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Resumo

A cidade de São Paulo conta com um amplo acervo de mapas e cartas históricos. São 

relevantes  para  mostrar  a  transformação  urbana  e  o  crescimento  da  metrópole  paulista  no 

período compreendido entre o início do século XIX e a primeira metade do século XX. Dentre 

estes, destacam-se os produtos do levantamento topográfico SARA Brasil, realizado entre 1929 

e 1933 pela empresa italiana de igual nome,  com  sede em Roma. Na ocasião realizou-se o 

levantamento cadastral da cidade de São Paulo por meio do método Nistri de aerofotogrametria. 

Este trabalho pioneiro fez de São Paulo a primeira cidade do mundo a possuir um cadastro de 

plantas articuladas de grande precisão em escala detalhada (1:1.000 e 1:5.000). Foram entregues 

à Prefeitura 132 cartas, 20 fotocartas e a coleção de fotografias aéreas (verticais e oblíquas), que 

constituíram o resultado do levantamento.

Os Sistemas  de Informação Geográfica permitem colocar  como fundo uma imagem 

matricial, - no caso um mapa histórico digitalizado ou “escanerizado” -, e sobrepor a esta uma 

base  cartográfica  digital  vetorial  atualizada.  Se for  feito  o  registro  correto de coordenadas, 

orientação e de projeção cartográfica entre ambos os documentos mencionados, os resultados 

podem ser muito interessantes e esclarecedores.

Apresentam-se alguns exemplos de utilização deste método na Cidade de São Paulo, 

mostrando  locais  significativos  onde  as  coincidências  ou  diferenças  são  mais  notáveis.  Na 

pesquisa foram empregados documentos históricos de diferentes épocas e escalas. Considera-se 

esta forma de análise uma opção atrativa para os pesquisadores geógrafos, arquitetos urbanistas, 

historiadores e outros especialistas que pretendam estudar a evolução histórica da cidade e seus 

espaços.

Palavras chave: Cartografia Histórica, Cidade de São Paulo, Mapas Históricos, SARA Brasil, 

SIG, TIG.



Plantas, mapas e cartas da cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo conta com um amplo e rico acervo de plantas, mapas e 

cartas históricos. Em especial, o período compreendido entre finais do século XVIII até 

a primeira metade do século XX apresenta uma variedade de documentos cartográficos 

que  mostram  claramente  a  evolução  do  crescimento  da  cidade  e  a  ocupação  do 

território,  a  partir  do  enclave  inicial  no  Pátio  do  Colégio,  sendo  este  o  período 

considerado de maior interesse para esta pesquisa.

Os  documentos,  que  se  encontram  catalogados  em  diferentes  instituições 

paulistanas, têm sido objeto de estudos e publicações por sua relevância documental e 

histórica.  Concretamente,  a  Coleção  IV Centenário  da  Cidade  de  São Paulo,  (SÃO 

PAULO, 1954) mostrou plantas da cidade que foram confeccionadas principalmente no 

decorrer  do século XIX. Em ocasião do 450º  aniversário de fundação da cidade foi 

lançado  o  livro  “São Paulo,  Metrópole  em Trânsito.  Recursos  urbanos e  culturais”, 

(CAMPOS, C. M., GAMA, L. H. e SACCHETTA, V; 2004), que também cobre esse 

tempo,  estendendo-o,  com grande  profundidade  de  análise,  até  o  século  XXI.  Mais 

recentemente,  foi publicado “Desenhando São Paulo: mapas e literatura,  1877-1954” 

(PASSOS,  M.  L.  P  e  EMIDIO,  T,  2009),  que  apresenta  uma  extensa  coleção  de 

documentos  cartográficos,  tendo  como  fonte  várias  coleções  ainda  mais  ricas  e 

interessantes. Como o titulo indica, esta obra trata o tema cartográfico até o começo da 

segunda metade do século XX e mostra, inclusive, alguns exemplos de mapas temáticos 

executados com técnica impecável e legenda correta, que evidencia o domínio que seus 

executores tinham dos métodos de representação utilizados.

