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RESUMO 

 

Este trabalho estabeleceu as unidades de paisagem da região do médio vale do rio 
Pelotinhas, em Lages/SC, baseado nas variáveis do meio físico e nas formações 
vegetais, além disso, discutiu-se as potencialidades e limitações destas unidades de 
paisagem frente à ocupação humana. A paisagem é resultado da interação entre 
processos dinâmicos que envolvem o meio físico, os ecossistemas e a sociedade 
humana. Portanto, neste cenário fica clara a idéia de que a paisagem amolda-se 
conforme as imposições exercidas pelo homem sobre o meio, porém também recebe 
influências da própria dinâmica da natureza. Os estudos ambientais que empregam 
a abordagem sistêmica partem do princípio que o todo é um conjunto de elementos 
e de suas relações. O conhecimento das variáveis do meio físico e dos 
ecossistemas permite entender sua estrutura e dinâmica e com isso propor 
alternativas mais adequadas de ocupação humana. A localidade de Coxilha Rica, no 
médio vale do rio Pelotinhas, apresenta uma paisagem ainda pouco modificada pela 
ação humana, com uso por pecuária extensiva principalmente. Contudo, já existe 
alguma tensão sobre essa área, como as plantações de pinheiro. A partir do uso de 
imagens de satélite (sensores orbitais Quickbird, Aster e WorldView), de saídas de 
campo e de material bibliográfico, foi possível gerar mapas temáticos de maior 
detalhe, do que havia para a região, com diferentes variáveis ambientais, como 
geologia, relevo, solos, declividade, formações vegetais e uso da terra. O 
cruzamento destas variáveis permitiu identificar e caracterizar unidades de paisagem 
para a região, e estabelecer seus possíveis usos mais adequados, assim como, 
fragilidades ambientais. Foram definidas três unidades de paisagem: Morros 
modelados em basaltos e dacitos, Colinas modeladas em dacitos e Fundos de vales. 
Os resultados obtidos no presente trabalho podem servir de subsídio para o 
planejamento da região, pois mostram as possibilidades e as restrições de uso. O 
uso atual de pecuária extensiva deve ser mantido com o cuidado para não ocorrer o 
sobre-pastoreio dos campos, porém novos usos são possíveis, tais como instalação 
de pequenas hidrelétricas e plantações de frutíferas, o que pode gerar novas opções 
de renda para a população local. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Unidades de paisagem. Meio físico. Imagens de satélite. 

Coxilha Rica - Lages/SC. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo pretende discutir as características do meio físico da 

região de Coxilha Rica, Lages/SC, a partir da visão sistêmica, ou seja, a análise de 

forma integrada dos aspectos de solos, geologia, relevo, clima e hidrografia, visando 

levantar as potencialidades e limitações em relação à ocupação humana. 

O meio físico representa um arcabouço onde as atividades humanas 

são desenvolvidas e também é uma das fontes de recursos naturais que as 

sociedades utilizam para se estruturarem. Por isso, o conhecimento de suas 

características é importante para que ele seja melhor ocupado e não cause 

problemas para a população. 

O desconhecimento das potencialidades e limitações do meio físico 

pode levar à ocupação de áreas de risco a deslizamentos, secas, terremotos, 

furacões, entre outros fenômenos naturais que representam ameaças para a 

integridade da população e seus bens. Esse desconhecimento também pode gerar 

impactos ambientais quando da implantação de empreendimentos e/ou 

estabelecimento de atividades em determinado local.   

Na avaliação de impacto ambiental é necessário realizar um detalhado 

diagnóstico do meio físico para o entendimento do cenário onde será estabelecido o 

empreendimento em análise (BRASIL, 1986), pois podem ocorrer modificações 

(impactos) significativas na dinâmica e estrutura do mesmo. Essas modificações 

podem provocar também riscos para o empreendimento, por exemplo, o 

estabelecimento de uma barragem para geração de energia hidrelétrica pode ser 

comprometido se não é levantada a possibilidade de ocorrência de fluxos torrenciais 

na bacia a montante da barragem, o que criaria um aumento de água e sedimentos 

para o interior do lago, levando a um eventual rompimento da barragem. 

Uma forma de abordar o meio físico é a partir da análise integrada de 

seus componentes, compreendendo sua estrutura e dinâmica. A partir deste ponto 

de vista, a abordagem sistêmica é utilizada aqui (BERTALANFFY, 1975). 

Uma bacia hidrográfica pode ser considerada como um sistema, pois 

une em uma estrutura articulada as encostas, os fundos de vales, as planícies, os 
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canais, a água e os sedimentos. A entrada de água a partir de chuvas e/ou 

derretimento de neve, faz com que o sistema funcione. 

A área de estudo engloba o médio vale do rio Pelotinhas, em 

Lages/SC, e pode ser analisado como sistema, dando ênfase para as variáveis do 

meio físico, ressaltando a ligação entre a geologia, o relevo, o solo e o clima. Esta 

região apresenta uma paisagem pouco modificada pelo homem, com uso de 

pastagens para agropecuária em grandes propriedades rurais e, por isso, é 

interessante estabelecer as possibilidades de sua gestão territorial de forma 

adequada com as características do meio físico, evitando impactos e riscos 

ambientais. 

 

1.1. OBJETIVO 

1.1.1 Objetivo Geral 

Diagnosticar áreas propícias e restritas à ocupação humana na região de 

Coxilha Rica, no Município de Lages – SC, a partir da análise integrada das variáveis 

do meio físico, como geologia, relevo, solos, cobertura, vegetal e uso da terra. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

  

• Levantar informações sobre o meio físico e o uso da terra da região; 

• Elaborar representações temáticas de geologia, geomorfologia, pedologia 

e uso da terra;  

• Identificar e descrever as Unidades de Paisagem presentes na região; 

• Discutir os possíveis usos mais adequados para cada unidade de 

paisagem delimitada, bem como apresentar os locais mais frágeis frente à 

ocupação humana. 
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2. DEGRADAÇÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
 

A utilização irracional dos recursos naturais pelo homem se 

intensificou, sobretudo, após a revolução industrial, devido fundamentalmente à falta 

de conhecimento e planejamento sobre o uso da diversidade e riqueza dos 

ecossistemas e do meio físico. Além disso, a formação de um paradigma cultural de 

busca da satisfação pessoal através da aquisição de novos bens cria a demanda do 

uso incoerente desses recursos. No modo de produção capitalista, cria-se 

necessidades ao homem para que haja mais consumo e assim maior produção e 

maior apropriação de lucro. 

Este cenário começa a mudar no momento em que a comunidade 

mundial dá início à reflexão, discussão e conscientização sobre as reais condições 

ambientais, pois havia um quadro de avançada deterioração nos países de primeiro 

mundo. Tal mudança ocorre gradativamente, mas tem seu marco principal com a 

Conferência de Estocolmo em 1972, realizada pela ONU (Organização das Nações 

Unidas), sendo a primeira ação conjunta de centenas de países a fim de discutir os 

problemas gerados ao meio ambiente pelo homem. Após isso, pode ser mencionada 

também a Eco 92, 2° conferência da ONU para o meio ambiente, ocorrida no Rio de 

Janeiro em 1992, além de outras séries de eventos que se sucederam no século XX 

e XXI e que enfatizaram o uso racional dos recursos naturais, assim como, da 

adoção de uma postura efetiva acerca de questões relacionadas ao planejamento da 

ocupação territorial.  

Sem dúvida é possível afirmar que a degradação ambiental está 

intimamente relacionada ao sistema de produção adotado, que segue padrões 

consumistas, sem perspectivas ao atendimento nas mesmas condições das futuras 

gerações. No conceito de meio ambiente, é incorporado não somente variáveis do 

meio físico, mas também variáveis do meio biótico e antrópico (ORELLANA, 1985). 

Portanto, é necessário que a execução de planos e programas sejam elaborados 

tendo-se em mente a utilização eficiente dos recursos ambientais, propondo 

alternativas locacionais para dados empreendimentos, assim como novas 

tecnologias, de modo a garantir a qualidade de vida para as futuras gerações.  

A problemática ambiental tem levado a população mundial a discutir 

cada vez mais os impactos que o homem tem exercido sobre o meio natural, 

principalmente em decorrência das catástrofes climáticas intensas e, também de 
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projeções que inserem o planeta em um contexto extremamente crítico do ponto de 

vista ambiental. Como resultado deste cenário, tem havido mudanças no quadro 

epistemológico da sociedade de modo a gerar ações no âmbito jurídico em favor de 

uma racionalidade produtiva e ecologicamente sustentável (GUERRA & MARÇAL, 

2006) 

 

2.1 Análise Sistêmica, Unidades de Paisagem e Fragilidade 

Ambiental  

 

Em um contexto histórico de estudos marcadamente segmentados e 

especializados, surge em 1950, a teoria desenvolvida pelo biólogo austríaco Ludwig 

Von Bertalanffy, denominada de Teoria Geral dos Sistemas - TGS. Bertalanffy, 

contrapondo a visão cartesiana do universo, expôs sua teoria trazendo uma noção 

integrada de mundo, considerando a natureza em toda sua dinâmica e levando ao 

entendimento do todo de forma sistêmica, conhecida como uma abordagem holística 

da natureza (GUERRA & MARÇAL, 2006).  

A metodologia sistêmica é o instrumento mais adequado para se 

analisar o meio ambiente, pois este conceito tem como característica intrínseca a 

dinamicidade – da mesma forma o meio natural, social e econômico compartilham tal 

atributo –, além de assumir também um comportamento dialético que incorpora 

elementos através de uma visão de conjunto e, ao mesmo tempo, possui capacidade 

analítica (TRICART, 1977). 

É relevante ressaltar que muitos dos impactos ambientais que ocorrem 

no planeta são parcialmente ou integralmente causados devido à ausência de uma 

visão completa da dinâmica do meio, haja vista que, quando não se detém o 

conhecimento sistêmico, onde as partes são inter-relacionadas, existe a 

possibilidade de se deliberar ações parciais, como por exemplo, ao se retilinizar um 

curso d’água em sua jusante e não se preocupar em monitorar as alterações das 

margens à montante, que inevitavelmente irão sofrer modificações na tentativa de 

alcançar estabilidade.  

Nessa perspectiva, diversas áreas do conhecimento buscaram ao 

longo dos anos alternativas metodológicas de análise passíveis de compreender e 

descrever as relações entre os diversos componentes e fenômenos da natureza. A 
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partir da introdução dos Sistemas Complexos (método sistêmico), em meados da 

década de 1980, a forma de interpretar tais relações adquiriu novos rumos, de modo 

a proporcionar resultados mais apurados e consistentes dos que vinham até então 

sendo produzidos e, em função disso, o método em questão assumiu posição de 

destaque dentre diversos campos das ciências (GUERRA & MARÇAL, 2009). 

No âmbito da ciência geográfica, a metodologia sistêmica, 

fundamentada por meio da TGS, foi incorporada aos estudos do meio físico através 

da Geomorfologia por Chorley em 1962 (GUERRA & MARÇAL, 2009). Christofoletti 

(1980, p.1) ressalta que “a aplicação da teoria dos sistemas aos estudos 

geomorfológicos tem servido para melhor focalizar as pesquisas e para delinear com 

maior exatidão o setor de estudo dessa ciência”. 

Tratando da proficuidade da análise sistêmica na Geografia, Marques 

Marques Neto (2008, p. 253) afirma que: 
é inegável que a abordagem sistêmica contribuiu para o avanço 
metodológico da Geografia Física, que avança de um caráter 
separativo e setorizado para tentativamente munir-se de uma 
perspectiva dinâmica e integrativa no estudo dos fenômenos 
geográficos.  
 

Gregoy (1992 apud GUERRA & MARÇAL, 2009, p. 96), assinala mais 

algumas vantagens da aplicação do método sistêmico, colocando que:  
para a Geografia, a abordagem sistêmica possibilita a utilização de 
uma metodologia que abrange cronologia, métodos quantitativos e 
atividades humanas, destacando as relações entre as características 
dos elementos e as relações entre o meio ambiente e as 
características desses mesmos elementos. 

 

Não somente no domínio da Geografia, mas também nas ciências em 

geral, o pensamento holístico (ou sistêmico) constituiu-se a quebra de paradigma da 

visão reducionista (CHRISTOFOLETTI, 2004 apud GUERRA & MARÇAL, 2009). Ou 

seja, a visão holística se caracteriza como um tipo de análise não fragmentada: o 

que antes era analisado separadamente, a partir da introdução deste novo modelo, 

agora é visto como um sistema e, portanto, é analisado separadamente, mas 

também considerado em sua totalidade, tendo-se em mente que é constituído de 

outras partes que o integram.  

Dentre as inúmeras definições acerca de Sistemas, é interessante 

destacar a que Christofoletti (1999 apud GUERRA & MARÇAL, p. 96) apresenta, 

entendendo os Sistemas como sendo “compostos por grande quantidade de 
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elementos interatuantes, capazes de intercambiar informações com seu entorno 

condicionante e também capazes de adaptar sua estrutura interna como sendo 

consequências ligadas a tais interações”. Conforme o mesmo autor, outra definição 

para Sistemas mais simples que pode ser colocada é: “um sistema pode ser definido 

como o conjunto dos elementos e das relações entre si e entre os seus atributos” 

(CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 1).  

Ao mesmo tempo em que os Sistemas são apropriados para servir de 

base analítica em diversos tipos de estudos, eles também possuem certa dificuldade 

para serem identificados, assim como, terem suas relações compreendidas. A este 

respeito, Bertalanffy (1950, apud ORELLANA, 1985, p. 126) assinala que “distinguir 

um sistema dentro do universo é um ato mental (Abstração), cuja ação procura 

abstrair o referido sistema da realidade envolvente”. O autor acrescenta ainda que a 

abstração é condicionada pela “capacidade intelectual e da percepção ambiental 

apresentada pelo pesquisador” (BERTALANFFY,1950 apud ORELLANA, 1985, 

p.125). Christofoletti (1980, p. 2) compartilhando dessa mesma ideia, assinala que:  
quando se conceituam os fenômenos como sistemas, uma das 
principais atribuições e dificuldades está em identificar os elementos, 
seus atributos e suas relações, a fim de delinear com clareza a 
extensão abrangida pelo sistema em foco. 

