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POLÊSE, Cósme. Coxilha Rica: subsídios à uma proposta 

de conservação para o sul do município de Lages - SC. 
Projeto de pesquisa - MPPT/UDESC. Florianópolis, 2014.  

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

A pesquisa trata do processo da formação natural nos seus 

aspectos bióticos e abióticos, uso e ocupação da terra, dinâmica 

ocupacional, estruturação do espaço e levantamento dos 

principais aspectos da área objeto, situada em Lages no 

planalto sul catarinense, denominada Coxilha Rica. Caminho 

das tropas, à qual, objetiva-se formular subsídios à uma 

proposta de conservação ao território. Os principais conceitos 

teóricos relacionados ao tema estão ligados ao território, 

espaço que alberga marcas históricas e atuais, formação sócio 

espacial, paisagem, unidades de conservação e legislação 

ambiental. O método considera o cruzamento dos mapas 

temáticos de hidrografia, áreas de preservação permanente, uso 

da terra e declividade ao território abrangido, através da 

aplicação da álgebra de mapas, que ainda vincula sensibilidade 

à legislação ambiental e de Unidades de Conservação. O 

resultado conduz à proposição de um polígono de conservação 

que complementa as áreas já propostas pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Ministério do Meio 

Ambiente. 
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proposal to the South of the municipality of Lages - SC. 
Research Project - MPPT/UDESC. Florianópolis, 2014. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research covers the process of natural growth on his biotic 

and abiotic aspects, soil using and occupation, occupational 

dynamics, space structuring and raising the main aspects of the 

target area, located in Lages on the southern highlands, named 

Coxilha Rica, the road’s troops, which the main objective is to 

elaborate subsidies for an proposal for the preservation of the 

territory. The method take into consider the crossing method of 

hydrography thematic maps, permanent preservation areas, 

land uses and slopes to the covered territory, applying the 

algebra of maps, which still binds sensitivity to environmental 

legislation and Conservation Units. The result leads to the 

proposal of a Preservation Polygon witch complements the 

preservation areas already proposed by the ‘Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional’ e ‘Ministério do 

Meio Ambiente’. 
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Propuesta de Conservación del Sur de Municipio de Lages - 

SC. Proyecto de investigación - MPPT/UDESC. Florianópolis, 

2014. 

 

 

 

ABSTRACTO 

 

 

 

El presente trabajo trata del proceso de formación natural, en 

sus aspectos bióticos y abióticos, uso y ocupación de la tierra, 

dinámica ocupacional, estructuración del espacio y 

relevamiento de los principales aspectos del área objeto, 

ubicada en Lages, en el altiplano Sur del Estado de Santa 

Catarina, llamado Coxilha Rica. Camino de los troperos, y 

sobre el cual se objetiva formular subsidios para una propuesta 

de conservación del territorio. Los principales conceptos 

teóricos relacionados al tema están conectados al territorio, 

espacio que alberga marcas históricas y actuales, formación 

socioespacial, paisaje, unidades de conservación y legislación 

ambiental. El método considera el cruce de los mapas 

temáticos de hidrografía, zonas de preservación permanente, 

uso de la tierra y niveles de declive en el territorio cubierto, a 

través de la aplicación del método de álgebra de mapas, que 

además agrega sensibilidad a la legislación ambiental y de 

Unidades de Conservación. El resultado conduce a la 

proposición de un polígono de conservación que complementa 

las áreas ya propuestas por el Instituto del Patrimonio Histórico 

y Artístico Nacional (IPHAN) y el Ministerio del Medio 

Ambiente. 
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CAPITULO I 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho investiga o espaço geográfico, objeto da 

pesquisa, na busca de subsídios que possibilitem enquadrá-lo 

segundo a legislação vigente, na perspectiva de conduzi-lo à 

conservação. O objeto empírico da pesquisa é um polígono 

(Figura 1), conhecido pelo nome de Coxilha Rica
1
, situado ao 

sul do município de Lages, no Estado de Santa Catarina. O 

estudo na área do polígono tem foco na investigação 

relacionada aos aspectos naturais, gênese e evolução da sócio 

espacialidade e enquadramento à legislação ambiental. 

A Coxilha Rica possui cerca de 1.136,5 Km² de área, 

com um perímetro de 249,25 km, correspondendo a 

aproximadamente 43 % da área do município de Lages, 

compondo-se em um grande planalto ondulado de campos 

naturais com remanescentes de matas de araucária, a cerca de 

900 m acima do nível do mar. É a maior área de campos 

naturais com matas de araucária, rios e riachos preservados do 

estado catarinense. Lages, município sede, possui 2.644,3 Km² 

de área, e por sua vez, é o maior município em extensão 

territorial do estado catarinense.  

A área objeto supera em mais que três vezes a área da 

ilha de Santa Catarina, é maior que o município de Joinville e 

somente oito municípios catarinenses, exceto Lages - sua sede - 

tem individualmente área superior a da Coxilha Rica. Segundo 

os dados do censo do IBGE (2010), a população de Lages - que 

decresceu em relação ao censo de 2000 - é composta de 

                                                 
1
O nome “coxilha” vem do castelhano, quer dizer “campo ondulado”, e 

“rica” quer dizer bela, linda. Ainda, segundo a academia espanhola, 

“cuchillo” significa faca e se virar a faca para cima esta representa uma área 

ondulada pelo fio com uma crista na parte mais alta. (Paulo Ramos 

Derengoski, in Ramos Filho, Celso. Coxilha Rica genealogia da família 

Ramos. Florianópolis: insular 2002: p.9.) (Ramos Filho, 2002).  
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156.737 habitantes, com uma densidade demográfica de 59,6 

habitantes/Km². A cidade alberga 98,2% da sua população e do 

baixo índice de habitantes do meio rural, 2.793 habitantes ou 

1,78%, menos de 370 pessoas habitam a Coxilha Rica.  

Nos quatro setores censitários do IBGE pesquisados no 

censo de 2010, a população da área de estudo corresponde a 

0,24% da população total do município com uma densidade de 

0,33 hab./Km² o que a caracteriza como de baixa densidade 

demográfica. O município lindeiro de São Joaquim, apresenta 

densidade demográfica de 13,32 hab/Km², enquanto Painel e 

Capão Alto com 3,12 e 2,51 hab/Km² respectivamente, 

posicionados como de menores densidade demográfica do 

Estado Catarinense. Como se vê a densidade demográfica da 

Coxílha Rica é 7,6 vezes menor, ou 13 % apenas da densidade 

demográfica do município de Capão Alto, último no ranking 

desta escala.  

Para uma melhor compreensão dos aspectos 

demográficos, tem-se que o município de menor população no 

estado catarinense, Santiago do Sul, com 73,8 Km², possui uma 

população de 1.465 pessoas o que supera em quatro vezes a 

população da Coxilha Rica. O decréscimo da população 

constatada nos censos recentes, segundo dados do IBGE, 

apontam para uma redução ainda maior da população residente 

na área objeto nos próximos anos. 

Formado predominantemente de campos naturais, baixa 

densidade demográfica e relativamente conservado, o interior 

do município de Lages, em especial a Coxilha Rica, apresenta-

se como um dos últimos grandes espaços conservados e 

possível de utilização à pretensa expansão da fronteira 

agroflorestal do estado catarinense. O potencial hídrico é 

significativo e estratégico à implantação de complexos de 

geração de eletricidade hídrica. Os campos naturais com 

incidência de ventos albergam um potencial eólico 

significativo ao aproveitamento energético, iniciativas que 

constituem ameaças consideráveis ao território. 
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Pelo posicionamento geográfico estratégico, formação 

de campos naturais com matas de araucária, sua ocupação e 

aspectos históricos, o município de Lages e especialmente a 

área objeto, são considerados o berço da ocupação sócio 

espacial do planalto catarinense. Na Coxilha Rica passa o 

Caminho de Tropas
2
 do ciclo do tropeirismo

3
, no século XVIII, 

rugosidades, marcas histórica de um tempo, impressas na 

paisagem, espelham e reflem uma época que, remetida ao 

presente, mostra-se à carência de tombamento e preservação 

dos testemunhos da história do sul do Brasil. 

  

                                                 
2
“tropa significa a reunião de um número de animais de monta ou 

transporte, equinos, muares e asininos tocados pelos “Troperos”, termo 

espanhol que, em português passou a ser “Tropeiros”. Mais tarde “tropa” 

caracterizou também o movimento de bois, ovelhas, carneiros, porcos e 

perus, na ideia de rebanho em marcha para as feiras de comércio ou 

matadouros e invernadas.” Sell, Zélia Maria. Tropeirismo Patrimonio da 

Humanidade. Revista História Catarina p.74 
3
Ciclo do Tropeirismo no Brasil, movimento iniciado nos primórdios do 

século XVIII, que por volta do ano de 1730, florescia na comercialização de 

animais no sul do país permanecendo até por volta de 1930. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo – Coxilha Rica, Lages 

- SC. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

No desenvolvimento da pesquisa, apresenta-se o 

referencial teórico temático que subsidia o objeto de pesquisa 

abordado pela literatura científica. O referencial teórico 

temático aprofunda a compreensão da dinâmica do tema e 

possibilita constatar se o objeto empírico desta pesquisa 

apresenta condicionantes que permitam perscrutar subsídios na 

direção do tema da pesquisa através da literatura levantada. 