No que se refere a cartas topográficas o conjunto mais relevante seria o chamado 

SARA Brasil. Ou seja, destacam-se os produtos do levantamento topográfico realizado 

entre  1929  e  1933  pela  empresa  italiana  de  igual  nome  (Societá  Anonima  de 

Rilevamenti  Aerofotogrammetrici  –  SARA),  com  sede  em  Roma.  O  projeto  foi 

executado de acordo com o contrato lavrado em virtude da Lei 3203 de 1928, sendo 

prefeito da cidade o Sr. José Pires do Rio. Naquele período realizou-se o levantamento 

cadastral da cidade de São Paulo por meio do método Nistri de aerofotogrametria. Este 

trabalho pioneiro fez de São Paulo a primeira cidade do mundo a possuir um cadastro de 

plantas articuladas de grande precisão, em escala detalhada (1:1.000 e 1:5.000). Foram 

entregues à Prefeitura 132 cartas (impressas pelo Instituto Geográfico de Agostini, em 

Novara, Itália), 20 fotocartas e a coleção de fotografias aéreas (verticais e oblíquas), que 



constituíram a fonte do levantamento.  Na ocasião,  foi executada a cartografia de 36 

quilômetros quadrados na escala de 1:1.000, e 1.000 quilômetros quadrados nas escalas 

de  1:5.000  e  1:20.000  (SILVA,  E.  A.;  2009).  Todo  o  material  impresso  existente 

encontra-se, atualmente, na sede do Departamento de Patrimônio Histórico – DPH da 

Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, acondicionado 

em  arquivos  de  madeira  feitos  especialmente  à  época  de  execução  dos  trabalhos. 

Adicionalmente,  a  coleção  completa  foi  digitalizada  por  meio  de  dispositivo  de 

varredura ótica (scanner), com a intenção de preservá-la e ao mesmo tempo facilitar a 

consulta a estes valiosos documentos. Infelizmente, a coleção de fotografias aéreas, que 

serviu  como  fonte  primaria  ao  levantamento  aerofotogramétrico  foi  extraviada. 

Desafortunadamente, também, uma consulta realizada diretamente na Itália (Professora 

Dra. Cleide Rodriguez, comunicação pessoal), apontou que todo o material fotográfico 

original perdeu-se durante a Segunda Guerra Mundial.

Cabe  ressaltar  que  o  levantamento  aerofotogramétrico  SARA  Brasil  foi 

executado  com  extraordinária  qualidade  e  precisão,  tanto  na  planimetria  como  na 

representação da topografia. As curvas de nível na escala mais detalhada (1:1.000) têm 

equidistância  de  2 m e  10  m,  nas  curvas  principais;  na  escala  de  1:5.000 elas  têm 

equidistâncias de 5 m e 25 m nas curvas principais. Todas as cartas mostram pontos 

cotados nos cruzamentos de logradouros importantes e naqueles locais onde as curvas 

de  nível  são  mais  esparsas,  assim como  referências  de  nível  e  vértices  de  apoio  à 

triangulação, caso existam no território de cobertura da prancha.

Praticamente  30  anos  depois,  entre  1953  a  1959, foi  executado  o  segundo 

levantamento aerofotogramétrico da Cidade de São Paulo, completado pelo consórcio 

VASP Aerofotogrametria S/A e Serviços Fotogramétricos Cruzeiro do Sul S/A; sua área 

de  abrangência  alcançou  569 quilômetros  quadrados,  na  escala  de  1:2.000,  e  1.493 

quilômetros quadrados, nas escalas de 1:10.000, 1:25.000 e 1:40.000. (SILVA, E. A.; 

ibidem).



Os Sistemas de Informação Geográfica e a Cartografia Histórica

Um dos recursos mais atraentes dos Sistemas de Informação Geográfica – SIG é 

a possibilidade de integração, no mesmo espaço geográfico, de imagens e vetores na 

forma de pontos linhas ou áreas, ou seja, de colocar capas superpostas de dois modelos 

de dados gráficos diferentes, o matricial e o vetorial. Estas possibilidades de tratamento 

gráfico são tão importantes, que a tendência atual dos fabricantes de SIG, referindo às 

instituições  que desenvolvem esses  programas  (as  chamadas  software  houses),  tenta 

criar sistemas que utilizem ambos os modelos de dados gráficos, simultaneamente, (o 

matricial,  também conhecido como “raster” e o vetorial), no que se tem denominado 

como sistemas “híbridos”. Não pretendemos entrar em aprofundados detalhes técnicos, 

mas sim nos parece pertinente mencionar que as funções de análise espacial, que são 

das  mais  relevantes  dentro  das  Tecnologias  da  Informação  Geográfica  –  TIG 

(MACHADO, R. P. P, 2009), encontram-se delimitadas, notadamente, pela forma de 

tratamento gráfico. Esses dois ambientes, o vetorial e o matricial, por serem antagônicos 

em sua concepção (espaço contínuo versus espaço discreto) não se misturam, apenas se 

sobrepõem.