 

Neste contexto, o termo Geossistema surge em 1962, introduzido pelo 

cientista Viktor Sotchava, a fim de expressar a conexão entre natureza e sociedade, 

integrando as diversas variáveis ambientais (geomorfologia, geologia, climatologia, 

hidrologia, cobertura vegetal, etc.) e podendo também receber influência de fatores 

sociais e econômicos (GUERRA & MARÇAL, 2009; CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Nascimento & Sampaio (2005, p. 170) colocam o termo Geossistemas como “um 

conceito territorial, uma unidade espacial, que pode ser delimitada e analisada em 

determinada escala” e também sendo caracterizado por ser “um complexo 

dinâmico”. Já Bertalanffy (1973 apud SOTCHAVA, 1977, p. 9), tratando os sistemas 

de modo geral, afirma que eles são “uma classe peculiar de sistemas dinâmicos 

abertos e hierarquicamente organizados”. 

Florenzano (2008, p. 120) destaca que existem diversos métodos para 

classificação do terreno que utilizam uma abordagem integrada, dentre eles os  
[...] sistemas ILWIS (ITC-Holanda), CSIRO (Austrália), canadense e 
soviético (Sotchava, 1977), bem como aqueles propostos por 
Bertrand (1968), Tricart (1977), Tricart e Kilian (1979), além dos mais 
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recentes, desenvolvidos com base nesses autores.  
 

Dentro dessa perspectiva, Suertegaray (1999 apud IBGE, 2009, p. 6) 

salienta que “Tricart propõe a análise integrada do meio ambiente e Bertrand 

expressa a compreensão do relevo na interação com os outros elementos físicos, 

biológicos e antrópicos, dentro do conceito de paisagem”. 

Vale ressaltar também que existe certa proximidade conceitual entre o 

termo Geossistema (ou Unidades da Paisagem) e Ecossistema, apresentado por A. 

G. Tansley, em 1934 (GUERRA & MARÇAL, 2009), uma vez que possuem como 

fundamento a TGS. No entanto, Sotchava (1973) assinala que a diferença de 

aplicabilidade entre os conceitos é evidente, pois um se presta aos estudos 

ecológicos e o outro aos estudos de caráter geográfico, não podendo ser 

confundidos (NASCIMENTO & SAMPAIO, 2005, p. 176). 

Segundo Cavalcanti & Viadana (2007), a noção de paisagem como 

categoria científica surgiu na Geografia, tendo tomado outras interpretações 

posteriores nas ciências, como derivação de diferentes perspectivas. A paisagem é 

resultado da determinação dos processos dinâmicos da cultura, política e economia. 

Ou seja, a paisagem amolda-se conforme as imposições exercidas pelo homem 

sobre o meio e, em menor escala, também recebe influências da própria dinâmica da 

natureza, porém, num período de tempo muito maior. Marques Neto (2008, p. 246) 

coloca ainda que, “o estudo da paisagem como unidade sistêmica ampliou o rigor 

científico atribuído ao referido termo dentro da Geografia”. 

Existem inúmeras interpretações e concepções do termo Paisagem. 

Dentre elas, há aquelas de cunho estético, resultante das diferentes percepções do 

homem; as que podem ser analisadas como formação natural, integrando elementos 

naturais; mas também pode ser entendida como um sistema econômico-social, 

destacando as relações produtivas e de interesse à sociedade; e por último, aquela 

que é derivada da ação cultural de determinado povo (CAVALCANTI & VIADANA, 

2007, p. 25). 

O francês Georges Bertrand insere o estudo da paisagem dentro de 

uma proposta física global, considerando paisagem como  
numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 
antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem 
da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua 
evolução (BERTRAND, 1971, p.2). 
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Acerca da proximidade entre os conceitos de Paisagem e 

Geossistema, Marques Neto (2008, p. 247) realiza uma discussão abordando que a 

possível sobreposição conceitual deriva fundamentalmente do viés interpretativo que 

cada autor adota, destacando que a Escola Soviética de Sotchava e a Escola 

Francesa de Bertrand exerceram grande influência sob os autores brasileiros. 

Marques Neto (2008) também afirma que o Geossistema difere da Paisagem pelo 

motivo que aquele não possui homogeneidade fisionômica. Neste contexto, 

Beroutchachvili & Bertrand (1978 apud MARQUES NETO, 2008, p. 247) 

acrescentam ainda que “a ‘ciência do geossistema’ não constitui um conjunto 

homogêneo, sendo que cada escola conta com sua própria concepção e 

problemática e, muitas vezes, sua própria linguagem”.  

Considerando tais colocações, Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004 

apud CAVALCANTI & VIADANA, 2007, p. 35) ressaltam o caráter homogêneo da 

definição de Paisagem, entendendo que “a partir da visão sistêmica, a paisagem é 

concebida como um sistema integrado no qual cada componente isolado não possui 

propriedades integradoras”.  

Assim, Cavalcanti & Viadana (2007, p. 29) concluem que 
a análise da paisagem consiste na caracterização das diversas 
funções do meio ambiente, a distribuição das atividades econômicas 
e as diferentes atividades da população, com vistas a garantir a 
utilização racional dos recursos naturais, humanos e econômicos e a 
melhor organização do espaço.  

 

Portanto, é possível inferir que a Análise das Unidades da Paisagem 

constituí-se o método mais apropriado para o estudo integrado do meio físico, biótico 

e socioeconômico, do que o método Geossistêmico. Quando este é aplicado, há de 

se seguir uma série de normas de classificação taxonômica (Zona, Domínio, Região, 

Geossistema, Geofácies, Geótopo), que não prestam de subsídio à produção de 

resultados, mas que, pelo contrário, apenas tornam a formar diversas classificações 

do espaço que não possuem uma utilidade efetiva.    

Segundo Orellana (1985, p. 126) “há várias normas para identificar um 

sistema como: similaridade de unidades, objetivo comum e padronagem reconhecida 

das unidades; mas a norma básica é definir a sua organização e funcionalidade”. 

Dessa forma, uma maneira de se desvencilhar da dificuldade para 

caracterização da paisagem (ou das unidades da paisagem) é instituir uma 
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repartição ou um elemento fundamental, capaz de uma conjugação homogênea. 

Nesse sentido, as Bacias Hidrográficas caracterizam-se como sistemas ideais para 

se estudar, configurando-se como uma unidade integradora dos setores naturais e 

humanos, sendo passível de delimitação e, além disso, considerada uma unidade 

adequada para estudos de planejamento (GUERRA & CUNHA, 1996).  

Silveira (1993, p. 41) descreve a Bacia Hidrográfica como podendo ser 

considerada um “sistema físico onde a entrada é o volume de água precipitado e a 

saída é o volume de água escoado pelo exutório, considerando-se como perdas 

intermediárias os volumes evaporados e transpirados e também os infiltrados 

profundamente”. Contudo há de se considerar aqui também os fluxos de sedimentos 

dos terrenos que compõem a bacia hidrográfica.  

É de importância fundamental, portanto, a utilização do método 

sistêmico para analisar o meio natural e humano, pois sabe-se que seus 

componentes estão vinculados uns aos outros, estabelecendo interconexões vitais 

para a estrutura e funcionalidade do sistema, de modo que, caso um dos elementos 

seja danificado, outros inevitavelmente terão que alterar seu comportamento a fim de 

alcançar novamente um cenário de equilíbrio. Assim sendo, tem-se como exemplo 

as interferências destrutivas causadas por determinado fenômeno (seja ele de 

âmbito humano ou natural) na cobertura vegetal, o que irá ocasionar, por 

conseguinte, alterações no modo em que a água da chuva intercepta o solo, 

lixiviando-o e aumentando a velocidade do escoamento superficial e subsuperficial, 

podendo ocasionar a geração de ravinas e voçorocas, e assim modificar a 

configuração da rede de drenagem, bem como, inundações nas áreas mais baixas, 

além de também alterar as condições de pedogênese e dos processos 

morfogenéticos.  

Sob essa perspectiva, Tricart (1977) coloca que tais áreas que saem 

de sua condição de equilíbrio, tornam-se instáveis e, deste modo, inadequado para a 

ocupação humana. Modelos como o de Ross (1994 apud FLORENZANO, 2008), 

para criação de mapas de fragilidade ambiental e, o de Crepani et al. (2001 apud 

FLORENZANO, 2008), para criação de mapas de vulnerabilidade à erosão, tem 

empregado o conceito de ecodinâmica de Tricart (1977), que define os meios 

estáveis e instáveis, segundo a relação de morfogênese e pedogênese. 

Casseti (2005, s/p), a este respeito, coloca que   
o conceito de “vulnerabilidade” volta-se aos fatores de natureza física 
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e biótica, considerando a suscetibilidade dos referidos parâmetros 
em função do uso e ocupação, enquanto o de “potencialidade”, na 
perspectiva de Becker & Egler (1997), refere-se às condições de 
desenvolvimento humano em suas diferentes dimensões (potencial 
natural, potencial humano, potencial produtivo e potencial 
institucional). 

 

No presente trabalho é aplicada a metodologia de Unidades de 

Paisagem, a fim de classificar os diferentes ambientes naturais da área de estudo. A 

este respeito, Orellana (1985, p. 126) salienta que “a separação dos diversos níveis 

do sistema é sempre arbitrária, por isso as classificações são arbitrárias e só servem 

para fins específicos e tem que estar apoiadas em conceitos enunciados”. Para a 

delimitação dessas Unidades, o principal critério utilizado foram as unidades de 

relevo, isto é, a classificação geomorfológica. Isto corrobora com o que Florenzano 

(2008, p. 120) coloca  
apesar da diversidade existente, com relação ao conceito de 
paisagem, vários autores (Christian; Stewart, 1968; Tricart; Kiian, 
1979; Dent; Young, 1981; Ollier, 1981; Florenzano, 1986; Cooke; 
Doornkamp, 1990; Ross, 2006) salientam a importância da 
Geomorfologia como elemento de integração de vários componentes 
da paisagem e como base na delimitação de suas unidades 
hierárquicas.  

 

Neste contexto, Armani (2007, p. 14) assinala que 
através do dimensionamento e do conhecimento das unidades de 
paisagem – ou geossitemas – de alguma região, poderão ser 
identificados e definidos ambientes com determinadas limitações ou 
potencialidades específicas para determinadas atividades 
(agricultura, pecuária, reflorestamento, preservação ambiental, 
expansão urbana, etc.) e consequentemente realizar um 
planejamento mais adequado do território. 

 

Como resultado final da análise da paisagem, deve-se apresentar uma 

estrutura racional planejada do meio ambiente, de modo que se tenham orientações 

de uso e ocupação dos ambientes para a população vindoura a fim de garantir a 

vivência equilibrada do ser humano com o seu meio (CAVALCANTI & VIADANA, 

2007). 

 Muitos autores defendem que, para a integração de diversos níveis de 

informações sobre o meio ambiente – este, entendido como incorporando não 

somente o meio físico e biótico, mas também o antrópico, assim como exposto 

anteriormente – é necessário um sistema digital que possua certas atribuições e 
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permita trabalhar com dados georreferenciados, provindos de diferentes fontes e 

com diferentes escalas.  

Dessa forma, o Sistema de Informação Geográfica (SIG), também 

conhecido por Geographic Information System (GIS), vem ao encontro desta 

demanda, caracterizando-se por ser uma tecnologia recente, que data da segunda 

metade do século XX e, por ter a capacidade de armazenar, integrar e transformar 

dados espaciais, incorporando, para isso, equipamentos (hardware), aplicativos 

(software), banco de dados (dataware) e pessoas capacitadas (peopleware). Sua 

aplicação não se restringe apenas a uma área do conhecimento, mas ao contrário 

disso, pode ser empregado nas áreas que lidam com o meio físico, biótico ou até 

mesmo às que são especializadas em análises de assuntos relacionados ao meio 

sócio-econômico. Para que estas áreas se utilizem do conceito de SIG, portanto, 

devem ter como premissa a necessidade de representação de determinada imagem 

e/ou objeto vinculado a um sistema de referência (Datum), ou seja, ter a exposição, 

com a devida localização geográfica (com coordenadas do eixo cartesiano 

representadas pelas incógnitas X, Y e Z), de um raster (imagem) e/ou feição em 

forma de ponto, polígono ou linha (vetor).   

Para que um SIG seja desenvolvido é necessário que haja entrada de 

dados, podendo ser eles primários (coletados em campo) e/ou vindos de fontes de 

terceiros (derivadas de dados preexistentes). De acordo com Loch (2006, p. 94), 

uma das características que diferenciam o SIG de outros sistemas de informação “é 

a capacidade de combinar layers (camadas) para análises espaciais”. 

Faz-se necessário colocar também que o termo “Geoprocessamento 

denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento da informação geográfica” (CÂMARA et. al., 2001, 

p. 1), o qual é dotado de diversas tecnologias ou ferramentas computacionais, 

destacando-se dentre elas, o SIG. Esta tecnologia permite realizar além das já 

citadas operações, a criação de vetores, vinculando determinada feição a um banco 

de dados tabular, possibilitando assim, o cruzamento de dados e a geração de 

análises complexas dos fenômenos geográficos, tendo como resultado final a 

representação cartográfica.  

Outro recurso que o SIG incorpora é o Sensoriamento Remoto, que 

nada mais é do que “a tecnologia que permite a aquisição de informações sobre 

objetos sem contato físico com eles” (NOVO, 1992, p. 1). Este é empregado no 



 12 

presente trabalho através da interpretação visual de imagens de satélite, tendo como 

finalidade, o mapeamento e a representação de feições variadas da superfície da 

Terra. É sabido que esta tecnologia é muito aplicada para esses tipos de 

mapeamentos e, uma das áreas que tem se apropriado deste recurso, é a 

Geomorfologia, a qual possui uma vertente específica que estuda as melhores 

proposições para representação dos fatos geomorfológicos, denominada Cartografia 

Geomorfológica. 

Tricart (1965 apud CASSETI, 2005, s/p) ressalta a importância dessa 

área, quando coloca que  
o mapa geomorfológico refere-se à base da pesquisa e não à 
concretização gráfica da pesquisa realizada, o que demonstra seu 
significado para melhor compreensão das relações espaciais, 
sintetizadas através dos compartimentos, permitindo abordagens de 
interesse geográfico como a vulnerabilidade e a potencialidade dos 
recursos do relevo.  