Em relação à qualidade de vida, a população da Coxilha 

Rica, apresenta baixo IDH. Na escala de avaliação do IDHM – 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, são 

consideradas 5 faixas: Muito Baixo que varia entre zero (0) a 

0,499, Baixo entre 0,5 e 0,599, Médio entre 0,6 a 0,699, Alto 

de 0,7 a 0,799 e Muito alto de 0,8 a 1,00. Pelo último censo do 

IBGE, os municípios lindeiros à Coxilha Rica, São Joaquim 

(0,687), Painel (0,664) e Capão Alto (0,654) são classificados 

com IDH médio, tendo ascendido da classificação de Baixo 
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IDH em 2000. Lages (0,770) classifica-se com IDH alto no 

censo de 2010, ascendido de Médio em 2000, exceção à 

Coxilha Rica. 

O Município de Lages instituiu seu Plano Diretor
4
 

formulado com abrangência para a zona urbano/rural, 

conforme preconiza o Estatuto das Cidades. Porém, o mesmo 

não aponta especificamente e de forma planejada a Coxilha 

Rica como área importante, embora esteja bem formulado e 

embasado na legislação estadual e federal versando o 

ordenamento do Município. 

Historicamente e tradicionalmente ocorrem a 

apropriação dos espaços agrícolas produtivos, convertendo-os 

em monoculturas agrícolas, reflorestamentos, mineração, 

represamento dos rios em escadas de reservatórios hidráulicos 

para empreendimentos de geração de energia elétrica. 

Recentemente estão sendo estudados complexos de usinas 

eólicas para serem implantados na formação de campos 

naturais na Coxilha Rica, as quais, uma vez implantadas 

promoverão alteração na paisagem. Iniciativas como estas 

impõem, na maioria das vezes, um modelo de 

desenvolvimento, nos quais os municípios se rendem a estes 

complexos em detrimento de outras alternativas de 

desenvolvimento sustentável. O estabelecimento de um 

regramento que iniba esta articulação predatória e que 

proporcione ganhos às populações rurais é um imperativo do 

presente. A Coxilha Rica retrata uma realidade para a qual 

pretende-se um olhar com planejamento estratégico 

diferenciado, em que sociedade e natureza convivam 

harmonicamente.  

Há que se estabelecer um plano que delimite as áreas de 

usos em acordo com as peculiaridades físicas, econômicas, 

sociais, culturais e ambientais do território. Atualmente a área 

da Coxilha Rica, não dispõe de informações pertinentes, 

                                                 
4
Lei Complementar 306 de 21.12.2007. Plano Diretor de Desenvolvimento 

Territorial de Lages – PDDT 
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aglutinadas, com as especificidades peculiares suficientes e 

necessárias para um trabalho de planejamento como se deseja.  

O presente trabalho mostra o território de análise com 

sua hidrografia, computa as áreas de preservação permanente 

dos cursos de água, faz um olhar a certas realidades físicas, 

econômicas e sociais do lugar, na busca de subsídios que 

conduzam o planejamento do território, no respeito às 

características que influenciam o meio ambiente.  

A área do estudo é foco de interesses econômicos, e as 

atividades econômicas propostas e em curso na área da Coxilha 

Rica gerarão impactos como a alterações dos campos naturais e 

ocupações desordenadas. Acredita-se que a resposta a este 

emaranhado de incertezas está relacionada ao reordenamento 

do espaço, focando na conservação com uso sustentável, 

através da criação de unidades de conservação a alternativa ao 

território. 

Para a compreensão da investigação na Coxilha Rica, 

um conjunto de realidades são abordados e perpassam pela 

temática da formação natural; a questão cultural e sua relação 

com o território; o desenvolvimento das interações entre 

sociedade e natureza em diferentes períodos; a questão 

ambiental; a problematização das unidades de conservação; o 

ciclo do tropeirismo; a trajetória do coronelismo; a densidade 

populacional. 

Face à significativa importância dada às atividades 

econômicas presentes e atualmente em curso, a Coxilha Rica e 

seu patrimônio natural e cultural é carente de ações que 

estruturem mecanismos de proteção contra o avanço de forças 

do agronegócio que alteram os campos naturais, transformando 

em lavouras de monocultura das commodities
5
, grãos ou 

florestas exóticas. Alguns empreendimentos de geração de 

hidroeletricidade foram licenciados ambientalmente, outros 

estão em processo e outros ainda estão sendo implantados sem 

                                                 
5
Commodity é um bem fungível, ou seja, é equivalente e trocável por outra 

igual independentemente de quem a produz. 
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autorização, como é o caso da silvicultura e a monocultura da 

soja, que avançam, convertendo campos naturais em lavouras. 

Frente a essa realidade é aplicado o método da álgebra 

booleana, que caracteriza os mapeamentos temáticos de 

interesse e que retrata o cenário da Coxilha Rica. Amparado 

pelos mapas temáticos, é realizada uma álgebra de mapas 

considerando a representação temática por variável booleana 

(sensível e não sensível). Por fim é obtido o mapa resultante da 

operação (cruzamento entre os mapas) que espacializa as áreas 

recomendadas à conservação, resultando assim em uma 

poligonal, base de referência para qualquer alternativa de 

conservação do território. 

A área de estudo está posicionada entre os rios Pelotas, 

Pelotinhas e Lava Tudo, rios com potencial de geração de 

hidroeletricidade, onde mais de uma dezena de 

empreendimentos (Figura 2) como Usina Hidrelétrica (UHE) e 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), encontram-se 

projetadas e afetarão as respectivas bacias hidrográficas, a 

biodiversidade e a paisagem da área como um todo. 
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Figura 2 – Empreendimentos de energia projetados na Área de 

Estudo. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

Os impactos mais significativos à paisagem, “formada 

pela combinação entre os remanescentes patrimoniais materiais 

do Ciclo do Tropeirismo e as características fisiográficas 

regionais” (Perin, 2011, p.3), estão afetos à crescente 

introdução de vegetação exótica – contaminante biológico que 

se alastra pelos campos naturais, as culturas sazonais de grãos 

como o soja e projetos de implantação de torres para 

aproveitamento do potencial de geração eólica de eletricidade. 

Perin menciona que: 
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“A proteção isolada dos bens de relevância 

arqueológica e patrimonial remanescentes do 

Ciclo das Tropas não parece ter sentido, pois, 

era justamente o arranjo formado pela 

combinação dos corredores, passos, fazendas e 

cemitérios históricos com os campos de 

altitude, que marca o que se convencionou 

chamar de Paisagem Cultural do Tropeirismo. 

Além da relevância histórica, constitui uma 

associação de singular apelo estético e 

ambiental.” (Perin, 2011, p.2). 

 

Ressalte-se ainda algumas iniciativas de estudo 

propostos por órgãos públicos na área objeto estão em curso na 

direção da salvaguardar o território. O IPHAN trabalha na 

busca de chancelar à paisagem como Paisagem Cultural 

Brasileira; no Ministério do Meio Ambiente - MMA tramita 

projeto para criação de uma Unidade de Conservação – UC, 

denominada “Refugio da Vida Silvestre dos Campos de Cima 

da Serra” cuja área perpassa a calha do Rio Pelotas e Lava - 

Tudo pela margem direita na área objeto; por outro lado, O 

Instituto Coxilha Rica
6
, elaborou um trabalho que serviu de 

base ao Município, o qual submeteu à Câmara de Vereadores 

um projeto de lei
7
 propondo a criação de uma “Área de 

Proteção Ambiental”. Esta iniciativa restou arquivado no 

legislativo municipal por vereadores alinhados à corrente da 

Secretária de Estado da Agricultura articulada à forças do 

mercado que desejam expandir a fronteira agroflorestal em 

detrimento dos aspectos conservacionista. Frente a esta 

realidade ou seja a importância da Coxilha Rica, traçou-se os 

objetivos. 

  

                                                 
6
Organização Não Governamental, constituída por alguns proprietários de 

terras da Coxilha Rica. 
7
(Projeto de Lei n° 018/2007) 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Investigar e avaliar de forma sistêmica os atributos 

naturais e humanos que compõem a área da Coxilha Rica 

atualmente, na busca de subsídios e diretrizes que propiciem o 

ordenamento do espaço, visando formular proposta de 

conservação do patrimônio socioambiental da área de estudo, a 

partir da caracterização de um polígono que define a área de 

conservação. 

 

1.1.2 Específicos 

 

a - Levantar os dados dispersos, avaliar, mapear e fazer 

a interação e cruzamentos das informações da área, 

população e demografia, uso e cobertura da terra, 

recursos hídricos, geologia e geomorfologia, vegetação, 

clima e solos. 

b - Analisar a legislação ambiental em especial sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC, visando em acordo com a legislação vigente, 

propor a conservação do território. 

c - Levantar os remanescentes dos corredores de tropas, 

identificar iniciativas de conservação no território, 

sintetizando-as em recomendações de conservação do 

Patrimônio Natural, Histórico e cultural da Coxilha 

Rica para o Município. 

d - Propor um polígono definido de áreas possíveis de 

conservação do território, visando a conservação com 

restrição de uso, gerado a partir da álgebra de mapas 

temáticos.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Convidado por Dirceu Carneiro
8
 a integrar sua equipe 

no governo municipal de Lages na década de 70, experimentei 

um governo participativo, ocasião em que conheci 

Lutzenberger
9
 o qual me fez ver a natureza com outros olhos. 