O quadro  apresentado  a  seguir  (Tabela  1)  mostra  uma  matriz  indicativa  das 

características  funcionais  dos  dois  principais  tipos  de  SIG,  classificados  segundo  o 

modelo  de  dados  gráficos  utilizado.  O objetivo  é  simplesmente  didático  e  pretende 

apenas  orientar  aqueles  que  se  iniciam  na  utilização  das  TIG.  As  peculiaridades 

colocadas em cada célula da tabela não são únicas, nem exclusivas, o que se torna mais 

evidente na medida em que a tecnologia se desenvolve, e os recursos cibernéticos, ou do 

denominado  “meio  técnico-científico-informacional”  (SANTOS,  M.  1996),  se 

incrementam,  tanto  em  capacidade  como  na  velocidade  de  processamento  dos 

computadores, que realizam essas tarefas. Não é nossa intenção exaltar ou criticar as 

vantagens nem as desvantagens de um ou de outro dos modelos de dados gráficos que 

são utilizados. Cada um tem suas especificidades, que o fazem mais adequado para a 

solução de um tipo de problema ou aplicação, e a seleção do estilo de SIG empregado 

depende de diversos fatores de índole metodológica, funcional e também econômica. A 

preferência pode de fato chegar a ser pessoal, até o ponto de confirmar a frase, frequente 

entre  os que utilizam as Tecnologias  da Informação Geográfica,  de que:  “O melhor 

sistema é aquele que se conhece mais profundamente” (MACHADO, R.P.P. 2009)



Tabela 1.  Apresenta  as  características  principais  dos  Sistemas  de  Informação 

Geográfica, segundo o modelo de dados gráfico utilizado. (Elaboração própria)

No entanto, e com isto insistimos que a tabela acima é meramente orientadora, 

quando declaramos que ao se fazer uso dos SIG vetoriais as escalas mais empregadas 

são  maiores  que  1:50.000,  isto  não  exclui  a  possibilidade  de  que  em um ambiente 

vetorial se possa criar ou tratar um mapa na escala de 1: 16.000.000, por exemplo, ou 

que uma imagem de satélite de alta resolução espacial não seja adequada para ampliá-la, 

até alcançar uma escala de 1:2.000. Contudo, existem profundas razões para impedir 

que se execute um processo de geocodificação (MACHADO, R. P. P, 2008), ou que se 

faça um estudo de coleta de resíduos sólidos dos hospitais utilizando um SIG matricial 

(ESPINOSA, R, 2004); da mesma forma em que estaríamos impossibilitados de realizar 

uma  classificação  não  supervisionada  de  uso  da  terra  com  técnicas  avançadas  de 

sensoriamento remoto empregando, exclusivamente, um SIG vetorial.

Sobreposição da cartografia digital vetorial às cartas e mapas históricos

Devido à capacidade supracitada de sobrepor vetores às imagens, os Sistemas de 

Informação Geográfica permitem colocar como fundo uma imagem matricial, - no caso 

um  mapa  histórico  digitalizado  ou  “escanerizado”  -,  e  sobrepor  a  esta  uma  base 

cartográfica  digital  vetorial  atualizada.  O principio  teórico  que existe  por  trás  desta 

Sistemas de Informação Geográfica

MODELO DADO GRÁFICO MATRICIAL VETORIAL

Com base em Células (imagens) Vetores (redes)

Possibilidade de fluxos Pouca Sim

Aplicação mais comum Meio ambiente e Rec. Nat. Topografia e cadastros

Alcance territorial Regional, nacional Local, urbano

Grau de detalhe possível Menor Maior

Estética cartográfica Pior (com baixa resolução) Melhor

Escalas mais utilizadas Menores que 1:50.000 Maiores que 1:50.000

Custo implantação (km2) Relativamente baixo Relativamente alto

Tempo implantação (km2) Menor Maior



capacidade  indica  que  a  imagem  ou  mapa  raster  deve  sempre  ser  colocado  como 

“fundo”, já que aos efeitos do monitor do computador a imagem matricial é “opaca”, 

não transparente; entretanto o mapa vetorial sim é transparente, vazado. Se for feito o 

registro  correto  de  coordenadas,  orientação  e  de  projeção  cartográfica 

(georeferenciamento) entre ambos os documentos mencionados,  os resultados podem 

ser muito interessantes e esclarecedores.