 

É evidente que a utilização de imagens orbitais e suborbitais, com alta 

resolução espacial, caracterizou um avanço significativo no mapeamento das 

variáveis ambientais e, portanto, na execução de uma cartografia temática confiável. 

A evolução do Sensoriamento Remoto permitiu ao profissional da cartografia gerar 

mapas temáticos a partir da interpretação segura da realidade, bem como, a 

identificação e análise do significado das feições presentes no meio físico de modo 

que os mapas interagem eficientemente com os usuários por meio de sistemas 

avançados, deixando no passado a cartografia “estática/analógica”. Desta forma, o 

mapeamento tornou-se muito mais simples de ser realizado, apresentando uma 

gama recursos e, além de, gerar produtos com maior precisão.  

Dados sobre as variáveis do meio físico da área de estudo do presente 

trabalho foram levantados e mapeados a partir dos recursos tecnológicos de 

sensoriamento remoto, bem como de material cartográfico já disponível, de 

referências bibliográficas e de fotografias do local. Estes dados foram agregados e 

manipulados em um ambiente SIG para a definição de unidades de paisagem, 

definidas principalmente pelas formas de relevo. A partir do conhecimento das 

interrelações entre as variáveis de cada unidade foi possível estabelecer uma 

proposta de potencialidades e fragilidades à ocupação humana da área de estudo. 
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3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo, medindo 170,30 Km², faz parte do Município de 

Lages e se encontra no planalto catarinense. Esta área foi escolhida em função de 

um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento da 

UDESC em parceria com o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), o que proporcionou um primeiro contato com esse lugar e a 

disponibilidade de diferentes recursos para estudá-lo. Além disso, a ocupação 

humana é ainda incipiente em produzir grandes modificações nos ambientes 

naturais da área.  

 

3.1  Localização 

 

A área de estudo consiste em parte do médio vale do rio Pelotinhas, 

afluente do rio Pelotas, bacia do rio Uruguai, mais especificamente a localidade de 

Coxilha Rica, no Município de Lages. Está situada entre as coordenadas geográficas 

50° 26’ 9” Oeste e 28° 10’ 33” Sul e 50° 12’ 41” Oeste e 28° 2’ 31” Sul, no centro-sul 

do Município de Lages, Santa Catarina. O mapa de localização pode ser visualizado 

na figura a seguir. 
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Figura 1 - Mapa de localização 

 

3.2 Aspectos Físicos 

 

A seguir são descritos alguns aspectos físicos da área de estudo em 

termos regionais. Dados mais específicos serão discutidos nos resultados dos 

mapeamentos temáticos e levantamento das variáveis do meio físico da área. 

 

3.2.1 Geologia 

 

No final da Era Mesozóica e início do período Terciário, o sul do Brasil 

foi palco das maiores atividades vulcânicas que se tem conhecimento. Neste período 

ocorreu o derramamento de lavas ao longo do complexo cristalino e dos depósitos 

sedimentares, cobrindo uma área de aproximadamente 800.000 km² (PAIVA FILHO, 

2000; LEINZ & AMARAL, 2001; GUERRA & GUERRA, 2010). Foram vários 

episódios vulcânicos que construíram um dos maiores derrames de lavas do mundo. 

Tais manifestações vulcânicas são constatadas como sendo pertencentes à mesma 
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escala temporal, através da consanguinidade do magma, o qual apresenta em 

comum o caráter alcalino-sódico.  

A área de estudo desta monografia – Coxilha Rica (Lages-SC) –, 

localizada no planalto catarinense, também recebeu o pacote de derrames 

vulcânicos, o qual foi denominado Formação Serra Geral. Esta Formação é marcada 

predominantemente por possuir derrames basálticos de platô, assim como ocorre 

com Deccan (Índia), Karroo (África) (TRUFFI & CLEMENTE, 2002). É caracterizada 

por ter composição básica, porém, também apresenta rochas eruptivas ácidas 

associadas subordinadamente (PAIVA FILHO, 2000) e, está presente em 51,5% do 

território catarinense (PROSUL, 2002). As “efusivas foram depositadas na forma de 

unidades de derrame que constituíram sequências sucessivas, truncadas por hiatos 

de efusão” (PAIVA FILHO, 2000, p. 52). 

Gordon Júnior (1947 apud HORBACH et. al., p. 221), após ter realizado 

estudos sobre a Formação Serra Geral, identificou que os basaltos dessa unidade 

foram formados a partir de uma “atividade vulcânica calma, fissural, que teria se 

manifestado durante o Jurássico”. Leinz (1949 apud HORBACH et. al., p. 221) 

salienta que a ascensão dos magmas ocorreu por meio da “abertura de geóclases 

relacionadas a movimentos ligados à deriva continental, estabelecendo, no Rio 

Grande do Sul, duas dessas ‘zonas produtoras’, por ele denominadas Linhas 

Tectônicas Torres – Posadas e São Gabriel – Santa Maria”. Putzer (1953 apud 

HORBACH et. al., p. 221) concluiu que o vulcanismo que deu origem à Formação 

Serra Geral “estaria relacionado a fraturamentos distensionais causados por 

movimentos epirogênicos”.  

Marimon, Ayala e Moreira (1982, apud HORBACH et. al., 1986, p. 222) 

colocam que a partir de estudos realizados e de dados obtidos pelo Projeto 

RADAMBRASIL, a Formação Serra Geral está relacionada com a separação 

continental América do Sul-África, ocorrida por meio de processos geodinâmicos, 

que proporcionou vulcanitos fissurais, como também hipabissais, apresentando 

inúmeros diques, sills e corpos irregulares de diabásio. Desta forma, “a zona 

magmática profunda, o sima, pôde comunicar-se com o exterior” (LEINZ & AMARAL, 

2001, p. 286). 

A Formação Serra Geral está situada sobre rochas sedimentares, os 

arenitos continentais, da Era Paleozóica e Mesozóica, reunidas nas formações 

Pirambóia/Rosário do Sul e Botucatu. O derramamento seguiu a inclinação do 
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terreno, dirigindo-se à Oeste, preenchendo vales extensos sobre estruturas 

sedimentares dispostas em homoclinal. 

No contato inferior da sequência básica com os sedimentos da Bacia 

do Paraná, o qual é determinado por discordância, há intercalações de arenitos 

eólicos da Formação Botucatu que, por sua vez, é comum apresentar diques, sills, 

termos hipabissais e sheets de diabásio (LEINZ & AMARAL, 2001; ORLANDI FILHO 

et al. 2002). Os diques podem alcançar 600 metros de profundidade e extensões de 

até 50 km e, os sills chegam a medir 250 metros de profundidade. A este respeito 

Horbach, et al. (1986, p. 221) assinala que os “diques e corpos concordantes de 

diabásio, encaixados em unidades rochosas mais antigas e relacionados às 

efusivas, têm ocorrência generalizada na área”.  

Diversos autores que discutem a respeito da Formação Serra Geral, 

tanto clássicos (LEINZ, 1949; HORBACH et. al., 1986), quanto contemporâneos 

(PAIVA FILHO, 2000; TRUFFI & CLEMENTE, 2002), classificam os derrames 

efusivos em duas unidades distintas: uma de composição predominantemente 

básica (Membro Serra Geral Inferior) e outra ácida (Membro Serra Geral Superior). 

Conforme Paiva Filho (2000), o Membro Serra Geral Superior é caracterizado pela 

presença de basaltos toleiíticos e não é muito expressivo. Este não será 

pormenorizadamente detalhado, pois a área de estudo em questão não recebeu tal 

sequência de derrames. 

Segundo estudos recentes de Paiva Filho (2000, p. 76), o Membro 

Serra Geral Inferior “é constituído de um pacote de vulcânicas que foi extravasado 

em um estágio de entumecimento crustal continental pré-rifte”; estando dividido nas 

Unidades Gramado (parte inferior) e Esmeralda (parte superior), com medições 

atingindo no máximo 750 e 900 metros de espessura, respectivamente. Conforme o 

referido autor, este Membro apresenta lavas básicas toleíticas e andesi-basaltos no 

início da sequência e, em seguida, no termo intermediário, é constituído de 

andesitos toleíticos, passando ao final da sequência, a apresentar lavas ácidas, 

constituídas de riodacitos e riolitos. Já Horbach et. al. (1986, p. 228) coloca que o 

Membro Inferior é constituído por três grandes grupos: basaltos, andesitos e 

basaltos com vidro.  

Paiva Filho (2000) assinala ainda que o topo da sequência Serra Geral 

Inferior (derrame ácido) recebe o nome de granófiros tipo Palmas, e está localizada 

a leste dos riodacitos pórfiros do Membro Goio-En (situado discordantemente e 
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acima do Membro Inferior) – o qual caracteriza o objeto principal de estudo da tese 

do mesmo.  

Horbach et. al. (1986, p. 222), a respeito da diferenciação das etapas 

do derramamento vulcânico como um todo, colocam que “a efusão dos basaltos 

configuraria um estágio de vulcanismo inicial fissural, os termos intermediários 

representariam estágio de vulcanismo de escudo e as lavas ácidas um estágio 

dômico final”. 

O extravasamento dos basaltos da Formação Serra Geral ocorreu em 

grandes volumes, porém, tal fato se sucedeu em poucas etapas – motivo pelo qual 

determinou a diferenciação das lavas (assimilação crustal, fracionamento, exsolução 

de gases) (PAIVA FILHO, 2000; HORBACH et. al., 1986). Em função disto há 

diferentes tipos de rocha na área dos derrames de lavas. 

Contudo, por causa do processo resfriamento da lava, há diferenciação 

em zonas com características estruturais e texturais distintas para cada derrame, 

conforme apresentado na ilustração da figura a seguir. 

 
Figura 2 - Perfil de um derrame basáltico. Fonte: Prosul/RTK (2002) 
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De acordo com Leinz & Amaral (2001), a primeira zona (basal) 

estabelecida é de constituição vítrea, devido ao rápido resfriamento da lava em 

contato com a superfície fria. Gradativamente, esta zona passa a ser definida por 

diáclases predominantemente horizontais, apresentando um basalto microcristalino. 

Na terceira zona, formam-se diáclases verticais com basaltos de granulação 

grosseira. A zona mais ao topo (quarta zona) possui aspecto similar ao de uma 

espuma devido aos gases que estavam presentes no seu interior. É composta de 

vesículas/amígdalas, podendo ser vazias ou preenchidas de zeólitas ou ágata. 

“Muitas vezes no interior destas amígdalas de ágata (que é a fase microcristalina do 

quartzo) formam-se belos cristais de quartzo ametista, muito frequentes no Rio 

Grande do Sul” (LEINZ & AMARAL, 2001, p. 289).  

Como fora dito, a área de estudo é recoberta também por sedimentos 

Quaternários. Estes são caracterizados como o produto da erosão que ocorreu ao 

longo de todo período Quaternário e, portanto, apresentam diferentes tamanhos de 

grãos, como: seixos, cascalhos, areia, silte e argila.  

Por possuírem maior massa, os seixos e cascalhos mantêm-se perto 

de suas fontes geradoras de sedimentos, ou seja, próximo aos níveis mais altos do 

terreno. Por outro lado, a areia, silte e argila são mais comumente dispersos pela 

ação do vento, chuva, enxurradas, etc.      

 

3.2.2 Clima 

 

Por estar situado em latitudes médias, o clima do sul do Brasil se difere 

de todo o restante do país. É considerado subtropical, apresentando as quatro 

estações do ano bem definidas, além de um considerável equilíbrio no regime de 

chuvas (MENDONÇA & OLIVEIRA, 2007; MONTEIRO, 2001). Possui também 

características de clima temperado, todavia, as médias térmicas não são 

demasiadamente baixas assim como em regiões típicas desse clima e, portanto, 

devido à sua localização, está inserido em um contexto de transição entre o clima 

quente e úmido – ou seja, clima tropical – e o clima frio e, em geral, seco – clima 

temperado. 

Neste contexto, Nimer (1979, p. 195) corrobora com o que fora 
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colocado, destacando que 
a Região Sul do Brasil embora não seja das mais uniformes no que 
diz respeito aos valores e regimes térmicos o é, no entanto, no que 
se refere à pluviometria e ao ritmo estacional de seu regime. 

 

Os fatores mais relevantes que interferem no clima de uma 

determinada região, de maneira geral, são à distância em relação à linha do 

Equador (ou seja, a latitude), a topografia do relevo, a ação das massas de ar e a 

maritimidade ou continentalidade.  

Um fator muito representativo no Estado de Santa Catarina é a altitude, 

haja vista que cerca de 70% deste está localizado em altitudes maiores que 300 

metros. Outro fator que influencia na condição da dinâmica climática são as massas 

de ar. Devido ao Estado de Santa Catarina estar compreendido em latitudes médias, 

este recebe influência tanto de massas de ar vindas de latitudes baixas, quanto altas 

(NIMER, 1979). Essa condição geográfica propicia a colisão das massas de ar, 

gerando frentes frias ou frentes quentes. O local de origem das massas de ar, 

denominado Centro de Ação, é caracterizado por circulações anticiclônicas1

Os Centros de Ação que mais influenciam o clima do Sul do Brasil são: 

o anticiclone do Atlântico Sul e o anticiclone Polar, sendo que o primeiro apresenta-

se na condição de semifixo e, o segundo, de móvel (ou migratório), oscilando 

conforme as variações sazonais. Estes Centros de Ação são responsáveis por gerar 

a massa de ar Tropical Atlântica (mTa) e a Polar Atlântica (mPa), respectivamente. 

, isto é, 

centros de alta pressão que possuem movimentação descendente do ar, ou ainda, 

por circulações ciclônicas, de mecanismos opostos ao anticiclone. O movimento do 

ar se faz dos anticiclones (centros positivos) para os ciclones (centros negativos), 

sendo que, no hemisfério Sul, o primeiro gira no sentido anti-horário e, o segundo 

em horário (MENDONÇA & OLIVEIRA, 2007).   