Compreendi que a Coxilha Rica, se não for protegida, será 

atropelada pelas forças do mercado. Atuando nas esferas 

administrativas municipal, estadual e federal aflorou o 

sentimento de proteção àquele território, em face do voraz 

apetite das forças de mercado que desejam converter esta 

fitofisionomia como meramente produtora de dinheiro. Além 

do tombamento do Passo de Santa Vitória
10

, pouca coisa pôde 

ser feita até o presente, razões que justificam as pretensões 

deste trabalho. 

A motivação fundamental pela escolha da investigação 

neste tema é o intuito de contribuir para que a área da Coxilha 

Rica seja planejada de forma que a sociedade usufrua, 

assumindo a ocupação e o desenvolvimento econômico de 

forma não associados à degradação do meio ambiente. Busca-

se nestes subsídios sinalizar um planejamento adequado, para 

atingir um nível elevado de qualidade ambiental do território 

juntamente com o crescimento econômico desejável e possível, 

                                                 
8
Ex-prefeito de Lages, eleito em 1976, por 4 anos, teve seu mandato 

prorrogado por mais dois anos, período de um governo 

participativo/popular.  
9
José Antônio Kroeff Lutzenberger: agrônomo, escritor, filósofo, paisagista, 

ecologista e ambientalista Brasileiro que participou ativamente na luta pela 

preservação ambiental. 
10

O Passo de Santa Vitória, na divisa dos dois estados, era o local de 

travessia dos tropeiros no século 19 e foi palco da Revolução Farroupilha 

com o combate de Santa Vitória, em 1839, com a presença de Anita 

Garibaldi lutando para derrubar as forças do império. Em Bom Jesus, o 

Decreto Municipal nº 3.248, de 20 de abril de 1994, tombou como 

patrimônio histórico e cultural do município. Em Lages (SC), o Decreto 

3.782, de 21 de outubro de 1993, protege legalmente a área devido à 

importância dos caminhos das tropas para formação dos municípios.  
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como no pensar de Milton Santos. [...]. “A natureza se socializa 

e o homem se naturaliza" (Santos, 1988: 89). 

Considera-se que os resultados obtidos nessa pesquisa 

científica poderão fornecer subsídios úteis para eventual 

criação de um mosaico de unidades de conservação na Coxilha 

Rica, Município de Lages, contribuindo com a tomada de 

decisão e podendo servir de indicação metodológica científica 

a outros trabalhos aplicados ao território e seu entorno.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No Capítulo 1 organizou-se a estrutura do trabalho, 

descrevendo-se inicialmente uma contextualização da Coxilha 

Rica, evidenciando a necessidade da construção de método que 

permita obter-se uma “radiografia” da realidade da área objeto, 

a qual mediante cruzamento das informações e análise conjunta 

com a legislação pertinente conduza o território à conservação. 

Assim, o trabalho apresenta neste primeiro capítulo a 

justificativa, o problema de pesquisa e os objetivos geral e 

específicos. 

O Capítulo 2 trata das questões teórico temáticas, as 

quais para uma melhor compreensão e organização do trabalho 

foram subdivididos nos Aspectos Naturais com meio físico e 

meio biológico, Gênese e Evolução da Formação Socioespacial 

e por último a Legislação Ambiental de Proteção do Território. 

O Capítulo 3 trata do material e método, demonstrando 

de forma sucinta o desenvolvimento das etapas do 

geoprocessamento das informações e a aplicação de álgebra de 

mapas, através do modelo de dados booleano. 

O Capítulo 4, através dos resultados e análises 

demonstram-se estratégias de compreensão da realidade, 

mostrando o objeto em si. Descreve as observações, 

imageamento, cruzamentos, conflitos, potencialidades, 

atributos, o material de campo e responde-se as perguntas que 

estimularam o desenvolvimento do projeto de pesquisa.  
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O Capítulo 5 apresenta conclusões e recomendações. 

Propõe a criação de UC bem como um mosaico de UC’s o qual 

acolhe o conjunto das proposições e indica a conservação como 

rumo ao futuro da área objeto. 
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CAPÍTULO II 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS NATURAIS 

 

Uma pesquisa como esta principia-se pela investigação 

dos aspectos naturais, etapa inicial de ordenamento do espaço 

onde, conforme Santos (2004), faz-se o inventário dos 

principais aspectos ambientais da área objeto a fim de propiciar 

o diagnóstico e prognóstico do território abrangido. Esta 

primeira parte do capitulo II, abrange os aspectos naturais, 

entre eles, as características físicas, bióticas e abióticas, pilares 

necessários à investigação.  

Ao discorrer sobre os aspectos naturais, caminha-se na 

direção da compreensão da natureza e seus fenômenos que ao 

longo do tempo e com ele, conjugou-se um emaranhado de 

fatores naturais entrelaçados, que forjou e amalgamou a 

realidade natural, primeira natureza nos dizeres de Milton 

Santos. 

 

2.1.1 Meio Físico 

 

Os estudos do meio físico, como clima, hidrologia, 

geologia, geomorfologia e solos, são fundamentais e embasam 

a pesquisa, assim como o meio biótico, que na natureza 

inexistem separados, dependentes entre si, formando um todo 

chamado ecossistema integrado. 

A Coxilha Rica integra a porção sul do município de 

Lages, constituindo um amplo território ocupado por campos 

naturais e remanescentes de matas com Araucárias, assentado 

entre as bacias hidrográficas dos rios Lava Tudo, Pelotas e 

Pelotinhas (Detzel, 2010).  

No entanto, de acordo com o IPHAN (2008), sua área 

de influência ambiental e cultural extrapola os limites políticos, 
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atingindo as cercanias da cidade de Lages (localidades de 

Raposo e Cajuru); a área limítrofe com o município de Painel 

(localidade de Morrinhos); boa parte dos municípios de Capão 

Alto e São Joaquim; e inclusive os municípios vizinhos do Rio 

Grande do Sul, Bom Jesus e Vacaria. 

 

2.1.1.1 Clima 

 

O sul do Brasil é considerado por Nimer (1979) como 

uma das áreas do globo que apresenta a melhor distribuição de 

chuvas durante o ano. Segundo o autor, os sistemas de 

circulação atmosférica associados à ocorrência de chuvas 

atuam de forma mais ou menos semelhante sobre toda a Região 

Sul. 

De acordo com o mapeamento climático do Brasil, 

produzido pelo IBGE (2002) na escala 1:5.000.000, o Estado 

de Santa Catarina abrange três diferentes tipos climáticos que 

variam no sentido leste-oeste: sub-quente, mesotérmico brando 

e mesotérmico mediano. Ainda segundo o IBGE (2002), a 

região da Coxilha Rica é caracterizada pela ocorrência do 

clima Temperado Mesotérmico Brando, do tipo super úmido, 

sem estação seca e com temperatura média variando entre 10° 

C e 15° C. Segundo dados obtidos da estação meteorológica de 

Lages, as temperaturas médias mensais variam de 11,35 a 

21,14 graus Celsius (figura 3). 
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Figura 3 – Gráfico Ombrotérmico da região da Coxilha Rica.  

 
Fonte: Fernandes, 2011.

11
 

 

A empresa RTK
12

 ao elaborar o Estudo Ambiental 

Integrado da Bacia do Rio Pelotinhas, demonstrou na 

caracterização climatológica para as PCH’s dos rios Lava Tudo 

e Pelotinhas, dados que podem ser extrapolados para toda a 

área de Coxilha Rica, uma vez que esta inclui grande parte da 

bacia: 

 
[...] na bacia, especialmente no inverno e início 

da primavera, há predominância de tempo bom 

com dias ensolarados, porém interrompidos por 

sequências de dias chuvosos, decorrentes da 

frente polar. As linhas de instabilidade tropical 

ocasionam dias de chuvas intensas e de curta 

duração, em particular no final da primavera e 

no verão. 

                                                 
11

Elaborado por Samuel S. Fernandes em Potecialidades e Fragilidades do 

Meio Físico da Região da Coxilha Rica (Lages-SC) Frente à Ocupação 

Humana. FAED – UDESC, Florianópolis, 2011. 
12

RTK Engenharia Ltda. Engenharia de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente Endereço:Av. Rio Branco, 691 - 2º andar - salas 201/202 - Centro 

Executivo Atlantis - Centro - Florianópolis - SC - CEP 88015-203 
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Quanto à temperatura e regime de ventos, segundo a 

RTK (2005): 

 
[...] na bacia, a temperatura média anual de 

longo período está em torno de 15 °C, 

apresentando uma distribuição espacial bem 

regular, com variações de 21 °C em janeiro a 

12 °C em julho (médias mensais). A sua 

distribuição no tempo é típica das zonas 

temperadas, com máximas no trimestre de 

dezembro a fevereiro e mínimas no trimestre de 

junho a agosto. As temperaturas máximas 

podem alcançar até 34 °C durante os meses de 

verão. 

As velocidades médias do vento na bacia, de 

um modo geral são baixas, com valores em 

torno de 3,0 m/s. A direção predominante do 

vento inclui geralmente a componente Leste 

(ventos de Sudeste e Nordeste). Nos meses do 

outono e inverno também são frequentes os 

ventos de componente Norte. [...] As 

velocidades médias anuais, de acordo com os 

registros da estação climatológica mais 

próxima, são da ordem de 2,5 m/s. A direção 

dominante é a do quadrante sudeste, para a qual 

os registros indicam os ventos de maior 

intensidade. Velocidades máximas de até 25,0 

m/s, para ventos com duração superior a uma 

hora foram registrados nesta direção. 