No entanto,  é necessário  considerar  no contexto  da cartografia  histórica,  que 

mapas e planos muito antigos geralmente não apresentam referencias sobre projeções 

cartográficas. Apenas conta-se com a escala (às vezes nem isso) e os pontos notáveis 

que possam ter sobrevivido ao passar do tempo. Diferenças muito grandes entre a escala 

do mapa que se pretende ajustar e a dos dados de entrada à base cartográfica digital de 

referência contribuem, consideravelmente, ao insucesso da operação. As discordâncias 

surgem, principalmente, por causa de imprecisões na construção, omissão, modificação 

e desaparecimento de feições naturais ou artificiais que poderiam servir como apoio. 

Adicionalmente,  deve-se apontar para o fato de que a função de georeferenciamento 

mais simples que existe (transformação afim de coordenadas), requer, no mínimo,  3 

(três)  pontos de controle,  que não estejam alinhados e  que seja possível  identificar, 

claramente, nos dois documentos: no matricial (imagem do mapa histórico) e no vetorial 

(base cartográfica digital).

De qualquer maneira,  os SIG, em particular,  e as Tecnologias da Informação 

Geográfica, em geral, oferecem recursos para se alcançar o objetivo de sobrepor bases 

cartográficas digitais  atualizadas a mapas e cartas históricas.  Inicialmente,  há que se 

considerar o formato e orientação da imagem, geralmente produto da escanerização ou 

fotografia  digital  do  mapa  original;  este  deve  ser  orientado  ao  norte,  e  estar 

preferivelmente, no formato TIF (ou TIFF) que significa  Tagged Image File Format. 

TIF é  um padrão para armazenamento  de imagens  que gera arquivos  robustos  e  de 

elevada qualidade. Este tipo de arquivo raster (matricial), tem alta compatibilidade com 

os SIG e com diversos programas de tratamento gráfico, e, adicionalmente, pode ser 

utilizado junto a um arquivo de igual nome, mas com a extensão TFW, que contém as 

informações  relativas  ao  sistema  de  coordenadas,  projeção  cartográfica,  elipsóide, 

datum,  resolução  e  outras  características  geo-espaciais  específicas  do  arquivo  TIF 

associado. Se possuir estas características então passa a ser chamado de Geo-TIF Um 

arquivo TIF pode ser armazenado com ou sem compressão. O melhor é gravá-los sem 



qualquer tipo de compressão para facilitar o intercâmbio das imagens entre sistemas e 

programas diferentes.

Existem  no  mercado  diferentes  padrões  ou  formatos  de  armazenamento  de 

imagens; um dos mais difundidos, por causa da fotografia digital, é o JPG (JPEG) que 

significa  Joint  Photographic  Experts  Group.  O JPG é  um padrão  de  compressão  e 

armazenamento de imagens. Os dados que formam a fotografia são comprimidos por 

sofisticados algoritmos antes do arquivo ser gravado em disco. A taxa de compressão 

não é fixa; uma grande área branca, por exemplo, com muitas áreas contínuas da mesma 

cor,  comprime muito mais  do que a imagem de uma região com pequenas manchas 

coloridas, cada uma de um formato e de uma cor diferente. O algoritmo de compressão 

do JPG é lossy, ou seja, ele causa perdas que não podem ser recuperadas. Uma imagem 

salva em JPG e depois recuperada ou transformada em TIF, por exemplo, não é igual à 

original. Da mesma forma, sucessivos comandos de gravação causam sucessivas perdas; 

a cada gravação um pouco da imagem é perdido. Definitivamente é esta a razão pela 

qual não se deve utilizar somente este formato em trabalhos profissionais de conversão 

de documentos históricos, ou de grande valor documental. O correto é produzir várias 

versões  “originais”  em  diferentes  formatos  dando  sempre  preferência  àqueles  não 

compactados.