                                            

 

 

 
1 Um anticiclone é uma célula de alta pressão, sendo o oposto dinâmico de uma depressão ou célula 

de baixa pressão. Conforme Ayoade (2003, p. 110), os anticiclones são “grandes sistemas 

meteorológicos, geralmente maiores que as depressões, e caracterizados por uma região central de 

ventos leves e de subsidência”, não apresentando movimentos ascendentes pronunciados para 

formar nuvens e, por isso, não causam mau tempo.  
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Em menores proporções também atuam a massa Tropical Continental (mTc) e a 

Equatorial Continental (mEc) – esta última, influencia o clima somente no verão – 

formadas, respectivamente, pelo ciclone da Amazônia ou Doldrums (MENDONÇA & 

OLIVEIRA, 2007). 

A mPa, com origem na Patagônia, é fria e seca, todavia, conforme 

avança em direção ao Norte, torna-se um pouco mais quente e úmida. Dessa forma, 

evidencia-se que a movimentação das massas de ar são marcadas “por uma 

alteração permanente de suas características, o que ressalta o dinamismo da 

atmosfera na sua interação com a superfície a partir do movimento do ar” 

(MENDONÇA & OLIVEIRA, 2007, p. 100). 

Na atuação exclusiva de um destes centros de divergência atmosférica, 

isto é, os anticiclones, geralmente é garantido um tempo bom e estável. No inverno, 

quando a massa de ar Polar avança em direção ao Equador, esta predomina sobre 

as demais massas de ar quente, ocasionando Frente Polar Atlântica (cuja 

intensidade e pressão nesta época são muito maiores do que as outras), que na 

maioria das vezes é precedida, devido à colisão, de grande instabilidade e até de 

tempestades. A este fenômeno de encontro das massas de ar, que geram as 

frentes, é denominado frontogênese, o qual ocorre, no sul do Brasil, com muito mais 

frequência na primavera, com a atuação da mTa, devido aos fortes gradientes 

térmicos em direção aos pólos (AYOADE, 2003). 

Outras características dessas massas são que há o predomínio de 

ventos do quadrante NE como resultado da atuação da mTa, além de ser quente e 

úmida. Já os ventos vindos de S são característicos da mPa, bem como, baixas 

temperaturas com grande porcentagem de umidade. Há ainda outra massa de ar 

que atua no planalto catarinense que é a Massa Tropical Continental (mTc). Esta, 

por sua vez, possui características semelhantes as da mTa, apenas divergindo desta 

por ser seca, como consequência da formação sob a porção continental.  

   

3.2.3 Geomorfologia regional 

 

O relevo é resultante da estrutura geológica, do tipo de rocha e dos 

processos modeladores externos e internos. Considera-se como modeladores –  

ou agentes – internos (ou endógenos) a ação de fatores ligados a dinâmica interna 
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da Terra, tais como: o movimento de placas tectônicas, vulcanismo e abalos 

sísmicos. Já os agentes externos (ou exógenos) atuam esculpindo as formas 

superficiais do relevo, sendo eles: ação dos rios, da gravidade, marítima, eólica, 

glacial (CASSETI, 2005). O processo modelador da paisagem denominado 

intemperismo, é dividido em três componentes: o intemperismo físico, químico e 

biológico.  

O intemperismo físico está ligado ao desgaste mecânico da rocha, seja 

por atrito entre elas ou pela oscilação de temperatura, fazendo com que haja o 

fraturamento e, sua consequente desintegração. Dependendo da condição climática 

de um local, por exemplo, pode haver o congelamento rochas, exercendo assim 

pressão sobre a mesma e, quando há o descongelamento e alívio da pressão, a 

rocha se desintegra em pedaços.  

O intemperismo químico é responsável pela decomposição das rochas. 

Seu principal fator de atuação é a chuva, pois, devido à sua composição associada 

ao dióxido de carbono da atmosfera, de natureza ácida, quando em contato com a 

superfície rochosa, ocorre a decomposição da mesma.  

O intemperismo biológico atua por meio de raízes e de 

microorganismos no interior das rochas. Com a pressão exercida pelas raízes de 

plantas, há deterioração das rochas e, mesmo com atuação de pequenas espécies 

de plantas, ainda ocorre a ação deste mecanismo que, acabam muitas vezes por dar 

início à entrada de espécies arbóreas. 

Sobre o material intemperizado ocorre a ação dos processos erosivos. 

A ocorrência de erosão também é um fator que transforma a condição do relevo. A 

ação erosiva do mar, por exemplo, é responsável por causar modificações na 

paisagem da costa litorânea, desgastando rochas, transportando e depositando 

sedimentos, da mesma forma como ocorre com a erosão fluvial, condicionando a 

forma dos canais de rios e dissecação do modelado.   

Em áreas úmidas continentais, é maior a ação dos rios, da chuva e dos 

movimentos de massa. Em áreas litorâneas e desérticas, a ação do vento é 

predominante, enquanto nas zona glaciais e periglaciais de altas latitudes ou em 

altas montanhas, o gelo é o maior responsável pela esculturação de formas típicas 

da paisagem. 

A partir da estrutura geológica e do tipo de rocha, associado com a 

ação dos processos modeladores de clima úmido, encontra-se na área de estudo um 
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grande compartimento de relevo composto por um bloco planáltico. Os derrames de 

rochas efusivas básicas, intermediárias e ácidas da formação Serra Geral seguiram 

a estrutura horizontal da bacia sedimentar do Paraná. Dessa forma, criou-se após a 

epirogênese pós-Cretácica, um planalto com camadas horizontais que 

posteriormente foi dissecado pelos rios do clima úmido regional. Onde os rios 

encontraram rochas menos resistentes ao intemperismo, ou por presença de 

fraturamentos ou por composição mais básica da rocha, há mais aprofundamento da 

drenagem e densidade de drenagem. A abertura de vales pelos rios e seu 

aprofundamento criam elevações na forma de morros ou colinas.  

Na área do médio vale do rio Pelotinhas, se desenvolve o 

compartimento de relevo Planalto dos Campos Gerais (SANTA CATARINA, 1986). 

Este é uma superfície pouco dissecada e mais alta do que os compartimentos 

adjacentes. Provavelmente, a pequena dissecação do relevo se deve ao tipo de 

rocha efusiva de composição mais intermediária à ácida que aflora nessa região. Na 

superfície deste planalto há a esculturação de diferentes formas de relevo, como 

fundos de vales, planícies, morros, colinas, quando se analisa o relevo em escala de 

mais detalhe. 

 

3.2.4 Pedologia 

 

Segundo Lepsch (2002, p. 9), existem diversos conceitos de solo, os 

quais variam conforme a área do conhecimento que o utiliza, todavia, para a parte 

da ciência que é especializada no estudo do mesmo, isto é, a pedologia, o conceito 

de solo é entendido como: 
[...] é a coleção de corpos naturais dinâmicos, que contém matéria 
viva, e é resultante da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, 
cuja transformação em solo se realiza durante certo tempo e é 
influenciada pelo tipo de relevo.   

 

Conforme o IBGE (2007, s/p), o qual se baseia nos conceitos do Soil 

taxonomy (1975) e do Soil Survey Manual (1984), só se considera a existência de 

um solo quando se é descartado as partes que não sofreram efeito das interações 

de clima, organismos, material originário e relevo, ao longo do tempo. Resumindo, o 

solo pode ser entendido como sendo o manto de alteração (ou regolito) da rocha 

colonizado por organismos e com acúmulo de matéria orgânica em seu topo. 
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Existem cinco principais fatores que controlam a pedogênese, isto é, a 

formação de solo. Há aqueles denominados “fatores ativos”, que agem diretamente 

sobre o material de origem e, os “fatores passivos”, que sofrem a ação. Os fatores 

ativos, clima e organismos, somado aos fatores passivos (relevo, tempo e material 

de origem), condicionam a formação de diferentes tipos de solos, sendo que, o fator 

mais influente dentre estes é o clima. A temperatura e a umidade, principais 

elementos do clima, são responsáveis por regular o tipo de intemperismo (físico e/ou 

químico) que atua nas rochas, determinando a desintegração e/ou decomposição 

destas. A este respeito acrescenta Lepsch (2002, p. 51) que: 
[...] um material derivado de uma mesma rocha poderá formar solos 
completamente diversos se decomposto em condições climáticas 
diferentes. Por outro lado, materiais diferentes podem formar solos 
similares quando sujeitos, por um longo período, ao mesmo ambiente 
climático. 

 

Vinculado a tais fatores, há também alguns processos que atuam na 

pedogênese e modificação das propriedades do solo, sendo responsáveis por 

organizá-lo em horizontes. Estes são: a adição, que é a entrada de matéria no solo; 

a subtração, isto é, a saída de material do solo; a transformação, ou seja, a 

continuação do intemperismo e; a translocação, que se constitui na movimentação 

de partículas e elementos ao longo do perfil (LEPSCH, 2002). 

Formando a chamada fase sólida do solo, estão agrupadas em cada 

horizonte partículas minerais (minerais primários da rocha, argilo-minerais, óxidos) e 

matéria orgânica (ácidos húmicos e restos de organismos animais e vegetais). Além 

disso, o espaço vazio entre os materiais sólidos, isto é, a porção porosa do solo, 

também é ocupada por ar e água (LEPSCH, 2002). 

No processo de identificação dos tipos de solos de um determinado 

ambiente é fundamental que se proceda a análise dos chamados horizontes 

diagnósticos, isto é, os horizontes A e B. Dessa maneira, a informação de 

constatação ou não desses horizontes, aliado a algumas características básicas, 

permite a classificação dos mesmos nos níveis mais altos da taxonomia pedológica 

(POTTER et al., 1998). A classificação oficial brasileira, concluída em 1999 pela 

empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e que é empregada neste 

trabalho, utilizando os referidos horizontes, subdividem os diferentes tipos de solo 

em 14 classes, a saber: Neossolo, Vertissolo, Cambissolo, Chernossolo, Luvissolo, 

Alissolo, Argissolo, Nitossolo, Latossolo, Espodossolo, Planossolo, Plintossolo, 
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Gleissolo, Organossolo (LEPSCH, 2002, p. 81). Esta classificação toma como 

parâmetros o desenvolvimento dos horizontes, presença ou não de gradiente 

textural, espessura do horizonte A, além de capacidade de troca catiônica (CTC), 

taxa de alumínio trocável, entre outros que servem para definir os níveis hierárquicos 

mais detalhados de cada classe de solo. 

Em função do clima úmido e frio, e das rochas básicas e intermediárias 

da área de estudo, é possível encontrar solos medianamente a pouco 

desenvolvidos, tais como cambissolos a nitossolos, com textura argilosa. As 

declividades acentuadas do local podem condicionar também o aparecimento de 

solos rasos, como neossolos litólicos. Nas áreas mais baixas podem se desenvolver 

solos a partir de sedimentos. 

 

3.3 Histórico 

 

A ocupação humana na área de estudo remonta a colonização 

européia do século XVIII. Até meados deste século, viviam na região de Coxilha Rica 

os índios Xokleng e Kaingang, ambos pertencentes ao tronco Jê. Os estudos 

arqueológicos e os relatos nos documentos dos europeus desbravadores 

comprovam a presença desses grupos na região (SANTOS, 2004). Os índios 

Xokleng se caracterizavam por serem nômades, basearem sua economia na caça e 

na coleta e ocuparem a região entre o litoral e o planalto, em meio às florestas. Já os 

índios Kaingang, tinham como característica a vida no planalto, intercalando alguns 

meses parados e outros em movimento. Sua alimentação consistia basicamente da 

semente da Araucária, denominada Pinhão, além de animais provindos da caça e de 

poucos frutos decorrentes de uma agricultura rudimentar (SANTOS, 2004).  

As populações indígenas que se instalavam no planalto tiveram de 

aprender a conviver com o clima hostil da região que, principalmente no inverno, 

proporciona períodos de frio intenso. Um dos meios que os indígenas descobriram 

para contornar o frio foi consumindo o chimarrão. Este, feito a partir da erva-mate, 

possui propriedades estimulantes e digestivas e se tornou um importante símbolo da 

herança cultural que fora deixada pelos índios e, que se espalhou por grande parte 

do sul do Brasil.  

Com um forte modelo de expansão e ocupação que privilegiava a 
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cultura européia e, por isso, tendo relação direta com o extermínio dos índios, 

chegam a esta região os primeiros tropeiros. Os tropeiros tinham como objetivo 

principal ocasionar a “integração geopolítica, econômica e cultural da região sul ao 

centro do país” (BORNHAUSEN et al., 2009, p. 16), em parte devido a preocupação 

com o avanço das Missões Espanholas e, em parte, a necessidade de suprir o 

mercado com animais para o transporte de carga. Neste período, o Brasil estava 

vivendo o chamado Ciclo do Ouro, em Minas Gerais e, diante desta perspectiva 

expansionista, a Coroa Portuguesa tinha o dever de promover ações estratégicas 

para não correr o risco de decrescer economicamente e territorialmente, tendo, 

portanto, patrocinado os tropeiros para realizar viagens oficiais, também conhecidas 

como missões. 

Do sudeste brasileiro vinham os tropeiros até Viamão, no Rio Grande 

do Sul, inicialmente no segundo quarto do século XVIII, para negociar mulas, 

cavalos e bois e, em seguida, levá-los até a Feira de Sorocaba, em São Paulo, onde 

eram distribuídos para o restante do Brasil (COSTA, 1982). Dado o longo percurso, 

eram realizadas as chamadas invernadas, que era o estabelecimento dos tropeiros 

em determinado lugar para recuperação dos animais e para descanso das tropas. 

Havia duas longas paradas que eram feitas com este intuito: em Lages e em Campo 

Largo ou Itapetininga (COSTA, 1982).  

Havia dois traçados para fazer o translado das tropas: o primeiro, 

aberto em 1728, foi denominado Caminho dos Conventos, ligando o litoral de Santa 

Catarina aos campos de Cima da Serra. Este percurso era extremamente penoso 

aos tropeiros, pois muitos de seus animais morriam nas águas turbulentas dos rios 

que tinham de transpor. Já o segundo traçado, denominado Caminho das Tropas, 

era percorrido inteiramente pelo planalto e não possuía tantos obstáculos como o 

dos Conventos: “ao passo que a primeira via obrigava aos viajantes descer e subir a 

Serra Geral, a nova comunicação entre a Cidade de São Paulo e Viamão se fazia 

toda por Cima da Serra, facilitando muito a condução do gado para as feiras no 

sudeste brasileiro” (HERBERTS, 2009, p. 124). 