 

Considerando a velocidade média anual dos ventos da 

região Sul do Brasil, a Coxilha Rica apresenta potencial eólico, 

conforme demonstrado no Atlas do Potencial Eólico Brasileiro 

publicado em 2010 pela CRESESB (figura 4). 
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Figura 4 – Velocidade média anual dos ventos da região Sul do 

Brasil. 

 
Fonte: CRESESB (2010). 

 

Conforme a ETS (2008), a média de temperaturas 

mensais na região é sempre inferior a 20° C, com valores 

médios pouco inferiores a 10° C nos meses de junho e julho, 

quando a temperatura pode cair para valores próximos ou 

abaixo de 0° C, favorecendo a ocorrência de geadas e até 

mesmo de neve. 

A geada acontece quando as temperaturas do ar atingem 

valores abaixo de 0° C, com o desenvolvimento de gelo nas 

superfícies expostas. Sua intensidade varia e pode ser forte 

quando resulta da associação de dois fenômenos: a incursão de 

massa de ar polar sobre o continente, seguida de perda noturna 

de energia pela superfície, devido à emissão de radiação 

infravermelha para o espaço (Moletom et al., 1981). 
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Com relação a umidade nos solos da região, o Estudo 

de Impacto Ambiental da UHE Pai Querê, produzido em 2003 

pela empresa Engevix Engenharia S.A afirmou que a 

precipitação na região é maior que a Evapotranspiração 

Potencial (EVP) e a Evapotranspiração Real (EVR) em todos 

os meses do ano, não havendo déficit de água no solo em 

nenhum período. 

Analisando os dados climatológicos do Rio Grande do 

Sul, Camargo (2002) apresenta a sazonalidade das chuvas no 

RS, informações essas, que pela proximidade da área do 

presente estudo, podem também serem considerados, 

caracterizando a Coxilha Rica (figura 5). 

 
As séries climatológicas mostram uma das 

principais características do clima temperado 

subtropical do sul brasileiro, com chuvas bem 

distribuídas ao longo do ano. As flutuações 

inter-regionais dentro do Estado são de pequena 

magnitude, podendo-se notar uma tendência a 

índices de precipitação anuais crescentes no 

sentido Sul-Norte, variando entre 1200mm e 

2500mm anuais. 

 

Figura 5 – Média climática de precipitação no Rio Grande do 

Sul. 

 
Fonte: Camargo, 2002. 
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2.1.1.2 Geologia 

 

No contexto geológico, a bacia do rio Uruguai, onde se 

localiza a área da Coxilha Rica, está situada sobre a Bacia 

Sedimentar do Paraná, que ocupa toda a porção centro-oriental 

da América do Sul e inclui a região Centro-Sul do Brasil, assim 

como parte do território da Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Cerca de 730.000 km² da parcela brasileira da Bacia 

Sedimentar do Paraná estão recobertos pela Formação 

Botucatu e pelos derrames relacionados ao Magmatismo Serra 

Geral. 

Segundo a Engevix (2003) em seu levantamento da 

geologia na região da Coxilha Rica, baseado em Gordon Jr. 

(1947), Leinz (1949), Maack (1947), Paiva Filho (1998; 1999): 

 
A evolução da Bacia do Paraná em todos os 

seus aspectos geológicos (diagênese, 

magmatismo, distribuição faciológica, 

estruturas etc.) está intimamente relacionada 

com a distribuição dos falhamentos e do 

controle estabelecido pelas estruturas instáveis. 

[...] no Mesozóico, a bacia experimenta relativa 

calma tectônica durante a fase de sedimentação, 

a partir do Triássico Inferior. A longa calma 

tectônica teve seu fim reportado ao Jurássico 

superior, coincidindo com o período final da 

sedimentação da Formação Botucatu (Grupo 

São Bento). Essa formação tem importância no 

contexto da hidrogeologia, uma vez que 

constitui o maior aqüífero da região. Na área 

dos estudos não possui afloramentos. 

Inicia-se no Jurássico Superior - Cretáceo 

Inferior, o fenômeno diastrófico denominado 

"Reativação Waldeniana", evento tectono-

vulcânico que afetou profundamente a Bacia 

Sedimentar do Paraná e no qual ocorreram 

deformações tectônicas acompanhadas de 

extenso vulcanismo, inundando a bacia com 

grande e espesso derrame basáltico denominado 

Formação Serra Geral (Grupo São Bento).  
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A sequência efusiva da Formação Serra Geral é 

predominantemente composta por basaltos que 

compreendem ¾ ou mais da espessura total da 

unidade, na qual se reconhecem basaltos 

toleíticos, quartzo basaltos e, localizadamente, 

rochas de caráter andesítico, além de efusões 

ácidas a intermediárias representadas por 

dacitos e riolitos. Essas rochas ocorrem sob a 

forma de derrames tabulares de espessuras 

variadas. 

 

No contexto específico, a área da Coxilha Rica e 

entorno é constituída basicamente por uma única unidade 

geológica, a Formação Serra Geral. Conforme o mapeamento 

geológico da CPRM (2010) ocorrem na área de interesse, 

rochas básicas representadas por basaltos nos trechos mais 

elevados correspondentes à sua porção centro-norte e, rochas 

básicas e ácidas, representadas por basaltos e dacitos, ao longo 

dos trechos menos elevados correspondentes aos vales dos rios 

Pelotas, Lava Tudo, Pelotinhas e Arroio Penteado (Figura 6). 
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Figura 6 – Representação geológica da Coxilha Rica adaptado 

para a região do estudo. 

 
Fonte: CPRM, 2013. 

 

De acordo com estudos realizados pela Detzel (2010) os 

basaltos ocorrem em 638,8 km² na área da Coxilha Rica ou 

56,4 % de seu total, enquanto que os basaltos e dacitos ocorrem 

em 494,0 km² da área ou 43,6 % de toda sua extensão. 

 

2.1.1.3 Geomorfologia 

 

Segundo o mapeamento geomorfológico produzido pelo 

GAPLAN (Santa Catarina/GAPLAN, 1986) na escala 

1:1.000.000, a área da Coxilha Rica está inserida no Domínio 



50 

Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, Região 

Geomorfológica do Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina, 

Unidade Geomorfológica Planalto de Lages. 

Ao apresentar a contextualização geomorfológica 

regional da área do empreendimento foco de seu estudo, a 

Engevix (2003) discorre sobre as principais características do 

Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina e da Unidade 

Geomorfológica Planalto de Lages, ambiente onde se encontra 

a Coxilha Rica: 

 
As formas de relevo foram esculpidas em 

rochas vulcânicas-efusivas básicas e ácidas de 

idade Jurássicas/Cretácicas referentes ao evento 

de intenso vulcanismo fissural que constituem a 

Formação Serra Geral (basaltos, diabásios, 

riolitos, riadacitos e dacitos). O relevo regional 

traduz-se por um amplo planalto mostrando 

feições geomorfológicas distintas, com áreas 

intensamente dissecadas onde a rede de 

drenagem, via de regra, é controlada pelas 

estruturas geológicas. 

O planalto como um todo apresenta caimento 

para leste. Esse caimento está relacionado ao 

mergulho das camadas da bacia e caracteriza o 

relevo da área como um planalto monoclinal. 

Além desse comportamento geral do Planalto, 

ocorre também grande variação da altimetria 

em função do aprofundamento de drenagem 

dos rios principais [...]. Esses rios apresentam 

seus vales encaixados, com desníveis entre o 

topo do interflúvio e o fundo do vale entre 200 

e 300 m. 

[...] na região sul, o Domínio Morfoestrutural 

das Bacias e Coberturas Sedimentares 

corresponde a um único subdomínio 

morfoestrutural representado pela Bacia e 

Coberturas Sedimentares do Paraná. Esse 

subdomínio configura uma entidade 

morfoestrutural responsável, em grande parte, 

pelos arranjos de relevo ocorrentes na Região 

Sul. 
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Sob o ponto de vista geomorfológico, 

corresponde essa entidade a um vastíssimo 

planalto monoclinal, inclinado para oeste em 

conseqüência do mergulho das rochas da 

Província do Paraná, que em sua parte oriental, 

apresentam tal sentido. Esse fato faz as cotas 

altimétricas variarem de 1.200 m, na parte leste, 

para menos de 150 m nas porções mais 

ocidentais do subdomínio. 

 

Conforme descrito por Detzel (2010), a área da Coxilha 

Rica é caracterizada por amplitude altimétrica de 

aproximadamente 680 m, que, no entanto, não se distribui de 

modo homogêneo, sendo a altimetria mínima de 639 m e 

máxima de 1.319 m, com valor médio de 1.018 m. As cotas 

mais elevadas concentram-se no setor nordeste da área e, as 

mais baixas, junto ao vale do rio Pelotas e ao terço jusante dos 

vales dos rios Lava Tudo e Pelotinhas.  

Desse modo, em grande parte da área, prevalecem 

desníveis pouco pronunciados, com exceção dos vales fluviais, 

constituindo relevo suave ondulado com inclinação de leste 

para oeste (Figura 7). 
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Figura 7 – Topografia do Estado de Santa Catarina em metros, 

com destaque em vermelho para região da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Neto et al., 2003

13
. 