Mesmo assim, devido a outras vantagens que oferece o formato JPG, como as 

elevadas taxas de compressão e a consequente facilidade de transferência na Internet, 

este  padrão  se  há  tornado  praticamente  universal,  oferecendo  inclusive  o  apoio 

geográfico, seguindo a mesma lógica que no formato TIF. Para o padrão Geo-JPG esse 

arquivo complementar apresenta a extensão JGW.

Finalmente, deve-se mencionar que existe uma enorme variedade de padrões e 

formatos de arquivos gráficos que como o JPG se hão difundido muito recentemente. A 

título de exemplo cita-se o GIF (Graphics Interchange Format) e o PNG (Portable  

Network Graphics). Este último constitui um dos melhores formatos para gráficos que 

exigem precisão de tons. Em geral, apresenta taxas de compressão de 5 a 25% maiores 

que o formato GIF, por isso o PNG é o formato preferido para substituir o GIF no uso 

em páginas da WEB. Outra vantagem, e nisto o PNG supera inclusive ao JPG, é que 

consegue reproduzir corretamente gráficos coloridos que contenham textos (como por 

exemplo,  mapas),  sem evidenciar  um desagradável  efeito  de  moiré em áreas de cor 

chapada, nem pequenos “fantasmas” que se formam em torno de letras e números no 

formato JPG em alta compressão.



Exemplos de sobreposição

Realizaram-se diversas experiências de  sobreposição da cartografia digital vetorial às 

cartas e mapas históricos da Cidade de São Paulo. Os mapas utilizados, em geral, foram 

produzidos entre o inicio do século XIX e a primeira metade do século XX. As escalas 

variavam entre 1: 1.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:20.000 e 1:30.000.

Ao referenciar o documento mais antigo de que dispúnhamos, a primeira “Planta 

da Imperial Cidade de São Paulo”, 1 produzida em 1810 pelo Capitão de Engenheiros 

Rufino  J.  Felizardo  e  Costa,  observamos  que  apesar  das  discordâncias  naturais 

provocadas  pelo lapso de tempo transcorrido e as diferenças  técnicas  de elaboração 

entre os dois documentos, de fato existiam notáveis equivalências (ver Figura 1). Como 

por exemplo, o ajuste perfeito entre o traçado da antiga Rua São João e o da Avenida de 

igual  nome na cidade  atual.  Também chamam muito  à  atenção as  coincidências  de 

adequação  entre  logradouros  e  pontes  atuais  com  a  conformação  do  relevo  e  das 

escarpas desenhadas mediante sombras e traços delineados a “bico” de pena  2. Como 

exemplo,  observe-se  a  localização  do  Viaduto  de  Santa  Ifigênia  e  a  posição  do 

Convento de São Bento, no documento analisado. Igualmente, é notável a posição da 

Ladeira Porto Geral e a forma como esta via encontra a barranca original do antigo Rio 

Tamandatuehy (sic) aproveitando precisamente uma ladeira menos íngreme da escarpa, 

em local próximo aos meandros “Sete voltas” desse curso d’água.

1 O mapa mais antigo da Cidade de São Paulo do qual se tem notícia foi confeccionado em 

1810. Fonte: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo. Serviço de Comemorações 

Culturais. São Paulo Antigo: plantas da cidade. 1954.
2 Na realidade, esta primeira “Planta da Imperial Cidade de São Paulo” foi “Levantada em 1810 

pelo Capitão de Engenheiros Rufino J. Felizardo e Costa e copiada em 1841 com todas as 

alterações...” (sic). Ambas (o plano original e sua reprodução) apresentam a escala aproximada 

de 1:30.000.  No entanto,  a cópia mostra,  com maior detalhe,  as mencionadas escarpas,  e 

também a toponímia. Fonte do mapa utilizado: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 

São Paulo, 1911.



Figura 1. Detalhe da sobreposição da base cartográfica digital (colorida) da Cidade de 

São Paulo à “Planta da Imperial da Cidade de São Paulo” (p/b) confeccionada em 1810. 