 



 26 

 
Figura 3 - Ilustração das estradas históricas. Fonte: Herberts, 2009. Adaptado por: Samuel S. 

Fernandez 

 

Em meio a estas paradas, fazendas e vias de acesso eram criadas. Foi 

nesse contexto, portanto, que é fundada em 1766 a Vila de Nossa Senhora dos 

Prazeres das Lajens, formada por uma sociedade provinda de diferentes etnias: 

portugueses, paulistas, índios e negros.  

Para que os animais não se dispersassem e perdessem o caminho 

durante o trajeto até Sorocaba em São Paulo, eram construídos muros de pedras, 

dispostos de forma paralela, no primeiro momento feito com mão de obra escrava, 

negra ou indígena, formando corredores, denominados de Taipa. Estas pedras são 

abundantes na região do planalto. Ainda hoje existem alguns desses corredores de 

Taipas na região de Coxilha Rica compondo a paisagem local, caracterizando-se 

como um importante patrimônio cultural da região. Na figura 3 estão representadas 

principais estradas históricas. 
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Figura 4 - Corredores de Taipa – caminhos das tropas. Fonte: Herberts (2009) 

 

A qualidade dos campos de Coxilha Rica para o desenvolvimento da 

pecuária foi uma das características que fizeram com que a região tivesse grande 

vocação nessa atividade até o início do século XX. Com o declínio dessa atividade, 

a partir de 1940, a economia regional entra no período do Ciclo da Madeira, 

configurando-se assim uma nova organização espacial, especialmente com a 

chegada de gaúchos, compondo a estrutura urbana de alta renda de Lages e 

adjacências, e de operários para trabalhar nas serrarias (BORNHAUSEN et al., 

2009). A atividade extrativista e monocultora do pinheiro se intensificou na década 

de 1970, com a instalação de indústrias de papel e celulose, ocasionando a perda 

de grande parte da floresta nativa de araucária (Araucaria angustifolia).  

Neste contexto, Bornhausen et al. (2009, p. 18) assinala que “a partir 

da década de 80, a cultura de pinus2

                                            

 

 

 
2 O Pinus que a autora se refere é na verdade um termo errôneo frequentemente utilizado para se 

referir aos pinheiros. O Pinus é um gênero de plantas da família Pinaceae, a qual possui 11 gêneros 

 passou a ocupar áreas, antes destinadas à 
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pecuária na Coxilha Rica”.  

Atualmente, de acordo com os resultados do censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2010, o Município de Lages, 

onde se encontra a área de estudo, possui 156.737 habitantes e, dentre eles, 75.952 

são homens e 80.785 são mulheres. Segundo a referida fonte, a maior parte da 

população é predominantemente urbana, pois 153.944 habitantes fazem parte deste 

meio e, apenas 2.793 habitantes são moradores do meio rural. Como a atividade 

mais comum no Município é a pecuária extensiva, não é necessária muita mão-de-

obra no campo, por isso, a menor quantidade de habitantes na zona rural, apesar de 

Lages ter a maior parte de seu território como rural. O médio vale do rio Pelotinhas 

se encontra no meio rural, com pouca densidade demográfica. A área é ocupada 

principalmente por propriedades de pecuária extensiva. 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 
e cerca de 200 espécies diferentes. Somente o gênero Pinus possui mais de 100 espécies. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Com o objetivo de construir o cenário real das unidades de paisagem 

da região de Coxilha Rica, a fim de propor alternativas de uso do espaço e indicar 

suas fragilidades, utilizou-se a concepção sistêmica, isto é, uma ferramenta 

metodológica para compreender o estudo do espaço e a sua dinâmica, que 

incorpora as diferentes variáveis ambientais – neste caso somente as de ordem 

física – e as analisa de forma integrada, conforme as concepções da Teoria Geral 

dos Sistemas.  

Portanto, a partir de técnicas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento, bem como das tecnologias SIG (Sistema de Informações 

Geográficas), foi possível gerar análises, dados e cruzamentos de dados, tendo 

como resultado principal a representação cartográfica do meio físico e sua descrição 

e análise. Para isso utilizou-se o software denominado ArcGIS 10, da empresa norte 

americana ESRI (Environmental Systems Research Institute). 

 

4.1 Elaboração de Mapas Temáticos 

 

Para elaborar os mapas temáticos de geologia, geomorfologia e 

pedologia, foi utilizada a técnica de interpretação visual das imagens dos satélites 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), 
Worldview e Quickbird, além de também utilizar um MDT (Modelo Digital de Terreno) 

e mapas temáticos de diversas fontes para os temas geologia, pedologia e uso da 

terra em escalas diferentes.  

As imagens e o MDT (Modelo Digital de Terreno) foram adquiridos por 

meio de um projeto que tem como parceria o Laboratório de Geoprocessamento da 

UDESC e o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) de Santa 

Catarina. O projeto visa mapear os corredores do Caminho dos Tropeiros, bem 

como identificar tipos de taipa (cercas feitas de pedra), além das sedes de fazendas 

históricas da região de Coxilha Rica, no Município de Lages – Santa Catarina.  

A imagem do satélite ASTER, com resolução de 15 metros, abrange 

toda a área de estudo. A imagem Worldview abrange cerca de 3/4 da área de 

estudo, abrangendo o lado Oeste da mesma. Já a imagem Quickbird abrange cerca 
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de 1/3 da área de estudo, concentrando-se também na porção Oeste da área. As 

imagens de alta resolução (Worldview e Quickbird) permitiram que fossem 

visualizados alguns detalhes em maior escala, contudo, a utilização da imagem de 

resolução média que abrange toda a área de estudo (ASTER) não prejudicou a 

delimitação das feições, atendendo perfeitamente a escala representação dos 

mapas finais (1:70.000). 

 

 
Figura 5 - Tipos de imagens utilizadas no trabalho 

 

 

A resolução espacial das imagens de satélite, bem como algumas 

características complementares, são apresentadas na tabela 1: 
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SATÉLITE RESOLUÇÃO OBSERVAÇÕES 

ASTER MDT 15 metros 

 

Georreferenciada. 

Pancromática, extraída das bandas 

3b e 3n. 

Informações obtidas em 2006. 

ASTER 15 metros 

 

Georreferenciada. 

Multiespectral, combinação das 

bandas 1, 2 e 3n. 

Imageamento realizado em 2006. 

Worldview 0,50 metros 

 

Georreferenciada. 

Pancromática. 

Imageamento realizado em 

2009/2010. 

Quickbird 2,4 metros 

 

Georreferenciada. 

Multiespectral, combinação das 

bandas 1, 2 e 3. 

Imageamento realizado em 2005. 

 
Tabela 1 - Características do MDT e das imagens utilizadas 

 

Além disso, contou-se também para os mapas, a base cartográfica de 

hidrografia, disponibilizada abertamente ao público pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, de escala 1:100.000 

em seu portal eletrônico. Contudo, esta escala foi melhorada a partir da vetorização3

                                            

 

 

 
3 O termo “vetorizar” é semelhante ao de “desenhar”, porém, a vetorização é feita em meio digital. Um 

vetor é uma feição geométrica, podendo ser um ponto, linha ou polígono.  
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sobre as imagens de satélite georreferenciadas dos demais cursos e corpos d’água 

encontrados na área de estudo.  

 

4.1.1 Esboço Geológico 

 

As unidades litológicas foram mapeadas a partir do mapa geológico da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM na escala 1:1.000.000. 

Nesta base, para a área em estudo, havia duas unidades: basalto e dacito. Para 

detalhar as ocorrências destas litologias foi feita a interpretação visual das imagens 

de satélite, além de utilizar a base cartográfica planialtimétrica da EPAGRI/IBGE, de 

escala 1:100.000, que possui a rede hidrográfica e a altimetria do terreno. Os 

polígonos que caracterizam o basalto seguiam as áreas mais dissecadas do relevo. 

Já as áreas de ocorrência dos sedimentos Quaternários do tipo aluvial e/ou coluvial 

foram identificadas pela topografia do relevo, seguindo os fundos de vales de rios 

também com uso das imagens e da base altimétrica. Os lineamentos foram 

desenhados a partir da interpretação visual das imagens de satélite de diferentes 

resoluções, com destaque para a ASTER e o MDT, que melhor davam a resposta 

visual deste fenômeno, uma vez que a ASTER possui combinação de bandas que 

destaca partes mais profundas do relevo, da mesma maneira que o Modelo Digital 

do Terreno o faz.  

 
Tabela 2 - Exemplo de feições geológicas utilizadas para vetorização. 

 

 

Sedimentos Quaternários do tipo aluvial / 

coluvial: 

áreas de fundo de vale com encostas muito 

íngremes e presença de vegetação densa. 
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Basalto:  

áreas com forte dissecação no terreno. 

 

Lineamento: 

formas retilíneas com relativa extensão.  

 

 

 

 

4.1.2 Mapa Geomorfológico 

 

Para elaborar o mapa geomorfológico definiu-se primeiramente 

algumas classes a partir da interpretação visual da imagem do satélite ASTER. Em 

seguida, essas classes levantadas foram utilizadas para delimitar polígonos e linhas, 

referentes às características do relevo que o local apresentava, utilizando-se para 

isso também as outras imagens de satélite como subsídio.   

Para a análise geomorfológica a individualização das zonas estruturais 

assume destaque, pois geralmente é responsável pela morfologia em escadaria das 

paisagens dissecadas em terrenos de derrames vulcânicos horizontais (LEINZ, 1949 

apud PAISANI et al., 2008). 
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Corredeiras no rio: 

áreas do leito com fundo rochoso em saliência, 

que criam fluxo turbulento. 

 

Cristas: 

topos alinhados, geralmente rochosos. 

 

Quebras de declive: 

setores da encosta com mudança abrupta de 

inclinação. 

 

Fundos de vale: 

áreas topograficamente deprimidas com 

umidade e vegetação mais desenvolvida. 

 

Compartimento de colinas:  

áreas com pequena incisão da drenagem, 

individualizando elevações baixas na forma de 

colinas com topos geralmente aplainados. 
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Compartimento de morros: 

áreas com forte incisão da drenagem, 

individualizando elevações médias na forma de 

morros com topos geralmente aplainados. 

Tabela 3 - Exemplo de feições geomorfológicas utilizadas para vetorização 

 

4.1.3  Mapa Pedológico 

 

Para a execução deste mapa foi utilizado como subsídio a base 

cartográfica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, de 

escala 1:250.000, além dos documentos denominados “Levantamento de 

reconhecimento dos solos do Estado de Santa Catarina”, produzido pela EMBRAPA 

(1998) e “Proposta de criação da área de preservação ambiental Coxilha Rica”, 

produzido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Lages (2007), 

bem como, outras bibliografias. Também foi usado o MDT, que demonstra bem a 

altitude do relevo e o mapa de declividade. Na área de estudo, as classes de solo 

que esta base possui são as seguintes: Cambissolo Húmico, Neossolo Litólico e 

Nitossolo Háplico.  

A partir da interpretação visual e da base cartográfica mencionada, 

foram detalhadas as classes de solos, tornando a apresentar: Nitossolo, Neossolo 

Litólico, Cambissolo Háplico, Gleissolo e Neossolo Flúvico. Tendo em vista que as 

feições dessas classes ocorrem em escala muito grande, ou seja, são feições 

pequenas, optou-se para por trabalhar com associações de classes, de modo que o 

seu nome começa com a classe predominante. Têm-se então as seguintes 

associações: 

• Associação Neossolo Litólico, Cambissolo Háplico e Afloramento 

Rochoso 

• Associação Nitossolo e Cambissolo Háplico 

• Associação Cambissolo Háplico, Nitossolo e Neossolo Litólico 
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• Associação Gleissolo e Neossolo Flúvico 

 

O Neossolo Litólico foi delimitado tendo-se em vista as áreas com 

maiores altitudes, com quebras de declive e com afloramentos de rochas. O 

Nitossolo e o Cambissolo foram delimitados tendo como parâmetro as áreas em 

patamares, sendo o primeiro nos locais que possuem pouca declividade e, o 

segundo, em locais com menos inclinação. O Gleissolo e o Neossolo Flúvico foram 

vetorizados nos locais que apresentam fundos de vale.  

 

4.1.4 Mapa de Uso da terra 

 

Este mapa foi cedido pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de 

Santa Catarina – FATMA, a qual utilizou para mapeamento das classes de uso da 

terra uma imagem do satélite SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre) do ano 

de 2005, multiespectral, com resolução de 10 metros. 

Em comparação com as imagens de satélite utilizadas neste trabalho, 

os polígonos do uso da terra criados a partir da imagem SPOT correspondem 

exatamente com o uso da terra de tais imagens, corroborando a condição fidedigna 

deste mapa.   

 

4.1.5 Mapa de Declividade 

 

O mapa de declividade foi gerado a partir do Modelo Digital de Terreno, 

utilizando a ferramenta Raster to TIN, que está dentro do pacote de ferramentas 

chamada Spatial Analyst do ArcGIS. Posteriormente foram atribuídas as cores e as 

classes de 0-5, 5-10, 10-15, 15-25, 25-45 e maior que 45 graus. As três primeiras 

classes foram escolhidas aleatoriamente e, também, tendo-se em vista que uma boa 

parte do terreno está entre elas. As classes seguintes foram definidas seguindo a lei 

de número 4.771 de 1965 (Código Florestal brasileiro), que concerne às Áreas de 

Preservação Permanente. 
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4.1.6 Mapa Hipsométrico 

 

O mapa hipsométrico, ou seja, que representa classes de altitude do 

relevo por meio de cores convencionadas foi elaborado a partir do MDT, do satélite 

ASTER. Como o raster (imagem) MDT adquirido já veio praticamente pronto para 

este trabalho, apenas teve-se que definir as classes desejadas e as cores 

hipsométricas.   