 

2.1.1.4 Pedologia 

 

Partindo para o contexto pedológico, o novo Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) 

organiza os diferentes tipos de solos em classes de seis níveis 

categóricos. Do primeiro ao sexto nível, os solos são 

organizados em Ordens, Subordens, Grandes Grupos, 

Subgrupos, Famílias e Séries, respectivamente. 

Segundo o mapeamento de solos do Brasil, 

disponibilizado em formato vetorial pelo SISCOM/IBAMA na 

                                                 
13

Arthur Chaves de Paiva Neto et al. In Estimativa Preliminar do Potencial 

Eólico Sobre o Estado de Santa Catarina. IMPE/CPTEC 
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escala 1:5.000.000, ocorrem na área da Coxilha Rica e entorno 

solos das ordens latossolos (setores norte, sul, central e oeste) e 

cambissolos (setor leste), conforme classificação da 

EMBRAPA (2006). 

Já o mapeamento de solos do Estado de Santa Catarina 

produzido pela EMBRAPA (2004) na escala mais detalhada de 

1:250.000, com nomenclatura ainda anterior ao novo Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos, evidencia a ocorrência de 

solos cambissolos na área da Coxilha Rica e entorno e 

apresenta o detalhamento como segue: (1) Cambissolo 

alumínico (Ca65 e Ca66), que predomina em toda a área, 

abrangendo os setores central, norte, noroeste, sul e sudoeste da 

Coxilha Rica; (2) Neossolo litólico distrófico (Rd3), que 

predomina na parte leste da área de interesse, ao longo da 

margem direita do rio Lava Tudo, assim como no trecho de 

confluência do Arroio Penteado no rio Pelotinhas; (3) Neossolo 

litólico eutrófico (Re2), que ocorre no extremo sul da área de 

interesse, ao longo da margem direita do rio Pelotas; (4) 

Neossolo litólico alumínico (Ra5), concentrado no extremo 

norte da área; (5) Nitossolo alumínico (TBa9), que ocorre no 

limite leste da área de interesse, ao longo do rio Pelotinhas e 

afluentes (Figura 8).  
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Figura 8 – Mapa pedológico adaptado para a região do estudo. 

 
Fonte: EMBRAPA, 2004. 

 

Com base no mapeamento da EMBRAPA (2004), 

observa-se que a distribuição de solos na área de estudo 

apresenta relação com a compartimentação topográfica. Os 

cambissolos estão de modo geral associados aos trechos mais 

elevados principalmente do centro da área de interesse, 

enquanto que os neossolos litólicos e nitossolos ocorrem na 

periferia desse trecho central, em geral nas áreas mais baixas 

relacionadas aos principais vales fluviais. 

  



55 

2.1.1.5 Hidrografia 

 

Para se fazer uma abordagem do aspecto hidrográfico, 

conforme a compartimentação hidrográfica do Brasil, 

determinada pela Resolução do CNRH
14

 nº 32 de 15/10/2003, a 

área onde se localiza a Coxilha Rica e adjacências está inserida 

na Região Hidrográfica do Uruguai, que é constituída 

unicamente pela bacia hidrográfica do rio Uruguai, e situada 

em território brasileiro, argentino e uruguaio (figura 9). 

 

Figura 9 – Bacia hidrográfica do Rio Uruguai e suas sub-

bacias, com destaque em amarelo para região da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Adaptado de EPE, 2006. 

 

Segundo o Projeto de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de Santa Catarina, elaborado em 2003, a 

                                                 
14

Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
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área da Coxilha Rica situa-se na Região Hidrográfica 4 – 

Planalto de Lages e, nesta, integralmente na bacia do rio 

Pelotas. Em termos de bacias hidrográficas, a área da Coxilha 

Rica contempla três bacias principais: a bacia do rio Pelotinhas, 

a bacia do rio Lava Tudo, ambas sub-bacias do rio Pelotas e, a 

bacia do próprio rio Pelotas. 

De acordo com Detzel (2010), a bacia do rio Pelotinhas 

ocupa todo o setor centro-oeste da Coxilha Rica e corresponde 

a 64,8 % de sua área total ou 733,9 km². A bacia do rio Lava 

Tudo se situa na porção leste da Coxilha Rica e corresponde a 

22,8 % do total de sua área ou 257,8 km². A bacia do rio 

Pelotas ocupa o setor sul da Coxilha Rica e equivale a 12,5 % 

de sua área total ou 141 km². 

Segundo o mapeamento topográfico do IBGE na escala 

1:100.000, a área da Coxilha Rica conta com 961,4 km de 

cursos fluviais bem distribuídos, sendo que dentre os quais 

104,4 km correspondem ao trecho do rio Pelotinhas, 71,5 km 

ao trecho do rio Lava Tudo, 53,4 km ao Arroio Penteado, 

principal afluente do rio Pelotinhas na área de estudo e, 44,8 

km ao trecho do rio Pelotas, considerados estes como 

principais cursos de água da área de estudo. 

Em um estudo elaborado pela empresa RTK 

Consultoria (2005), na bacia do rio Pelotinhas, a ocupação dos 

solos é esparsa, onde predominam áreas de cultivo e pastagens. 

De acordo com a análise da qualidade da água do Rio 

Pelotinhas, dos parâmetros analisados, nenhum apresentou 

valores que ultrapassaram os limites estabelecidos para o 

enquadramento dos corpos de água na classe 2, tanto pela 

legislação ambiental estadual como pela federal.  

De acordo com ETS (2005) e Engevix (2003), os 

resultados das análises da qualidade da água do Rio Lava Tudo 

mostram uma boa oxigenação e considerando os dados obtidos, 

o Rio Lava Tudo também é enquadrado nos limites da 

classificação 2. Ainda, os dados de qualidade da água do Rio 

Pelotas, obtidos pela empresa Engevix (2003) para o segmento 
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onde está projetada a UHE Pai-Querê, mostram águas bem 

oxigenadas, pH neutro, valores baixos de turbidez e de DBO, 

considerando-se o Rio Pelotas como possuidor de água de 

qualidade para consumo humano. 

 

2.1.2 Meio Biológico 

 

2.1.2.1 Formações Vegetacionais 

 

Com relação à composição da paisagem do planalto 

subtropical, os estudos paleoclimáticos disponíveis apontam 

para um quadro anterior, onde predominavam estepes geradas 

em condições muito secas e bem mais frias. Um cenário que 

envolvia solos sub-rochosos e eventualmente pedregosos nos 

planaltos interiores, com ausência de bosques subtropicais e 

reduzida presença de araucárias (AB’SABER, 2003).  

Este cenário dominou a paisagem meridional entre 23 

mil e 13 mil anos, época em que as correntes frias alcançavam 

até o Sul da Bahia e Minas Gerais, permitindo a expansão da 

Araucaria angustifolia, conforme demonstrado por Ledru 

(1993). 

O Estado de Santa Catarina está totalmente inserido no 

Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2004), um dos seis Biomas 

Continentais ocorrentes no território brasileiro, juntamente com 

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. 

Conforme o IBGE (2004): 

 
“O Bioma Mata Atlântica depende de maior 

volume e uniformidade de chuvas do que os 

confinantes constituem o grande conjunto 

florestal extra-amazônico, formado por 

florestas ombrófilas (densa, aberta e mista) e 

estacionais (semideciduais e deciduais). [...] O 

Bioma Mata Atlântica é reconhecido como o 

mais descaracterizado dos biomas brasileiros, 

tendo sido palco dos primeiros e principais 

episódios da colonização e ciclos de 
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desenvolvimento do país. Sua área de 

abrangência tem hoje a maior densidade de 

população e lidera as atividades econômicas do 

pais. Ainda assim, suas reduzidas formações 

vegetais remanescentes abrigam uma 

biodiversidade impar, assumindo uma 

importância primordial para o país, além dos 

inúmeros benefícios ambientais oferecidos.” 

 

Em virtude de sua riqueza biológica e níveis de ameaça, 

a Mata Atlântica é apontada como um dos hotspots mundiais, 

ou seja, uma das prioridades para a conservação em todo o 

mundo (Pinto et al., 2006). Embora sua área de abrangência 

seja estimada em algo em torno de 1 a 1,5 milhões de km², 

restam apenas 7 a 8% da floresta original.  

De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica e o 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2013), os 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica em Santa Catarina 

somam 23,2% do seu território, apresentando uma média maior 

que a do território nacional. 

As fitofisionomias encontradas na região da Coxilha 

Rica são três: Floresta Ombrófila Mista, Estepe ou Campos 

Naturais e Floresta Estacional Decidual. De acordo com 

Ab’Saber (2003) em Os Domínios da Natureza no Brasil, essa 

paisagem é classificada como Formação de Campos Naturais 

com Matas de Araucária, onde as determinantes climáticas 

influenciam nas caraterísticas da vegetação local, além do 

relevo: 

 
[...] condicionante climática que tornou 

possível a ampla e contínua instalação de um 

domínio de natureza extratropical, constituído 

por araucárias emergentes acima do dossel de 

matinhas subtropicais. O mato é baixo e 

relativamente descontínuo, com pinhais altos, 

esguios e imponentes – um tanto exóticos e 

homogêneos – em face da biodiversidade 

marcante dos sub-bosques regionais. De vez em 
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quando, de permeio à altamente predada região 

das araucárias, surgem pequenos mosaicos de 

campos entremeados de bosquetes de pinhais, 

que oferecem uma das mais lindas paisagens do 

território brasileiro (p.101). 