(Compilação própria)

Outros ensaios, com os documentos de 1841 (Planta da Cidade de São Paulo, por 

C.  A.  Bresser),  e  1881 (Planta  da  Cidade  de  São Paulo  levantada  pela  Companhia 

Cantareira de Esgotos), apresentaram graves discrepâncias de ajuste. Especialmente o 

primeiro, além de ter sido rotacionado (159 graus no sentido horário) para colocá-lo na 

orientação necessária, apresentou o inconveniente de ter toda a toponímia substituída 

por  números,  fato  que  contribuiu,  desfavoravelmente,  para  a  identificação  dos 

logradouros.  Não  foi  necessário  rotacionar  a  planta  de  1881,  pois  a  mesma  já  se 

encontrava corretamente orientada ao Norte. Contudo, outras dificuldades surgiram em 

ambos os mapas, como a ausência de referencias topográficas fato que não ocorreu no 

documento mais antigo (1810).

Ao georeferenciar a “Planta Geral da Capital de São Paulo”, que foi organizada 

pelo Intendente de Obras Dr. Gomes Cardim, em 1897, tivemos algumas agradáveis 



surpresas.  Em  primeiro  lugar,  o  ajuste  inicial  foi  coincidente,  em  nossa  opinião 

influenciaram favoravelmente a escala (1:20,000) e a orientação correta do documento. 

Também a abrangência e forma de representação da cidade, aliado ao fato de que já 

nessa data,  de finais  do século XIX, os eixos principais  de desenvolvimento urbano 

estavam traçados. Na parte central aparece praticamente o mesmo desenho que hoje se 

pode apreciar. Destacam logradouros importantes, como a Avenida Paulista, Avenida 

São  João,  Rua  Santo  Amaro  (na  atualidade  Av.  Brigadeiro  Luis  Antonio),  Rua 

Theodoro  Sampaio,  Rua  da  Moóca,  Rua  da  Consolação  e  boa  parte  da  Avenida 

Rebouças.  Observam-se,  inclusive,  várias  vias  projetadas,  como  por  exemplo,  a 

“Avenida Projectada para o Monto do Ypiranga” (sic) e a “Avenida Da. Angélica” como 

uma continuação da antiga Rua Itatiaia (hoje inexistente no local).

Quanto à localização de bairros e outras referências importantes, ressaltam-se a 

Villa dos Pinheiros, Villa Prudente e Na. Sa. d’Ó (sic) assim como o Ypiranga, quase que 

totalmente  periféricos,  apenas  ligados  por  pequenas  estradas  e,  às  vezes,  por  linhas 

férreas, ou de bonde. Villa Cerqueira César, Villa Mariana e Villa Clementino (sic), já 

em processo de expansão.  Grandes praças e parques,  como a Praça da República,  o 

Parque da Luz (chamado na Planta de Jardim Público) e o da Aclimação (onde apenas 

aparece o lago) também se ajustam à base cartográfica, com precisão. O traçado das vias 

férreas  constitui  importante  referência  com  alto  grau  de  coincidência  e  os  rios 

apresentam  seu  traçado  original,  antes  de  serem  canalizados.  Mesmo  assim,  a 

coincidência de um pequeno fragmento do Rio Pinheiros, no extremo sudoeste do mapa, 

é notável.

A  qualidade  e  objetividade  da  cartografia  aqui  representada  são  de  elevado 

valor.  Basta  indicar  que este mapa destinado ao Município de São Paulo,  apresenta 

claramente  os  limites  municipais  e  também mostra  a  demarcação  de seus  5 (cinco) 

distritos  à  época:  Dstricto  do  Nte da  Sé,  Distto do  Sul  da  Sé,  de  Sta Ephigenia,  da 

Consolação e Braz (sic).

Na  Figura  2  mostra-se  a  região  central  da  Cidade  de  São  Paulo.  Deve-se 

considerar que o ajuste do georeferenciamento foi realizado apenas com 3 pontos de 

controle, o que constitui o mínimo requerido para uma transformação afim. O processo 

foi  excutado  da  mesma  forma  que  para  os  outros  documentos  cartográficos  aqui 

tratados, no intuito de criar condições de trabalho comparáveis. Futuramente, técnicas 

mais apuradas de georeferenciamento, como o rubber sheeting (“tecido de borracha”) e 



ajustes com maior quantidade de pontos de controle e outras fórmulas de transformação 

deverão gerar ainda melhores resultados.