 

 

4.1.7 Procedimentos para confecção do mapa final 

 

Para gerar o mapa final das Unidades de Paisagem, foram realizados 

alguns ensaios cruzando dados, a fim de conseguir definir tais Unidades. O primeiro 

ensaio consistiu no cruzamento de todas as classes de cada uma das variáveis 

ambientais. Obteve-se como resultado inúmeras composições, derivadas dos 

cruzamentos entre as diferentes classes e, também principalmente devido ao uso da 

terra, que é muito variável entre as unidades de relevo e solo. Este primeiro ensaio, 

portanto, não atendeu aos objetivos desejados, uma vez que tornou complexo a 

análise e a definição das Unidades de Paisagem. 

No segundo ensaio fora removido o uso da terra das variáveis para 

cruzamento, diminuindo o número de classes no resultado final. Contudo, a 

quantidade de classes ainda era um fator que tornava a caracterização das 

Unidades de Paisagem insatisfatória, não refletindo a funcionalidade dos ambientes 

naturais. Por isso, decidiu-se definir as classes de relevo como norteadoras das 

Unidades de Paisagem, uma vez que o relevo exprime a funcionalidade dos 

ambientes.  

 

4.1.7.1 Dificuldades encontradas 

  

Conforme exposto no item anterior, no primeiro e no segundo ensaio 

obtiveram-se resultados insatisfatórios. Contudo, tendo em vista que tal processo fez 

parte do presente trabalho, e que explorar diferentes métodos para se alcançar um 
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determinado resultado é fundamental na ciência em geral, serão expostos a seguir 

os procedimentos que possibilitaram chegar a tais conclusões. 

 

4.1.7.2 Procedimentos do primeiro e segundo ensaio 

 

Em ambiente SIG, no aplicativo ArcGIS 10, foram realizados alguns 

procedimentos a fim de que não houvesse nenhum problema no cruzamento dos 

dados das diferentes classes, distribuídas nas variadas temáticas (geologia, 

geomorfologia, pedologia, etc.), uma vez que se queria obter o reflexo real das 

condições dos ambientes naturais e do uso da terra. Portanto, utilizou-se a 

ferramenta do software para unir as temáticas, denominada “Union”. Para gerar os 

resultados desejados, cada feição deveria assumir um único local no espaço, ou 

seja, sem haver sobreposições de polígonos de classes distintas da mesma 

temática. Dessa forma, foram realizadas algumas operações para atender os 

critérios desta ferramenta, as quais serão descritas a seguir.  

Como o método para preparação dos dados pré-cruzamento foi o 

mesmo para todas as temáticas, aqui serão explicitados tais procedimentos tendo 

como exemplo o tema de pedologia. Primeiramente utilizou-se a ferramenta 

denominada “Merge” da barra “Editor” a fim de unir, em um mesmo “layer” (camada, 

em português), os diversos polígonos do layer que contém a classe Associação 

Gleissolo e Neossolo Flúvico. Este procedimento foi repetido para as outras classes 

de solo, com exceção daqueles que não apresentavam mais de um polígono em seu 

layer. Em seguida, foi utilizada a ferramenta “Clip”, a fim de remover toda 

sobreposição. Por fim, foi rodada a ferramenta Union, que juntou as feições, bem 

como as tabelas de atributos em um layer (ou feature class4

 

) apenas, conforme a 

ilustração abaixo. 

                                            

 

 

 
4 Feature Class é um arquivo que tem como função armazenar vetores (pontos, linhas e polígonos). 

Ele é armazenado dentro do Geodatabase, que é um modo de armazenação de dados mais robusta 

que o ArcGIS possui. É armazenado em um arquivo do Access do pacote Microsoft Office.  
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Figura 6 - Ferramenta “union” – ilustração dos dados de entrada e saída 

 

A partir dos resultados obtidos nesse ensaio, os quais eram muito complexos 

de analisar devido à grande quantidade de combinações entre as classes, decidiu-se 

retirar o tema Uso da Terra, obtendo assim menor número de classes. Porém, 

conforme exposto anteriormente, mesmo com a exclusão daquele layer, o número 

de classes ainda configurava-se difícil à interpretação. 

Na figura abaixo é apresentado os resultados obtidos com os ensaios 

descritos anteriormente. 

 

 
Figura 7 - Resultados obtidos dos ensaios. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os resultados obtidos nesta pesquisa são referentes ao mapeamento 

dos temas geologia, geomorfologia, solos, cobertura vegetal e uso da terra, além do 

cruzamento destas variáveis e a definição das unidades de paisagem. Também são 

discutidos os usos e limitações para cada unidade de paisagem encontrada. 

 

5.1  Aspectos Encontrados nos Levantamentos Temáticos 

 

5.1.1 Aspectos geológicos encontrados na área de estudo 

 
Na área de estudo foram mapeados basaltos e dacitos, de acordo com 

o mapeamento na escala 1:1.000.000 do Projeto GIS Brasil – Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). A partir das imagens de satélites foi 

possível detalhar as áreas de sedimentos Quaternários.  

A partir das considerações de Paiva Filho (2000) é possível aventar a 

possibilidade de que a área de estudo esteja na base do membro inferior da 

Formação Serra Geral, pois apresenta basaltos com rochas intermediárias do tipo 

dacito. 

Os dacitos, rocha magmática, cobrem 88% da área de estudo e 

apresentam cores “mais claras que as rochas básicas, variando desde cinza-claro a 

cinza-médio amarronzado e, quando intemperizadas, apresentam um pontilhado 

marrom-claro, [...] podem ainda ocorrer com coloração rosada a avermelhada forte, 

conforme o grau de impregnação por óxidos de ferro” (HORBACH et. al., 1986, p. 

230). Apresenta como minerais constituintes: quartzo, feldspato plagioclásio e 

menores quantidades de biotita e piroxênio. Como característica textural, são 

afaníticos e holocristalinos, possuindo um denso fraturamento horizontal e vertical. 

Este fraturamento faz com que a rocha tenha uma aparência esmigalhada quando 

está parcialmente intemperizada, segundo Horbach et. al. (1986). A textura afanítica 

e o fraturamento favorecem o intemperismo, apesar da composição química mais 

ácida dessa rocha. 

O basalto, rocha magmática, se encontra nas áreas mais dissecadas 
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do relevo, pois se está abaixo da camada de dacitos. A ação dos rios faz aflorar 

estas rochas. O basalto é constituído de piroxênio, feldspato plagioclásio e olivina, 

além de minerais acessórios, tais como anfibólios, magnetita. Segundo Horbach et 

al. (1986), esta rocha possui uma variedade de cores que, quando fresca, 

apresenta-se do cinza-escuro ao negro, com tonalidades esverdeadas e quando 

intemperizada, em sua maioria, tornam-se com colorações em tons de verde, 

castanho avermelhado e castanho-claro. Possui textura afanítica, porém algumas 

vezes pode apresentar textura fanerítica, mas quase nunca porfiróide (HORBACH et 

al. 1986).  

A sua cristalização em derrames com zonas bem definidas como 

discutido anteriormente, permite o afloramento de basalto vesicular, basalto colunar, 

entre outros. Cada um destes basaltos tem um grau de resistência diferente ao 

intemperismo. Nas áreas de afloramento de basalto vesicular, o intemperismo é 

menor e por isso essas áreas podem ser interessantes para extração de rochas. Há 

vários matacões remanescentes nas encostas e estes são utilizados para elaborar 

taipas. Nas áreas de ocorrência de basalto vesicular são comuns aquíferos e 

nascentes.  

Como fora dito, a área de estudo também é recoberta por sedimentos 

Quaternários. Estes são caracterizados por diferentes tamanhos de grãos, desde 

cascalhos até argilas, de acordo com o grau de alteração das rochas da área e do 

tipo de processo de erosão, transporte e sedimentação. Na área, são comuns 

movimentos de massa, escoamento superficial nas encostas e fluxos de alta energia 

nos canais fluviais. Os fundos de vale são preenchidos, em sua maioria, por estes 

sedimentos. Quanto mais próximo das áreas fontes, maiores são os sedimentos. Os 

sedimentos de seixos e cascalhos são muito utilizados na área para fazer 

pavimentação de estradas. 

Os lineamentos estão associados principalmente às fraturas de 

resfriamento, mas também há alguns, denominados de fraturamento, que estão 

ligados às reativações após a separação dos continentes. Estes lineamentos 

condicionam a rede de drenagem e alguns segmentos de divisores d’água, tornado-

os retilinizados. Grande parte da direção dos lineamentos da área de estudo seguem 

o sentido NE-SO, mas ocorre também, em menor escala, alguns à N-S e à NO-SE. 
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5.1.2 Clima 

 

Segundo dados da estação meteorológica de Lages, as temperaturas 

médias mensais variam de 11,35 a 21,14 graus Celsius. Segundo Monteiro (2001), 

na região de Lages podem ocorrer temperaturas negativas, inclusive com geadas, já 

desde a estação do outono, passando pelo inverno e se estendendo até a 

primavera. Em contraposição, no verão, nesta região constatam-se altos índices de 

temperatura e umidade, além das maiores quantidade de horas de insolação, 

apresentando nuvens cumuliformes (isoladas) (MONTEIRO, 2001). 

Conforme o gráfico da figura a seguir, os meses de março a junho, que 

compreendem o outono, são os que apresentam maior período de escassez de 

chuva. Tal fato, associada à baixa umidade do ar, facilita o aparecimento de 

queimadas, principalmente em áreas de pastagens (MONTEIRO, 2001). 

Diferentemente do que ocorre no litoral catarinense, os índices de pluviometria 

durante o outono e o inverno são relativamente altos, ocorrendo como resultado da 

atuação da Frente Polar Atlântica, que traz consigo consideráveis níveis de umidade. 

Isto pode ser visualizado no gráfico ombrotérmico, o qual apresenta a relação entre 

as médias mensais de precipitação e temperatura, no intervalo de 1980 a 2010. 

 

 
Figura 8 - Gráfico ombrotérmico. Elaboração: Samuel S. Fernandez 
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5.1.3 Geomorfologia  

 

O relevo é pouco dissecado, pois os vales são abertos, mas o terço 

final das encostas das elevações formam partes incisas do vale. A maioria das 

elevações são morros com encostas longas esculpidas em patamares até alcançar 

os fundos de vale. Os patamares são modelados a partir de quebras de declive com 

solos rasos e afloramentos rochosos, provavelmente estes são as zonas de fraturas 

verticais dos derrames. Há encostas que possuem até três destas quebras de 

declive. As altitudes são elevadas, chegando a alcançar em alguns locais do divisor 

d’água a cota de 1.245 metros. 

Onde a drenagem aprofundou seu vale é encontrado o compartimento 

de morros. Estes morros possuem em geral topos planos, contudo a dissecação pela 

drenagem no interior dos topos pode gerar mais erosão em um dos lados dele e criar 

cristas. Estas cristas apresentam muitos afloramentos rochosos na sua superfície.  

O compartimento de colinas também apresenta topos planos, mas há 

muitos casos com topos convexos. Este compartimento ocorre nos rios de ordem 

menor, segundo a classificação de Strahler, que apresentam menor incisão.  

 A rede de drenagem tem padrão paralelo, seguindo em sua maioria os 

lineamentos estruturais. Os rios possuem vales abertos e longos trechos de canais 

retilíneos. 

A partir da observação da imagem Worldview de alta resolução e fotos 

da área é possível distinguir vários trechos com leitos rochosos e com corredeiras 

nos rios da área de estudo.  
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Figura 9 - Leito rochoso e com corredeiras. Foto: Eletrosul S.A. Data: abril de 2011 

 

Os fundos de vale possuem sedimentos finos derivados do basalto, 

mas há muitos lugares com fragmentos maiores, na forma de seixos, especialmente 

mais próximos dos canais dos rios. 

Há muitos locais com dissecação na forma de áreas úmidas junto aos 

canais e nas suas cabeceiras, formando banhados. Nas cabeceiras dos canais, 

talvez se caracterizem como nascentes difusas, conforme ilustrado na figura a 

seguir. 
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Figura 10 - Compartimento de colinas com nascente nas encostas. Foto: IPHAN/Ricardo 

Almeida. Data: fevereiro de 2007. 

 

5.1.4 Pedologia 

 

Na região do planalto catarinense, onde está inserida a área de estudo, 

o clima frio é o maior condicionante para a existência de um solo raso. Devido à 

temperatura ser caracterizada como baixa ao longo do ano, é trivial que o material 

da flora local não se decomponha por completo, como ocorre em climas mais 

quentes. São poucos os microorganismos que sobrevivem no solo nessas condições 

e que são capazes de decompor os restos orgânicos da vegetação, determinando 

assim a liberação de altos níveis de Hidrogênio. Em decorrência disso, o solo, que 

se apresenta com baixo valor de pH (potencial hidrogeniônico), também tona-se com 

alta porcentagem de saturação de alumínio, resultando em um decréscimo na 

disponibilidade de nutrientes (SILVA & SOUZA, 2011). 

Na área de estudo há as seguintes classes de solos: Nitossolo, 

Neossolo Litólico, Cambissolo Háplico, Gleissolo e Neossolo Flúvico. Estas classes 

foram agrupadas em associações, pois a escala de análise do presente trabalho é 

1:70.000. Os solos da área de estudo podem se suceder um ao outro à medida que 

se parte das áreas mais elevadas dos topos de morros e colinas até o fundo do vale. 

Dessa forma, a partir do topo dos morros, tem-se: Neossolos Litólicos, afloramentos 
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de rocha, principalmente nas quebras de declive presentes nas encostas, Nitossolo 

e Cambissolos nos patamares das encostas e Neossolo Flúvico e Gleissolo nos 

fundos de vale. Dependendo da inclinação das encostas e do tipo de rocha que as 

compõem, os solos serão mais ou menos desenvolvidos, ou seja, Nitossolos ou 

Cambissolos. 

 

 
Figura 11 - Perfil de solo Cambissolo em patamar de encosta. Foto: Edenir Bagio Perin. Data: 

maio de 2011 

 

 

Denominada anteriormente pelo sistema antigo de classificação de 

solos de Terra Bruna Estruturada, o Nitossolo, derivado das rochas eruptivas da 

Formação Serra Geral no planalto meridional, ocupa áreas mais suaves do relevo e 

se apresenta argiloso na superfície e muito argiloso nos horizontes subjacentes 

(POTTER et al, 1998). Com a migração de argila, óxidos e matéria orgânica do 

horizonte A para o B, torna-se evidente a atuação do processo de translocação. 