 

Entendendo melhor a Floresta Ombrófila Mista, a 

denominação “Mista” refere-se à presença das gimnospermas 

Araucaria angustifolia (Pinheiro-do-Paraná) e do gênero 

Podocarpus (pinheiro-bravo), os quais geralmente ocorrem 

conjuntamente com os grupos de angiospermas basais, como 

Drymis (Winteraceae), Ocotea, Cryptocarya e Nectandra 

(Lauraceae), entre outras (IBGE, 1992). 

Em Santa Catarina, a Floresta com Araucárias é a 

formação florestal mais importante e de maior 

representatividade, distribuindo-se por quase todo o planalto, 

entre as altitudes de 500 e 1500 m (KLEIN, 1960). Essa 

floresta, entretanto, não constitui uma formação homogênea e 

contínua, sendo composta por diversos tipos de submatas, cuja 

variação florística é influenciada pelo clima e condições 

edáficas regionais e locais (REITZ & KLEIN, 1966; KLEIN 

1978). 

De acordo com as descrições de Klein (1978), na região 

da Coxilha Rica ocorre a Floresta de Araucária da bacia 

Pelotas-Canoas. Essa formação se caracteriza por pinhais com 

maior densidade, agrupados em manchas muitas vezes 

interrompidas pelos campos. Os agrupamentos densos que 

quando vistos de cima apresentam uma grande uniformidade 

fisionômica, parecendo constituírem associações puras, 

concentram-se principalmente ao longo dos grandes rios, vales 

e encostas, enquanto os campos e os capões predominam nos 

terrenos ondulados (KLEIN 1978). 

A Araucária ocupa o estrato emergente da floresta onde 

suas copas se tocam. O sub-bosque é menos denso com 

predomínio de canelas (família Lauraceae), com destaque para 

canela-lajeana (Ocotea pulchella), de grande importância, 
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abundância e frequência, canela-amarela (Nectandra 

lanceolata), canela-guaicá (Ocotea puberula), canela-fedida 

(Nectandra grandiflora) e canela-fogo (Cryptocarya 

andersoniana).Além dessas espécies, são comuns as seguintes 

árvores: camboatá (Matayba elaeagnoides), miguel-pintado 

(Cupania vernalis), guamirim (Myrcia obtecta), pimenteira 

(Capsicodendrom dinisii), guabirobeira (Campomanesia 

xanthocarpa), guaraperê (Lamanonia speciosa), pau-sabão 

(Quillaja brasiliensis), carne-de-vaca (Clethra scabra), 

pessegueiro-brabo (Prunus sellowii), araçazeiro (Myrcianthes 

gigantea), congonha (Ilex teezans) e açoita-cavalo (Luehea 

divaricata). Dentre as arvoretas convém lembrar: casca-d’anta 

(Drimys brasiliensis), vacunzeiro (Allophylus guaraniticus), a 

guaçatunga (Casearia decandra) e caaúnas (Ilex dumosa e Ilex 

brevicuspis). 

A Floresta com Araucária foi também classificada por 

Velosoet al. (1991) e recentemente revisada através da segunda 

edição do Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 

2012). De acordo com o IBGE (2012) são identificadas quatro 

formações da Floresta Ombrófila Mista: Aluvial (em terraços 

antigos associados à rede hidrográfica), Submontana 

(constituindo disjunções em altitudes inferiores a 400 m), 

Montana (de 400 até mais ou menos 1.000 m de altitude) e 

Altomontana (quando situadas a mais de 1.000 m de altitude). 

A Floresta Ombrófila Mista Aluvial, como próprio 

nome indica, é típica das áreas ribeirinhas, ocupando os solos 

aluvionares e terrenos justapostos, nos estreitos flúvios das 

serras e nos platôs da área de estudo, inclusive adentrando em 

áreas de domínio dos campos naturais, formando as conhecidas 

matas de galeria ou matas ciliares. É dominada visualmente 

pela Araucaria angustifolia, associada à Podocarpus lambertii 

(pinheiro-bravo) e Drymis brasiliensis (casca d’anta), espécies 

estas típicas das altitudes do Sul do Brasil (VELOSOet. al., 

1991; IBGE, 2012). 



61 

Em função da elevada concentração de umidade, nas 

florestas aluviais da área de estudo, são expressivamente 

ocorrentes as plantas epífitas (bromélias, orquídeas, musgos e 

liquens), além de diversas espécies de pteridófitas 

(samambaias) e xaxins, incluindo o xaxim-bugio (Dicksonia 

sellowiana), espécie constante da lista oficial de espécies da 

flora brasileira ameaçada de extinção – Instrução Normativa n° 

6/08 do IBAMA. 

A Floresta Estacional Decidual, mais presente no Oeste 

do Estado, entra pelo vale encaixado do Rio Pelotas e avança 

até a foz do Rio Pelotinhas (ICR, 2007). Esta formação 

compreende várias espécies caducifólias - a deciduidade foliar 

observada nos elementos dominantes deste tipo florestal atinge 

mais de 50% dos indivíduos, coincidindo justamente com o 

período seco - sendo o estrato dominante. 

Em levantamento fitossociológico, a Engevix (2003) 

identificou a penetração de espécies características deste tipo 

de vegetação no interior da Floresta Ombrófila Mista, 

representadas principalmente pelo açoita-cavalo (Luehea 

divaricata), o mata-olho (Chrysophyllum gonocarpum), o 

marmeleiro-do-mato (Machaerium stipitatum), o angico-

vermelho (Parapiptadenia rigida), o pau-marfim 

(Balfourodendron riedelianum) e a canjerana (Cabralea 

canjerana), indicando um compartilhamento de espécies entre 

a Floresta Estacional Decidual e a Floresta Ombrófila Mista 

nas proximidades do Rio Pelotas. 

De acordo com o Mapa de Biomas do Brasil (IBGE, 

2004), os campos ocorrem na área subtropical brasileira, onde 

as plantas são submetidas a uma dupla estacionalidade – uma 

fisiológica provocada pelo frio das frentes polares e outra seca 

mais curta, com déficit hídrico. 

De acordo com a UFRGS (2002) a flora dos campos é 

representada principalmente pelas famílias Poaceae, Asteraceae 

e Fabaceae, com pelo menos 180, 161 e 53 espécies 

respectivamente. Todas essas famílias apresentam exemplares 
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restritos à região destacando-se as gramíneas (Axonopus 

ramboi, Briza scabra, Gliceria multiflora, Leersia virginica, 

Paspalum barretoi, P. ramboi, Piptochaetium alpinum, além 

de diversas espécies de Agrostis, Danthonia e Stipa); as 

compostas (Holocheilus monocephalus, Pamphalea smithii, P. 

ramboi, P. araucariofila, Peresia cutatensis e Senecio pulcher 

for. Albiflorus); e as leguminosas (Adesmia rocinhensis, A 

psoralioides, Lathyrus paranensis, Tephrosia adunca,Trifolium 

riograndense e diferentes representantes de Lupinus spp). 

Além dessas famílias destacam-se as Apiáceas com 

representantes endêmicos de gravatás (Eryngium ramboanum, 

E.urbanianum, E. smithiii, E. zosterifolium e E. falcifolium) 

(MMA, 2007). 

Nas áreas mais intensamente sujeitas ao manejo pelo 

fogo, pastoreio e pisoteio do gado, conhecidas como campos 

limpos, as gramíneas cespitosas são lenta e gradualmente 

substituídas por espécies rizomatosas, como Paspalum notatum 

(capim-forquilha), Axonopus fissifolium (grama-jesuíta), 

Axonopus compressus (grama-sempre-verde) e Schizachyrium 

tenerum (capim-mimoso), da mesma forma em que se torna 

reduzida a densidade de plantas lenhosas arbustivas e 

subarbustivas. 

De modo geral, a fisionomia dos campos se caracteriza 

pelo predomínio de um estrato herbáceo de gramíneas com ou 

sem a presença de arbustos e/ou arvoretas dispersas 

aleatoriamente ou formando pequenos adensamentos. 

De acordo com o que diz Klein (1978), os campos são 

relictos de um clima semi-árido e frio do Quaternário. Hoje, 

com a umidificação do clima e com o consequente avanço da 

floresta, os campos tendem a recuar, mas se mantêm nos locais 

em que o solo é pouco espesso e não pode sustentar árvores.  

Na sucessão vegetal normal, os campos atuais 

deveriam, portanto, ser invadidos pela mata de araucária. A 

sucessão atual está prejudicada pelos assentamentos humanos, 

que modificaram a organização do geossistema, e os campos 
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transformaram-se em pastagens naturais ou encontram-se 

cobertos pelos reflorestamentos. 

 

2.1.2.2 Fauna 

 

A fauna no estado de Santa Catarina é bastante variada 

e bem representativa, principalmente por apresentar uma 

grande diversidade de ambientes (MMA, 2000). A floresta bem 

estruturada é um fator ecológico fundamental para a 

manutenção da biodiversidade e a sobrevivência da fauna local, 

constituindo um local de abrigo, alimentação e reprodução para 

a fauna. 