Figura 2. Detalhe da sobreposição da base cartográfica digital (colorida) da Cidade de 

São Paulo à “Planta Geral da Capital de São Paulo” (p/b e colorida) confeccionada em 

1897. (Compilação própria)

Também se  executou  a  sobreposição  da  base  cartográfica  digital  ao  “Mappa 

Topográphico”  (sic)  do  Município  de  São  Paulo  (ou  seja,  aos  produtos  do  SARA 

Brasil). Como o título indica estes mapas contam com a representação tradicional do 

relevo mediante curvas de nível, pontos cotados e referências de nível. Todo o processo 

foi executado, como já foi mencionado acima, pelo processo aerofotogramétrico.

A  titulo  de  exemplo  trazemos  a  sobreposição  da  base  cartográfica  digital, 

incluindo o nível temático, ou plano de informação, correspondente às curvas de nível, à 

Folha  51  do  levantamento  1;5.000 do  SARA Brasil.  Na Figura  3,  apresenta-se  um 

fragmento muito ampliado da carta topográfica, correspondente a uma porção do vale 



existente entre a Rua Álvaro de Carvalho (confluência com Martins Fontes) na parte 

Norte, e a Rua Santo Antonio (cortada pela Major Sertório), na parte Sul. Neste local 

passa atualmente a Avenida Nove de Julho, coincidindo totalmente com o traçado da 

Avenida Anhangabaú no mapa topográfico de 1930. Note-se que as curvas de nível têm 

alta concordância, tanto em forma como em valores.

Figura  3.  Detalhe  muito  ampliado  da  sobreposição  da  base  cartográfica  digital  da 

Cidade de São Paulo ao “Mappa Topográphico do Município de São Paulo” elaborado 

por SARA Brasil S/A. na escala 1:5.000. Curvas de nível da base cartográfica digital em 

preto. (Compilação própria)

Por  último,  apresentamos  uma  das  imagens  que,  algum  tempo  atrás,  nos 

conduziu  a  considerar  a  possibilidade  de  utilizar  a  metodologia  da  superposição  da 

cartografia vetorial sobre um mapa topográfico do levantamento SARA Brasil. Trata-se 

do desenho dos limites da Chácara da Glória e dos sítios circundantes, traçados sobre a 



planta do Município de São Paulo (levantamento SARA Brasil 1930), segundo registros 

Paroquiais do ano 1885. Este mapa foi utilizado pelo arquiteto e urbanista Walter Pires 

em sua dissertação de mestrado (2003).

O plano em questão (ver Figura 4), foi executado sobre a impressão da carta 

correspondente ao território analisado na escala 1:20.000. Provavelmente a escolha do 

autor está sustentada no considerável tamanho e forma dos loteamentos constantes nos 

registros e também porque as cartas topográficas de 1930 não alcançaram cobrir essa 

região  da cidade,  na escala  de maior  grau de detalhe  (1:1.000).  A planta  consta  do 

parecer do Engenheiro Jayme da Costa, Processo Judicial no, 2.275, de 1951 (PIRES, 

2003).

Figura 3.  Detalhe da sobreposição da base digital  à carta  topográfica que mostra  a 

localização do Núcleo Colonial “Chácara da Gloria”. Note-se a coincidência no traçado 

e denominação das ruas. O limite  do antigo loteamento foi  destacado em roxo para 

facilitar sua identificação. (Cortesia Walter Pires)



A escala 1:20.000 foi a que melhores resultados produziu na sobreposição da 

base cartográfica vetorial como se pode verificar no caso da “Planta Geral da Capital de 

São Paulo”, de 1897. A mesma situação se repetiu com os produtos do SARA Brasil 

analisados.  Deve-se mencionar  que, até o momento,  não foi  possível conseguir  uma 

base digital cadastral (1:1.000 ou 1:2.000) para sobrepor ao “Mappa Topográphico do 

Município  de  São  Paulo”  na  escala  1:1.000;  em  consequência,  os  ensaios  de 

sobreposição nessa escala ainda não foram executados.

À guisa de conclusão

Os  experimentos  de  sobreposição  de  documentos  cartográficos  digitais  aqui 

apresentados constituem apenas amostras do que pode ser elaborado com o rico acervo 

de mapas, cartas e planos históricos existentes na Cidade de São Paulo; por isso, está 

claro que o tema não está esgotado. É evidente que a metodologia pode ser aplicada 

também em outros locais. Entendemos que esta forma de análise estabelece uma opção 

atrativa para os pesquisadores geógrafos, arquitetos urbanistas, historiadores e outros 

especialistas que pretendam estudar a evolução histórica da cidade e seus espaços.
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