Quanto à estrutura, este se apresenta “moderada pequena média granular no 

horizonte A e prismática composta de moderada forte pequena média blocos 

angulares e subangulares no B, com cerosidade moderada até forte, geralmente 

abundante, revestindo os agregados estruturais” (POTTER et al., 1998, p. 199). Com 
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relação à cor, esta é bem uniforme em seu perfil, apresentando-se vermelho-escuro-

acizentado, no horizonte superficial ou bruno escuro e, bruno-avermelhado-escuro, 

no horizonte B (POTTER et al., 1998). Por apresentar característica álica, isto é, 

elevadas taxas de alumínio, grande parte dos solos que estão nesta classe são 

desprovidos de nutrientes para as plantas em função da alta toxidade produzida por 

aquele elemento químico e, além disso, também apresenta valor baixo de pH, em 

torno de 4,7 (SANTA CATARINA, 2007). 

Também é verificado na área de estudo que há certa predominância de 

solos rasos (Neossolo Litólico e Cambisso Háplico), em virtude principalmente do 

clima frio e também da condição de inclinação acentuada das encostas. Os 

Neossolos Litólicos, por exemplo, apresentam espessura, em geral, inferior a 40 

centímetros, estando associados a afloramentos rochosos, com o horizonte A 

assentado diretamente sobre a rocha ou sob um horizonte C pouco espesso 

(SANTA CATARINA, 2007). É comum a presença de pedras e matacões na 

superfície desses solos, bem como, cascalhos e calhaus na subsuperfície, o que os 

tornam com certa limitação para o desenvolvimento de espécies arbóreas, apesar de 

apresentar relativa qualidade na disponibilidade de nutrientes (SANTA CATARINA, 

2007). Na área de estudo, a maior parte da área de ocorrência desta classe de solo 

encontra-se em locais muito íngremes, o que os tornam muito suscetíveis à erosão, 

todavia, também há áreas de ocorrência com menores inclinações, atenuando dessa 

forma os efeitos provocados por tal condição. Além disso, alguns Neossolos Litólicos 

podem ser hidromórficos e apresentam-se ácidos, com pH variando em torno de 5,0, 

possuem baixa saturação em alumínio trocável e cores que oscilam de bruno – 

vermelho - amarelada (POTTER et al., 1998).  

O Cambissolo Háplico ocorre onde o manto de alteração é mais 

espesso e por isso apresenta um horizonte B incipiente, não deixando de ser um 

solo jovem, haja vista que está relativamente próximo ao material de origem. Possui 

textura cascalhenta na área de estudo, podendo também ter alto teor de silte. Este 

solo apresenta-se muito ácido, com seu pH variando de 4,1 a 5,1, com cor bruno – 

vermelho - amarelada, além de possuir como característica granulométrica no 

horizonte A, a goethita e, no horizonte B e C, hematita, sendo que entre os 

argilominerais, há caulinita, caulinita/haloisita, seguido de vermiculita, critobalita, 

quartzo e minerais amorfos (POTTER et al., 1998). Apresenta alta saturação por 

alumínio trocável e possui uma estrutura “em geral composta de moderada pequena 
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e muito pequena granular e fraca a moderada pequena média, blocos subangulares, 

enquanto a consistência costuma variar de macia a ligeiramente dura, de muito 

friável a firme, de ligeiramente plástica a muito plástica e de ligeiramente pegajosa a 

muito pegajosa” (POTTER et al., 1998, p. 450).  

Os Gleissolos são solos desenvolvidos sobre sedimentos lamosos 

(silte, argila) em ambientes de banhados e planícies, caracterizando-se assim, como 

hidromórfico e com baixa permeabilidade. Apresenta o horizonte A espesso e o 

horizonte B, glei, devido à perda de ferro, torna-se com colorações cinzenta, 

cinzenta escura ou bruno-acizentada escura, com ou sem mosqueados, composta 

por estrutura prismática com blocos angulares e subangulares ou, quando molhado, 

apresenta-se maciço (POTTER et al., 1998). Possui consistência com padrões firme, 

dura, plástica e pegajosa, além de apresentar forte acidez (POTTER et al., 1998). 

O Neossolo Flúvico é um solo desenvolvido sobre sedimentos de 

planícies aluviais, portanto, hidromórfico. Sua textura e fertilidade condicionadas ao 

tipo de sedimento depositado pelo rio (arenoso, lamoso ou cascalhento), assim 

como o tempo que está se formando no local. Essa deposição, que ocorre em 

camadas em função da capacidade que o rio possui em carregar seus sedimentos, 

na área de estudo, é derivada da decomposição e deterioração de rochas basálticas 

e dacíticas. Em razão da escala final do trabalho (de 1:70.000), não é possível 

representar as feições dessa classe, pois possuem pequenas dimensões.   

 

5.1.5 Formações vegetais e uso da terra 

 

As formações vegetais de uma determinada área são condicionadas 

pelos tipos de solo e clima principalmente. Características edáficas, tais como 

espessura, textura, fertilidade influenciam as espécies que podem ser desenvolvidas 

sobre o solo. Quantidade e distribuição das precipitações, temperaturas diárias e 

sazonais, horas de insolação, umidade relativa do ar e o vento, são variáveis 

climáticas importantes para definição das espécies que colonizam uma determinada 

região e que também inteferem no seus estados fenológicos, como grau de 

crescimento, momento de floração e frutificação, perda foliar, etc. O vento, por 

exemplo, acelera a perda d’água pela evapotranspiração, interferindo diretamente no 

crescimento e na forma da planta. Locais abertos como a orla marítima estão 
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sujeitas à atuação frontal das massas de ar, condicionando a formação de espécies 

herbáceas e arbustivas, predominantemente. Observa-se neste exemplo que os 

aspectos relacionados ao relevo, como orientação das encostas, forma das encostas 

e declividades, também interferem nas formações vegetais.  

Na área de estudo, segundo Santa Catarina (1986), se desenvolvem as 

formações da floresta ombrófila mista, em altitudes acima de 500m e clima sem 

período seco, e dos campos (savanas) em altitudes acima de 800m com clima frio e 

solos lixiviados.  

A figura abaixo ilustra a floresta ombrófila mista, que é a mata de 

araucária. Esta mata é representada por espécies heliófitas, a araucária, de clima 

mais frio e espécies da mata atlântica como canelas, imbuia, angico vermelho. 

 

 
Figura 12 - Floresta Ombrófila Mista. Observar as Araucárias sobre o compartimento de 

colinas. Foto: IPHAN/Ricardo Almeida. Data: abril de 2003. 

 

Em alguns locais de menor altitude, por exemplo, no vale do rio 

Pelotinhas, onde a incisão do relevo é maior, podem ser encontradas espécies da 

mata subtropical, com bracatinga e sem araucária, como demonstrado na figura a 

seguir. 
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Figura 13 - Compartimento de morro com Floresta Subtropical. Observar também o leito 

rochoso. Foto: IPHAN/Ricardo Almeida. Data: fevereiro de 2007. 

 

A formação de campos é dividida em subformações de porte 

essencialmente herbáceo e herbáceo lenhoso, mas também há o tipo arbóreo, nas 

áreas de fundo de vale (SANTA CATARINA, 1986). Entre as espécies de campo, 

são encontradas as seguintes espécies: capim – caninha, capim – colchão, flechilha, 

cabelo – de – porco, etc. Na formação das florestas de galeria de fundo de vales, 

dominam espécies higrófilas, tais como branquillo, cambum, sete sangria, e no 

estrato emergente, aparecem o jerivá e a araucária (SANTA CATARINA, 1986).   

 A ação humana sobre as formações vegetais primárias causam 

mudanças nas fitoassociações e no grau de sucessão ecológica. Na área de estudo, 

a cobertura vegetal original foi modificada por atividades de pecuária extensiva 

desde o século XIX e por exploração de madeira no século XX. As atividades de 

pecuária ainda são desenvolvidas na região e vem aumentando as áreas de 

silvicultura de pinheiro para o uso na indústria de celulose principalmente.  

 

5.1.6 DECLIVIDADE E HIPSOMETRIA 

 

A área de estudo, conforme os resultados obtidos no mapa de 

declividade e hipsometria, mostra que as áreas que concentram maior dissecação 
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estão à Oeste e, de modo contrário, onde há menor incisão da rede de drenagem é 

a porção Leste. A altitude do relevo varia entre 933 a 1245 metros, sendo que a 

maiores altitudes são encontradas na porção Leste da área de estudo. 

 

 

 

5.2 Unidades de Paisagem 

 

A partir dos procedimentos de cruzamento dos mapas temáticos 

colocados no item Materiais e Métodos, foram individualizadas classes de unidades 

de paisagem tendo por base as formas de relevo. Cada unidade foi denominada de 

acordo com suas características mais marcantes, assim denominadas:   

 

• Unidade de morros modelados em basalto e dacitos 

• Unidade de colinas modeladas em dacitos 

• Unidade de fundos de vales  

 

5.2.1 Morros modelados em basaltos e dacitos  

 

As formas de relevo são de morros com topos aplainados e alongados 

e encostas em patamares com quebras de declive. Os topos aplainados e alongados 

são função da estrutura geológica da região, a qual é de derrames que seguem a 

conformação de camadas horizontais a subhorizontais de rochas sedimentares, por 

onde estes derrames escorreram, uma vez que eram muito fluidos. 

Nas áreas onde há basalto, o relevo torna-se menos resistente, devido 

à baixa quantidade de sílica, garantindo uma paisagem com vales mais dissecados, 

abertos e profundos, evidenciando assim a característica de morros. Muitos morros 

são alinhados seguindo lineamentos estruturais. Nas áreas de encontro de 

lineamentos estruturais com direções diferentes e de rios mais caudalosos ocorre 

maior dissecação e as maiores declividades da área de estudo. Isto é possível 

observar a oeste da área de estudo. 
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Figura 14 - Compartimento de morros. Observar a pouca incisão no relevo. Foto: Edenir Bagio 

Perin. Data: maio de 2011. 

 

Nos topos, o solo é geralmente raso, do tipo neossolo litólico e 

cambissolo e há também muitos afloramentos de rocha. A cobertura vegetal é de 

campos com gramíneas que servem para a atividade de pecuária extensiva. Em 

alguns locais, cabeceiras de drenagem com nascentes se desenvolvem no interior 

dos topos, provocando a sua dissecação de um dos lados, o que pode criar cristas. 

Em outros casos, a erosão regressiva dos vales alcança os topos. Nestes locais, os 

solos são mais desenvolvidos e hidromórficos, podendo criar gleissolos em alguns 

locais. Em função dos solos mais profundos, se desenvolve nas nascentes uma 

cobertura de porte arbóreo, formando capões de floresta ombrófila mista. Estes 

ambientes de nascentes junto aos topos devem ser preservados, pois são 

importantes para a manutenção dos recursos hídricos da região e para a 

biodiversidade, permitindo o fluxo gênico da mata araucária. 

As encostas se caracterizam por patamares que terminam em quebras 

de declive modelados em afloramentos rochosos, provavelmente, estes 

afloramentos correspondem à zona de diáclases verticais dos derrames. Estas áreas 

poderiam ser aproveitadas para a extração de rochas para fins de construção civil e 

pavimentação de vias. Dada a grande inclinação do relevo junto às quebras de 
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declive e a pouca profundidade do manto de alteração, é importante a manutenção 

da cobertura vegetal e evitar o pastoreio, até mesmo porque já há ocorrências de 

rastejo em função da deformação do material argiloso associado ao pisoteio do 

gado, conforme observado na figura a seguir.  

O uso desta unidade para edificações de moradia, comércio, indústrias 

e vias, ou seja, um uso urbano, deve levar em conta a pouca profundidade do solo, o 

que dificulta a implantação de esgoto sanitário e industrial. O escoamento das águas 

pluviais também pode ser problemático se o terreno for impermeabilizado por uso 

urbano. Junto das nascentes e cabeceiras de vale, não deve existir nenhum tipo de 

urbanização ou uso agropastoril, pois é necessária a manutenção da cobertura 

vegetal nativa. 

 

 

 

 
Figura 15 - Rastejo na encosta do morro. Observar que no topo há afloramento de rochas. 

Foto: Edenir Bagio Perin. Data: maio de 2011 

 

 

Sobre os patamares, os solos são mais desenvolvidos, do tipo 

nitossolos e cambissolo, e as inclinações são mais suaves. Nessa área, a pecuária 

extensiva não é tão degradante, desde que se possa manter um pastoreio que não 
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sobrecarregue a capacidade de regeneração das espécies de gramíneas. Nestas 

áreas, é possível aproveitar o solo mais profundo e menos íngreme e o clima frio 

para cultivos permanentes, tais como fruticultura (maça, pêssego, uva, oliveiras, 

entre outras). Contudo, é necessária a correção da acidez do solo. O uso para 

plantação de pinheiro, como já vem sendo realizado, deve ser monitorado e 

restringido, pois essa espécie é muito agressiva, podendo provocar uma 

contaminação biológica sobre as espécies nativas. 

Cortes nas encostas podem se tornar instáveis, pois o solo com textura 

fina, principalmente silte, misturados com fragmentos maiores tem pouca coesão e já 

há casos de cortes para fazer vias de rodagem que caíram após chuvas. 

Em geral, o uso da terra na unidade de paisagem dos morros é muito 

condicionado às variáveis ambientais, como a presença de solos rasos e clima frio. 

Apresenta pastagens e campos naturais e, poucas florestas em estágio médio ou 

avançado e/ou primárias, floresta em estágio pioneira e poucas áreas com 

agricultura. 

 

5.2.2 Colinas modeladas em dacitos 

 

Nesta unidade, as formas de relevo são de colinas com topo aplainado 

e alongado modeladas em dacitos. Os topos do compartimento de colinas muitas 

vezes seguem lineamentos estruturais. Contudo, há casos de colinas com topos 

convexos bem marcados na paisagem.  

Como esta é uma rocha de composição intermediária, sua alteração é 

mais lenta, principalmente em um clima frio, dessa forma, a dissecação da 

drenagem é menos profunda. As áreas de nascente em colinas são menos 

numerosas do que nos morros.  