Não obstante, na região dos campos sulinos podem ser 

encontrados inúmeros animais silvestres típicos de ambientes 

abertos não florestais (Miranda et al., 2008), contudo uma 

menor riqueza de espécies pode ser detectada nesses locais em 

comparação aos florestais (Santos, et al. 2004). 

O hábitat é o local ocupado por uma determinada 

espécie ou uma comunidade inteira, enquanto o nicho 

ecológico inclui não apenas o espaço físico ocupado, mas 

também o seu papel funcional na comunidade e a sua posição 

em gradientes ambientais (ODUM, 1988). O histórico de 

ocupação e a intensa exploração extrativista na região serrana 

catarinense modificaram a paisagem da Floresta Ombrófila 

Mista e dos Campos Naturais (Estepe Gramíneo-Lenhoso). 

Além disso, a fragmentação da vegetação remanescente tem 

reduzido os habitats e isolado geograficamente a fauna. 

De maneira geral, a fauna existente na região da 

Coxilha Rica é típica de ambientes florestais e campestres que 

em sua maioria, utilizam tanto o nível do solo quanto os 

estratos da floresta para viver. Essas espécies podem apresentar 

hábitos locomotores variados, ocupando exclusivamente o 

nível do solo ou as copas das árvores, ou mesmo, transitando 

nessas duas condições (FONSECAet al., 1996). 
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São característicos da fauna da Coxilha Rica, anfíbios 

de interior de mata como a perereca (Eleutherodactylus 

guentheri), o sapinho diurno (Melanophryniscus 

cambaraensis), o sapo-de-chifre (Proceratophrys boei) e a 

perereca-de-árvore (Phrynohyas imitatrix) (Engevix, 2003), as 

víboras cotiara (Bothrops cotiara) e jararaca-comum (Bothrops 

jararaca) – sendo que a primeira reduz sua população a medida 

que desaparecem os pinhais (Lema, 2002) – além dos gêneros 

Crotalus (cascavéis) e Micrurus (corais), as aves limpa-folha-

ocrácea (Philydor lichtensteini), o tuque (Elaenia mesoleuca), 

o torotó (Todirostrum plumbeiceps), o suiriri-assobiador 

(Syristes sibilator), grimpeiro (Leptasthenura setaria), Piaya 

spp. (almas-de-gato), Ramphastosspp. (tucanos) e Leptotila 

spp. (pombas).  

Dentre os mamíferos reconhecidos para a Coxilha Rica 

(Engevix, 2003; ETS, 2005; 2008) pode-se citar a jaguatirica 

(Leopardus pardalis), o irara (Eira barbara) e o quati (Nasua 

nasua) que possuem hábitos escansoriais
15

 e arborícolas, 

estando adaptados à vida nas florestas (Santos et al., 2004). 

Roedores como o rato-de-árvore (Echimys dasythrix) e o 

ouriço-caixeiro (Sphiggurus villosus) também são visualizados 

nessas florestas, além de Didelphisspp. (gambás), Alouattaspp. 

(bugios), Herpailurus spp. (jaguarundis) e Hydrochoerusspp. 

(capivaras) (Engevix, 2003). 

A fauna típica dos campos da região da Coxilha Rica é 

representada pela presença do cachorro-do-campo (Lycalopex 

gymnocercus), zurrilho (Conepatus chinga) e o veado-

campeiro (Ozotocerus bezoarticus) e de forma mais rara o 

lobo-guará (Chysocyon brachyurus) (ETS, 2008a; 2008b; 

Miranda et al., 2008).  

Dentre as aves registradas nos campos da região da 

Coxilha Rica estão o perdiz (Rhynchotus rufescens), maria-

faceira (Syrigma sibilatrix), maçarico-de-cara-pelada 

(Phimosus infuscatus), gavião-de-rabo-branco (Buteo 

                                                 
15

Animais roedores que vivem tanto no estrato arbóreo quanto no chão. 
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albicaudatus), gavião-caramujeiro (Rosthramus sociabilis), 

caracará (Caracara plancus), carrapateiro (Milvago 

chimachima), seriema (Cariama cristata), quero-quero 

(Vanellus chilensis), rolinha-roxa (Columbina talpacoti), anu-

preto (Crotophaga ani), coruja-do-campo (Athene cunicularia), 

pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), príncipe 

(Pyrocephalus rubinus), canário-da-terra (Sicalis flaveola), 

chopim (Gnorimopsar chopi), entre outros (Engevix, 2003; 

Ghuizoni-JR & Cherem, 2005; ETS, 2008A; 2008B). 

De acordo com Ghuizoni-Jr & Cherem (2005), para 

Coxilha Rica são reconhecidas aves típicas de ambientes 

úmidos, tais como garça-branca-grande (Ardea alba), garça-

moura (Ardea cocoi), marreca-de-pé-vermelho (Amazonetta 

brasiliensis), marreca-parda (Anas georgica) e frango-d’água-

carijó (Gallinula melanops). Além disso, diversas aves são 

ligadas fortemente a ambientes à beira de córregos e rios como 

o joão-pobre(Serpophaga nigricans), andorinha-do-rio 

(Tachycineta albiventer), martim-pescador-verde 

(Chloroceryle amazona) e o joão-porca (Lochmias nematura) 

registrados na região (Ghuizoni-JR & Cherem, 2005; ETS, 

2008A; 2008B). 

Diversos estudos realizados na região da Coxilha Rica 

registraram em campo e/ou descreveram a potencial ocorrência 

de espécies ameaçadas de extinção. Foram reconhecidos 4 

anfíbios, 11 répteis, 9 aves e 27 mamíferos, o que demonstra a 

necessidade de ações voltadas para a conservação e 

preservação da fauna terrestre na região (Detzel 2010). 

Muitas espécies de mamíferos têm atualmente a maior 

causa do declínio de suas populações devido à redução ou 

perda de habitats pela expansão agrícola, pecuária, exploração 

mineral, construção de barragens e colonização humana 

(Santos et al., 2004). Mesmo animais como o leão-baio (Puma 

concolor), encontrado na Coxilha Rica com adaptabilidade 

para viver em diversos ambientes, têm atualmente suas 

exigências de área e alimentação como um fator limitante para 
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sua sobrevivência, confrontando-se com uso do solo para a 

pecuária (Mazzoli, 1993). 

 

2.2 GÊNESE E EVOLUÇÃO DA FORMAÇÃO 

SOCIOESPACIAL 

 

No segundo eixo temático, penetra-se às raízes da 

socioespacialidade da Coxilha Rica e seu caminho de tropas na 

busca da seiva histórica que irriga a compreensão da ocupação 

deste espaço, partindo do entendimento de que cada local tem 

sua trajetória, definida em parte, pelas próprias forças 

resultantes de uma complexa trama de elementos de ordem 

natural e humana que atuam sobre os processos responsáveis 

pelas formações sociais as quais se singularizam em razão de 

determinadas combinações (Cholley, 1964). 

Mergulha-se na história ao adentrar no caminho de 

tropas na Coxilha Rica, pois este espaço integrou o vasto 

território pátrio ameríndio dos povos guaranis os quais foram 

dizimados pela conquista trabalhosa e sangrenta dos 

conquistadores hispano/portugueses. Sem divisas, seus 

domínios ou confrontações (figura 10) confundiam-se com 

áreas jesuíticas(Lacouture, 1994, p.133). O nordeste gaúcho 

integrava os domínios missioneiros.  
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Figura 10 – Demonstrativo do caminho de tropas, rota 

percorrida pelos tropeiros. 

 
Fonte: Blog Tropeiros e Ctgs, 2010; Blog da Família Arruda, 2011. 

 

A compreensão da gênese e da evolução da formação 

sócio-espacial da área objeto, neste segundo sub-capítulo, em 

sintonia com Milton Santos parte da compreensão de que “O 

espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável 

de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos 

geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a 

vida que os preenche e os anima, seja a sociedade em 

movimento.” (Santos, 1988, p. 15). “Em cada lugar, os 

sistemas sucessivos do acontecer social distinguem períodos 

diferentes, permitindo falar de hoje e de ontem. Este é o eixo 

das sucessões.” (Santos, 2006, p. 104). 

O caminho de tropas em todo o seu percurso traz a 

historia retratada de um tempo que ali está impresso na 

paisagem, nas estruturas que compõem as rugosidades, 

materializadas nas taipas, casarios históricos, currais, 

mangueiras, cemitérios, campos naturais albergando gados de 

variadas raças, capões de mato com araucárias ainda 

remanescentes e sobreviventes do ciclo da madeira, passadores 

ou passos sobre o leito dos rios e riachos, ecoando e 

reverberando sons, aromas, sabores e saberes de eventos como 

nos dizeres de Milton Santos: 
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São os eventos que criam o tempo, como 

portadores da ação presente (G. Schaltenbrand, 

1973, p. 39). Ou, como escreve H. Focillon 

(1943, 1981, p. 99), o evento é uma noção que 

completa a noção de momento. Quando 

falamos num evento passado, é de sua presença 

anterior num dado ponto da flecha do tempo, de 

um "presente passado" que estamos falando. 

(Santos, 2006, p. 94). 

 

Investigar este grande espaço exige planejamento, que 

segundo Santos (2004, p. 22), “oferece respostas a um 

complexo quadro de acontecimentos históricos e de situações 

político-social-econômico-ambiental-culturais peculiares de 

cada país ou região”. 

