqu~ri, bordas acidenta-! 

das do Planalto de Paranagu~ ou do Fachinal. ! 
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As altitudes da Serra do ltapitanguf não raro ati,gem J100-1300m, sendo 

de se notar a forte dissecação de suas vertentes Íngremes que, a despei 

to da vegetação que as recobrem, deixam ver a presença de feições ou fa 

cetas triangulares, na face atlântica do elevado maciço sublitorâneo e 

perl-lagunar. Rochas granfticas ou granitÕides predominam por toda a ex 

tensão desse alinhamento de escarpas e montanhas em blocos falhados, que 

se estende da Serra Cordeiro (SP) à Serra Negra (PR). 

Pela sua conformáção de escarpas atlânticas "frontais", situadas entre 

13 e 6km de distância da Jinha da costa, associada ao seu carater de no 

táveis escarpamentos tropicais florestados, de frágil implantação de co 

bertura vegetal, essa faixa extremo-sul da Serra do Mar paulista enquan 

dra-se nos casos genéricos de preservaç5o integral de sua biomassa natu 

ral. São áreas geomorfológica e ecologicamente críticas, bancos genéti 

cos remanescentes da natureza tropical, áreas de "castelo d1águas11 cris 

talinas, sem qualquer efeito de poluição e, portanto, inseridas no con - 

texto da foixa de escarpas troplc.'.lis atlântic~s, já tombndas, em cara 

ter provisório e precaussivo pelo Governo do Estado de São Paulo. Em ne 

nhum setor da Serra do Mar é tão evidente o caráter de escarpas de falha 

e montanhas em b!ocos falhados, como no setor acidentado que vai da Ser 

ra do Cordclro-Paratu, às serras do Arrepiado e ltapltanguí, até as ser 

ras do Taquari e Negra (PR). 

A SERRA DO MAR INTERIORIZ/\DA E REGIÃO SERRANA DO ALTO RIBEIRA 

O desenvolvimento do Vale do Ribeira, em aproveitando a existência mais 

vara o interior de rochas met~mórficas de diferentes resistências (Série 

Açunguí) e, guiando-se por um reticulado de falhas e depressões tectôni 

cas modernas. que tornaram possTvel o avanço regressivo da drenagem a 

tlântica até aos confins do Alto Ribeira, Alto Juquiã e São Lourenço, 

contribuiu para criar-um padrão anômalo de escarpas ao fundo do anfitea- 



tro do baixo e médio Ribeira, A altura das terminações dos Últimos scto- 1 e 

rcs de colinas e morros baixos de interflúvios subnívelados (150-170 me- P 

tros),-~uccdcm-sc setores escarpados dcscontinuos e cristas subparalc - e 

las até os altos do Paranapiacaba Sul, setor terminal do Planalto Atlân- 1 e 

tlco na rcglio. A~ cabeceiras do Ribeira estenderam-se muito para 

na direção do Primeiro Planalto do Paran~. cm se aproveitando das dire - 

ç~cs dos dobr~mcntos antigos da s~ric Açunauf, onde se alternam faixas 

de xistos ar~ilosos, calc~rcos mctam6rficos e eventuais quartzitos, 

afluentes da margem esquerda do Ribeira e da rna r qcm direita do Juquiá(T~ 

quar l , Xiririca, Etã, Quilombo, lpiranga, Fur adoj que s e c c i onam obseriuen 

tcmente a frente interiorizada da Serra do Mar (Paranapiacaba-Sul), emi 

tindo pequenos afluentes subparalclos i costa. sio rcspons~veis por um 

padr~o de cristas semi-apalachianas ao fundo da Baixa do Ribeira. Trat! 

se, no conjunto ria Ribeira, de con t r afor t e s !;ublilor,1111·0~ e cristas inte 

riorcs que constituem, cm sua essência, uma ampliação do esquema conhec.!._ 

do na região de Cubatão sob a designação de esporões cm 11pinças de cara!!. 
guejo", segundo proposição sugestiva de Fernando F. M. de Almeida (1964). 

A presença de densas coberturas da floresta tropical atlântica nas cris 

tas do maciço xistoso dissecado da região, ai iado à presença de faixas 

de calcâreos com relevos karstiformes, cm condições evolutivas tropicais 

Úmidas, tem chamado a atenção de todos os conservacionistas paulistas e 

brasileiros para a defesa integrada - ao máximo do possível - das pais_! 

gens naturais dessas serranias do Alto Ribeira e Alto Juquiá, Trata-se 

de um dos mais importantes remanscentes das matas atlânticas, ~ 

stricto, de todo o Brasil Tropical atlântico (Sudeste, Sul-Sudeste e Le~ 

te). 

Em termos de administração pública e de fomento ã economia dos munid 

pios - dentro de uma política de oferta <lc possibi !idades iguais - é ne- j 

W-SW 
·e 

a: 

Os d 

e 

co 

ld 

do 

t i ( 

jur 

no~ 

f r a 

for 
. - r r a 

Par; 
de 

as , 

1 - 
1 

rapi 

I 
e 9E 

1 
i 

- i 
As â 
pote 

,. i ª'' 

~s:·;,. 



to- 

nc- 

-sw 

Os 

(Ta 

en- 

ni- 

um 

-ita 

25 

cessário reconhecer que a vocação da região para preservação integral 

por parques estaduais. reservas biolÕgicas e áreas nat~rais tomb3das 

cria restrições de uso e dificuldades incontestáveis. Atenta para esse 

conflito de posturas com as expectativas das comunidades, que não acei - 

tam a idéia de total neutralização da economia regional, a SUDELPA esta 

efetuando estudos de compatibilização de usos, através da seleção de 

áreas críticas, para preservação de áreas e núcleos de manejo florestal. 

distritos turfstico~ e hot~is-fazcndns, sob um gerenciamento controlado 

e flexível. 