As declividades são pouco acentuadas, com inclinações entre Zero e 

15 graus. Também nas colinas, as encostas apresentam quebras de declive com 

afloramentos rochosos e podem ter segmentos íngremes nestes setores, elas 

diferem daquelas do compartimento de morros porque são menos extensas. Em se 

tratando de solos, sucedem duas associações de classes: a associação Neossolo 

Litólico, Cambissolo e Afloramento Rochoso nos topos e a associação Cambissolo, 

Nitossolo e Neossolo Litólico nas encostas. Em geral, os solos das colinas são mais 
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rasos e menos férteis do que aqueles que ocorrem nos patamares presentes na 

unidade de morros, pois são modelados a partir de dacitos.  

Percebe-se também, como uso da terra, a presença predominante de 

pastagens e campos naturais, assim como, em menor escala, áreas de silvicultura 

de pinheiro, além de poucos locais de florestas em estágio médio ou avançado e/ou 

primária nas áreas de nascentes. 

O ambiente de colinas deve ter usos mais restritos do que o de morros, 

pois os solos são mais rasos e ácidos e as formações vegetais são 

predominantemente de campos, conforme figura a seguir.  

 

 
Figura 16 - Compartimento de colina com afloramento de rocha em primeiro plano. Observar a 

cobertura predominante de campos. Foto: IPHAN/Ricardo Almeida. Data: fevereiro de 2007. 

 

Cortes em encostas não são recomendados, pois mesmo que o solo 

seja raso, ele é formado por uma massa de finos que envolvem fragmentos maiores, 

o que pode gerar desmoronamentos e lavagem dos finos.  

Estas áreas poderiam ser transformadas em unidade de conservação 

do tipo APA (Área de Proteção Ambiental) para preservar a cultura da pecuária 

extensiva e as formações de campos nativos. 

 

5.2.3 Fundos de vales 
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A unidade de paisagem Fundo de Vale se caracteriza pelas áreas 

ocupadas por leitos de rios e por planícies. Sua localização, muitas vezes, está 

atrelada a lineamentos estruturais. Por serem as áreas mais baixas em relação às 

encostas que lhe circundam, são locais de chegada de água e sedimentos, podendo 

sofrer com inundações, fluxos torrenciais e assoreamentos. A presença de 

sedimentos grossos em muitos rios da região mostra a ocorrência freqüente de 

fluxos torrenciais, especialmente, quando há grande área de contribuição de 

montante. Dessa forma, estas são áreas sujeitas a perigos do meio físico para a 

ocupação humana. Na figura a seguir é apresentado um fundo de vale, com grande 

destaque para a mata ciliar. 

 

 
Figura 17 - Fundo de vale com mata ciliar da formação Floresta Ombrófila Mista. Foto: 

Eletrosul S.A. Data: Abril de 2011 

 

 

Em alguns pontos do rio Pelotinhas, há trechos com leitos rochosos e 

quedas d’água que poderiam ser utilizados para geração de energia hidrelétrica, 

inclusive porque os leitos são mais encaixados, não havendo necessidade de 

grandes lagos. Inclusive, já estão sendo construídas algumas PCHs (Pequena 

Central Hidrelétrica) nessa região. Os leitos rochosos podem ser formados em 

rochas mais resistentes criadas por fraturas. 

Os depósitos de seixos e cascalho presentes nos rios, não devem ser 

explorados, pois são funcionais ao trabalho do rio, uma vez que eles servem para o 

fluxo gastar sua energia.  

Nas planícies são encontrados Gleissolo e Neossolo Flúvico, uma vez 
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que em todos os locais em que ocorrem os fundos de vale, há formação de solos 

desenvolvidos sobre sedimentos de planícies aluviais, assumindo também, por conta 

da alta concentração de umidade, a característica hidromófica. Onde há sedimentos 

grossos e depositados recentemente, se desenvolvem os Neossolos Flúvicos. O 

Gleissolo ocorre em áreas de sedimentos finos com lençol freático próximo à 

superfície. São áreas de solos alagados e de material lamoso. 

Nesta unidade, estão as maiores ocorrências de matas da área de 

estudo. São florestas em estágio médio ou avançado de regeneração, mas também 

há matas primárias. A forma dessa unidade de paisagem concentra umidade para o 

desenvolvimento dos solos e para as espécies vegetais. Além disso, também há 

chegada de nutrientes das áreas mais altas. 

A ocupação humana dessa unidade deve ser adequada ao seu 

funcionamento. Contudo, seria interessante a preservação das áreas de matas, 

preservando a biodiversidade e os recursos hídricos. Além disso, como já foi 

colocado antes, estas são áreas sujeitas a inundações, assoreamentos, por isso, 

deve-se ter em conta este funcionamento do meio físico para planejar os usos desse 

ambiente. 

O uso por moradias ou arruamentos desse ambiente é problemático, 

pois há locais com afloramentos de rochas, o que não permite a implantação de 

esgotos sanitários e pluvial. Isso também é difícil onde ocorre o gleissolo, pois o 

lençol freático está próximo da superfície. Este solo também é problemático para a 

ocupação por edificações e vias por causa da sua baixa capacidade de suporte, ou 

seja, ele sofre rebaixamento quando recebe peso sobre si e isso ocorre lentamente 

(recalque), uma vez que é solo mole, segundo os engenheiros geotécnicos. Na 

figura seguir é apresentado uma foto com o afloramento de rochas. 
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Figura 18 - Afloramento de rochas junto ao rio Pelotinhas. Foto: IPHAN/Ricardo Almeida. Data: 

fevereiro de 2007. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar as unidades de 

paisagem, bem como discriminar suas potencialidades e limitações frente à 

ocupação humana para a região de Coxilha Rica - SC. Neste contexto, somada a 

execução das atividades já citadas, ainda tomou-se como ação da pesquisa a 

utilização de diferentes produtos cartográficos para interpretar e analisar as unidades 

da paisagem. De fato foram utilizadas e manipuladas imagens dos satélites 

Quickbird, Aster e WorldView, sendo que cada imagem apresentou uma resposta 

espectral e espacial específica, e portanto atrelada as características físicas do 

objeto segundo o seu comportamento, considerando variáveis o tamanho de pixel e 

a intensidade representada no pixel, ou seja a intensidade de brilho na imagem.   

Partindo-se da premissa da caracterização física das potencialidades e 

fragilidades das unidades de paisagem identificadas nas imagens de satélite, 

utilizou-se a concepção sistêmica, e por meio dessa ferramenta metodológica foi 

possível compreender o estudo do espaço e a da sua dinâmica. Vale ressaltar que o 

escopo da pesquisa incorporou diferentes variáveis ambientais de ordem física e as 

analisou de forma integrada, portanto partiu-se da concepção da Teoria Geral dos 

Sistemas.  

A partir do método empreendido foi possível gerar mapas temáticos 

(geologia, relevo, declividade e solos) e análises dos dados obtidos a partir dos 

mapas, bem como cruzá-los entre sí, tendo como resultado principal, a 

representação cartográfica do meio físico e sua descrição e análise. 

As imagens de satélite de alta resolução espacial, neste caso 

considerando as Imagens Quickbird, se apresentaram no trabalho com um potencial 

adequado. De fato, a avaliação da qualidade dos 2,4m apresentado na resolução 

espacial definiram de modo eficiente alguns compartimentos da paisagem. Neste 

sentido, verificou-se que o trabalho atingiu sobremaneira os seus objetivos e 

portanto os compartimentos da paisagem ficaram identificados adequadamente à 

escala final do produto (1:70.000), entretanto foi necessário também se apoiar em 

referências sobre o método de sistemas e análise ambiental e sobre as variáveis 

ambientais mais especificas da região, bem como nas saídas de campo 

(reambulação) e nas fotografias digitais adquiridas das paisagens da região. 

De modo não diferente teve-se a aplicação das imagens Aster, que 
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apresentaram uma resolução espacial de 15m e que foram interessantes ao projeto  

pois essa resolução permitiu a identificação e caracterização de algumas unidades 

da paisagem. As bandas 1, 2 e 3n foram eficientes e se apresentaram na sua 

combinação como elementos primordiais a tomada de decisão junto a análise visual 

das unidades de paisagem. 

Por outro lado as imagens WorldView com resolução espacial de 

0,50m, foram as mais detalhadas possíveis, apresentando um  poder de 

identificação e discriminação das feições no terreno além do esperado. A 

especificação da resolução espacial da imagem tornou e permitiu o entendimento e 

a visualização das feições com poder de análise dos detalhes extremamente 

interessante ao estudo aqui proposto. 

É fundamental ressaltar a importância do método empregado no estudo 

sobre a paisagem da Coxilha Rica para o planalto catarinense, em especial sobre o 

meio ambiente a partir do estabelecimento das suas inter-relações, pois por esse 

procedimento foi possível caracterizar de modo eficiente e consolidado a estrutura e 

a dinâmica do meio físico e dos ecossistemas. Para a região do planalto catarinense, 

faltam dados de base sobre o meio físico e ecossistemas de detalhe, bem como 

estudos ambientais que discutem sua ocupação humana. 

Como resultado final, frente às potencialidades e às fragilidades do 

meio físico para a região da Coxilha Rica, utilizando as imagens de satélite e o MDT 

- Modelo Digital do Terreno e, ainda, considerando a ocupação humana, verificou-se 

que se caracteriza três tipos de unidades de paisagem, ou seja: MORROS 

MODELADOS EM BASALTOS E DACITOS, COLINAS MODELADOS EM DACITOS 

E FUNDOS DE VALES. 

 

MORROS 
MODELADOS EM 

BASALTOS E 
DACITOS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

PECUÁRIA EXTENSIVA NÃO É 
MUITO DEGRADANTE 

MANTER UM PASTOREIO QUE NÃO 

SOBRECARREGUE A CAPACIDADE 
DE REGENERAÇÃO DAS ESPÉCIES 

DE GRAMÍNEAS 
É POSSÍVEL APROVEITAR O SOLO 

MAIS PROFUNDO E MENOS 
ÍNGREME E O CLIMA FRIO PARA 
CULTIVOS PERMANENTES, TAIS 
COMO FRUTICULTURA (MAÇA, 

PÊSSEGO, UVA, OLIVEIRAS, ENTRE 

OUTRAS) 

SOLO POBRE: NECESSITA 
EXECUÇÃO DA CORREÇÃO DA 

ACIDEZ DO SOLO 
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USO PARA PLANTAÇÃO DE 
PINHEIRO DEVE SER 

MONITORADO E RESTRINGIDO, 
POIS A ESPÉCIE É MUITO 
AGRESSIVA, PODENDO 

PROVOCAR CONTAMINAÇÃO 
BIOLÓGICA SOBRE AS ESPÉCIES 

NATIVAS 

 

AS ÁREAS DE NASCENTES E 
CABECEIRAS DE VALE NÃO DEVEM 

SER OCUPADAS, MANTENDO-SE E 
RECUPERANDO A COBERTURA 

VEGETAL NATIVA. 

 

 

 
COLINAS 

MODELADAS EM 
DACITOS 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

NO USO DA TERRA, PERCEBE-SE 
A PRESENÇA PREDOMINANTE DE 

PASTAGENS E CAMPOS NATURAIS, 
ASSIM COMO, EM MENOR ESCALA, 

ÁREAS DE SILVICULTURA DE 
PINHEIRO, ALÉM DE POUCOS 

LOCAIS DE FLORESTAS EM 
ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO 

E/OU PRIMÁRIA NAS ÁREAS DE 
NASCENTES. 

O AMBIENTE DE COLINAS DEVE 
TER USOS MAIS RESTRITOS DO 

QUE O DE MORROS, POIS OS 
SOLOS SÃO MAIS RASOS E 
ÁCIDOS E AS FORMAÇÕES 

VEGETAIS SÃO 
PREDOMINANTEMENTE DE 

CAMPOS. 

ESTAS ÁREAS PODERIAM SER 
TRANSFORMADAS EM UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO DO TIPO APA 
(ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL) PARA PRESERVAR A 
CULTURA DA PECUÁRIA 

EXTENSIVA E AS FORMAÇÕES DE 
CAMPOS NATIVOS 

CORTES EM ENCOSTAS NÃO SÃO 
RECOMENDADOS, POIS MESMO 
QUE O SOLO SEJA RASO, ELE É 
FORMADO POR UMA MASSA DE 

FINOS QUE ENVOLVEM 
FRAGMENTOS MAIORES, O QUE 

PODE GERAR 

DESMORONAMENTOS E LAVAGEM 
DOS FINOS. 

 

AS ÁREAS DE NASCENTES E 
CABECEIRAS DE VALE NÃO DEVEM 

SER OCUPADAS, MANTENDO-SE E 
RECUPERANDO A COBERTURA 

VEGETAL NATIVA. 
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FUNDOS DE VALES 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

A OCUPAÇÃO HUMANA DESSA 
UNIDADE DEVE SER ADEQUADA AO 

SEU FUNCIONAMENTO, CONTUDO, 
SERIA INTERESSANTE A 

PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE 
MATAS, PRESERVANDO A 

BIODIVERSIDADE E OS RECURSOS 
HÍDRICOS. 

SÃO ÁREAS SUJEITAS A 

INUNDAÇÕES, ASSOREAMENTOS, 
POR ISSO, DEVE-SE TER EM 

CONTA ESTE FUNCIONAMENTO DO 
MEIO FÍSICO PARA PLANEJAR OS 

USOS DESSE AMBIENTE. 
 

 

OS GLEISSOLOS DEVEM TER 
OCUPAÇÃO LEVANDO EM CONTA 
QUE O LENÇOL FREÁTICO ESTÁ 
PRÓXIMO DA SUPERFÍCIE E QUE 

PODEM SOFRER RECALQUES 

Tabela 4 - Matriz de potencialidade e fragilidades 

 

Por fim a necessidade de se trabalhar com o método apresentado na 

pesquisa, inclusive com o estabelecimento de fragilidades e potencialidades, deveria 

ser aplicado em todos os estudos de diagnósticos ambientais, considerando os mais 

diferentes instrumentos de planejamento do território, tais como licenciamento 

ambiental, planos diretores, gestão de recursos hídricos, etc. 
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