- 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

nte I Identificadas as unidades que compõem o espaço geográfico total do Vale 

~ci I elo Ribeira e Litoral Sul, providenciamos um sistema de 1 l um i naçao "d l da 

r an I t l co" para avaliação lmed i at a das po tcnc i a l idades dos diferentes subcon 

;~). 1 juntos da terrenos ~li ocorrentes. Nessa avnliaç~o de aptid~cs dos tcrre 

nos para atividade agro-pecuárias e outras implantações culturais e in - 

.i i s 

'~ 
nsu 

Lcs 

nc- 

írt1-cstrutur.as, U5nmo~ a cxpr c s s ao 11lcrrcno5", sob a ótica integrada das 

í ormas de relevo,' condições _gerais dos solos, tecidos geoccolÕgicos eva 

r i3vcl s hidro-cl im<lt l co s , 

e 
rara fins de divulgaçio mais ampla na clc1boraç~o da cartografia b5sica 

de planejamento - envolvendo os mais diversos interessados -,utilizamos 

c1s cores do semáforo para a área nuclear do Vale do Ribeira, visando um 

rápido e simbólico entendimento do uso·potcncial dos subespaços físicos 
e geoccolÕglcos da rcgi3o. 

fls ar ca s co l o r i das por tons vcr d.rce o-, 5::-;) aquc l o s d'>tc1cl«1!. de mui!", amplc1s 

potencialidades agropccu5rias com pos~ibi !idades de aproveitamento va 

ri,indo entre 40 e 7oi do espaço t o t a l (cal i na s s cd Imcn t a re s e Morros 
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baixos, eom p1anfcies em calhas aluviais embutidas). Os espaços colori 

dos com tons amarelados são aqueles que, a despeito das boas condições 

topográftcas genéricas, apresentam limitações das mais diferentes ordens 

(encharcamentos quase permanentes, baixa fertilidade natural, e/ou defi 

ciências químicas). Trata-se de solos util izãvcis, na condição de sofre 

rem intervenções, correções e/ou tratamentos agronômicos adequados. 

Por sua vez, os subespaços coloridos com tons avermelhados sao aqueles 

que apresentam lirnitaç~cs mais flagr~ntcs, dado o gr~u de acidcntamento 

do relevo, a predominância de fortes declividades nas vertentes, erodibi 

!Idade dos solos e~ lmposslbi lldadc de rcn~ç~o da cobertura florestal , 

já que Isso acarreta imediatos efeitos de desintegração em cadeia da pr~ 

pria contextura da paisagem (rcsistasia antrÕpica). 

t 

' 

De inicio, dividiu-se as zonas sujeitas a restrições (regiões serranas , 

escarpas tropicais, montanhas em blocos falhados florestadas, contrafor 

tes de serrijs e pequenos maciços serranos orientado~. distritos cspelco- 

16gicos) em duas categorias: em vermelho, as regiões sujeitas a restri - 

çÕcs quase totais, indicadas para reservas florestais e parques; em 

"fraise", as áreas dotadas de possibilidades mínimas de exploração econo 

mica, sob controle, envolvendo áreas úteis de apenas 10 a 15i de seu es 

paço total. Minúsculos enclaves, alinhados de tons verdes, estão incluí 

dos em áreas predominantemente restritas ou sujeitas a limitações muito 

fortes; trata-se de baixos terraços mantidos por cascalhos e aJuviões de 
boa fertlidade natural e a escapo~~ cheias e inundaç;es. 

Pelo fato de existirem mais unidades fisio9ráficas e gcoecológicas do 

que as limitadas cores do semáforo, aplicou-se a todas as faixas areno - 

sas das planícies de restingas, tons azulados. Tais áreas de antigos co~ 

dões arenosos, transformados cm terraços marinhos (wave built terraces) 

e revestidos pelas matas de jund0 , apresentam seríssimas restrições de 

~so, estando sujeitas ainda a c~tudo~ agronômicos para o encontro de ai- 

---- ·----------------------- 
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<Jt1111 t Iro cl11 1n11rwJo aqr I co l a , cxpe r l ment a l , n.10 pr1•d,,tório. 

Uma 1cgcnda explicativa simplificada està sendo prepnrada para efeitos 

de ampla divulgação dos novos documentos curlográficos, rcelaLurados a 

partir de cartografias especializadas disponíveis. Cópias dos documentos 

básicos poderão ser colocados pela SUDELPA cm escritórios regionais e b~ 

ses de trabalho, em cidades do Vale do Ribeira e do Litoral Sul, a servi 

ço de agricultores,·cmpresários e administradores, e, enfim, de todos os 

interessados em utilizar o espaço em consonância com suas aptidões e po 

tencialidades. 
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