Os guaranis, habitantes dessas paragens, conviviam em 

tribos comunistas primitivas, com hábitos de seminomadismo, 

numa espontaneidade indolente vivendo conforme as suas 

necessidades. Em dado momento percebem a chegada dos 

invasores, com um sistema de valores que lhes impõem um 

profundo, brutal, sangrento e dolorido massacre, subjugo, 

mesmo sobre a bandeira, a espada e a cruz católica(Galeano, 

2012, p. 29). Nas famosas “reduções” de 1610 a 1767, o 

subjugo se fez em nome de Jesus, na tentativa à edificação da 

nação jesuíta.  

Ao estudar os grupos humanos pré-históricos das terras 

altas do sul do Brasil, tem-se largo espaço em pesquisas na 

arqueologia, especialmente na bacia do rio Uruguai, sendo que 

na área objeto da presente pesquisa, os estudos realizados 

indicam a presença desses sítios arqueológicos, sinalizando 

portanto a necessidade da pesquisa como demonstra o trabalho 

de João Darcy de Moura Saldanha, em relação a calha do rio 

Pelotas, interagindo na face sul da área objeto. 

 
[...] o canal do rio Pelotas, seria potencialmente 

útil para pesca e coleta de moluscos (aqui a 
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obtenção de matérias-primas para os 

instrumentos líticos era favorecida). A região 

de savanas, nas áreas altas de campo da região 

teria pouco uso devido à pouca quantidade de 

frutos comestíveis e pouca espessura dos solos, 

o que não favorecia o cultivo (a caça seria 

especialmente importante aqui). De fato, os 

sítios estão quase ausentes neste ambiente. Esta 

também seria a principal zona de deslocamento 

para contato com grupos vizinhos, pela 

facilidade de locomoção por ser plana e sem 

vegetação fechada (Saldanha,2005, p. 141). 

 

Pouco antes do descobrimento do continente sul 

americano, o novo mundo foi dividido em dois com a 

mediação do papa Alexandre VI, sendo que em 1494, se impôs 

o tratado de Tordesilhas, linha divisória no coração destas 

terras sulinas, trazendo longo conflito hispano/português, com 

profundas consequências históricas que legaram características 

marcantes na formação socioespacial local. 

Com a fundação da cidade de Colônia do Sacramento, 

hoje no território do Uruguai, às margens do Rio da Prata, em 

frente a Buenos Aires, em 1680, deu-se sequência à rivalidade 

de quase dois séculos entre o Império português e o espanhol 

naquelas terras, especialmente pela estratégica posse da 

embocadura e margens do Rio da Prata. Com o Tratado de 

Tordesilhas o território gaúcho foi cenário de lutas constantes 

entre portugueses e espanhóis desde a fundação da Colônia do 

Sacramento. Portugal, veladamente pretendia desviar a prata 

extraída pelos espanhóis do altiplano andino e transportada 

para Espanha através de Buenos Aires. 

Por isso, a ocupação do território de Laguna (limite do 

tratado de Tordesilhas) até Sacramento, era estratégico aos 

portugueses. Neste espaço geográfico, a Coroa Portuguesa 

estendeu seus domínios até o Rio da Prata com a preia do gado 

xucro. Do gado, comercializava-se o couro pois a carne não 

tinha valor econômico. Com isso, desenvolveu-se uma 
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atividade que movimentou a região e despertou o interesse pela 

pecuária sulina, base para o surgimento do caminho de tropas. 

A Coroa Espanhola, por sua vez, no intento e frear a avanço 

português, fundou a partir de 1682 os sete povos das missões, 

onde a presença jesuítica deveria defender a posse da região e 

conservar o gado xucro estabelecido na “Vacaria Del Mar”. Tal 

ação jesuítica consistiu em separar parte do rebanho para a 

região nordeste e formar uma nova reserva, a “Vacaria dos 

Pinhais”. 

A existência hoje das localidades de Mato Castelhano e 

Mato Português, localidades no interior gaúcho, são provas 

concretas da influência das duas potências europeias na região. 

O Império Português garantia a posse permanente e definitiva 

mediante a concessão de grandes e extensas de áreas de terras, 

denominadas Sesmarias, às pessoas dispostas a ocupar o 

território. 

O conflito com seus tratados ultrapassou a 

independência da Argentina, do Brasil, estendendo-se até 1828, 

com a autonomia da República do Uruguai. Os lusos fundaram 

a cidade de Rio Grande em 1737 e “para afirmar sua presença 

definitiva, distribuíram estâncias entre os oficiais portugueses 

que davam baixa, ao largo da linha que partia de Rio Grande 

até as barrancas do Rio Uruguai.”
16

: 

 
Pelo Tratado de Tordesilhas de 1493, a linha 

que separava os dois reinos católicos, passava 

na sua extensão meridional, ao largo do litoral 

do atual estado de Santa Catarina. 

Teoricamente a região que viria fazer parte do 

Rio Grande do Sul pertencia pois aos 

espanhóis. Portugal, por sua vez, sempre 

procurou estabelecer como sua real fronteira, 

como limite extremo do seu Império na 

América do Sul, não uma linha abstrata, mas 

                                                 
16

Ocupação e Povoamento do Rio Grande do Sul (XVII – XIX), disponível 

em: http://coral.ufsm.br/desp/geomar/pessoal/arquivos/historiaRS1.html 

http://coral.ufsm.br/desp/geomar/pessoal/arquivos/historiaRS1.html
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sim a margem esquerda do Rio da Prata. Todos 

os conflitos entre o Brasil e seus vizinhos do 

Prata foram decorrentes dessas duas visões 

antagônicas sobre quais eram os marcos 

verdadeiros que os separavam. 

 

Fruto da febre do ouro de 1545 a 1824, tempo em que a 

Espanha controlou a extração e saque do rico Império Incaico 

nos Andes, um contingente populacional se instalou em toda a 

região andina, fixando-se no entorno de Sucre, da montanha de 

prata de Potossi
17

, e outras cidades. O abastecimento de 

animais de carga àquela região era feito a partir dos ricos 

pampas argentinos, produtores de gados, cavalos e mulas, tão 

importantes naquelas alturas do altiplano andino. Numerosos 

paradouros, vilas e cidades nasceram ao longo daqueles 

caminhos e se consolidaram fruto do contrabando, comércio e 

trocas. A partir de Lima no Peru até Buenos Aires, consolidou-

se uma rota oficial dos domínios hispânicos (Galeano, 2012 

p.54). Paralelamente outra grande rota de comércio, 

contrabando ou “descaminho” se instalou entre o Rio de 

Janeiro e as cidades platinas. Inicialmente navegando pela 

costa brasileira e Rio da Prata para mais tarde estruturar-se pelo 

caminhos de tropeiros o qual se consolidou no Brasil, 

estendendo-se até Colônia de Sacramento, fronteira com aquele 

promissor mercado. 

Formou-se um corredor cultural que se estabeleceu 

entre a Europa hispano/portuguesa e a América do Sul. 

Nascido da prata de Potossi, este corredor instalou-se e instigou 

grande comércio/contrabando entre Lima no Peru, Sucre e 

Potossi, na Bolivia, Salta, Santa Fé, Córdoba e Buenos Aires na 

Argentina, Sacramento e Montevideo no Uruguai, Viamão no 

                                                 
17

 Cidade fundada pelos espanhóis em 1.545, logo após a descoberta de 

reservas argentíferas na montanha que os indígenas chamavam de Sumaj 

Orcko (Bela Montanha), chegou a ter 180 mil pessoas em 1.640 (à época, 

mais gente que em centros como Paris e Sevilha). 
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Rio Grande do Sul, Sorocaba em São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e desta, à Europa. (Israel, 2006).  

A “Estrada Real”, importante rota tropeira ligando o 

Rio Grande do Sul à vila de Sorocaba em São Paulo, era a 

impressionante continuação e potenciação de caminhos nativos 

do meridião
18

 da América do Sul, com destaque para o 

Peabiru
19

 que, com mais de quatro mil quilômetros, ligou nos 

tempos pré-cabralinos as regiões de São Vicente ao Paraguai e 

ao Peru, passando pelo sul do atual Brasil. Ao longo desse 

caminho nasceram cidades como São Paulo, Santos, Sorocaba, 

Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Castro, Cascavel, Maringá, 

Joinville, Itajaí, Lages, Curitibanos, Três Lagoas, Campo 

Grande.
20

 

A introdução de gados, cavalos e mulas, animais de 

carga no sul do Brasil e na mesopotâmia Argentina 

proporcionou e consolidou este processo de evolução.  

Exaurida as reservas argentíferas andinas, Portugal 

descobre as ricas minas auríferas das Minas Gerais. A primeira 

mina foi descoberta em 1694, na serra do Sabará, Minas 

Gerais. Foi o começo. Logo, o ouro se torna a principal riqueza 

do Brasil, produz mudanças nos recantos mais remotos, como o 

extremo Sul, ligando-o diretamente à economia colonial 

brasileira, e em decorrência, todo este acervo patrimonial que 

dava sustento no lado hispânico, desloca-se para o lado 

português florescendo pelo caminho de tropas, uma vez que 

pelo mar não era apropriado o transporte de grande número de 

animais vivos. O povoado de Sorocaba, fundado em agosto de 

1654, como apoio na preia paulista de nativos, muito logo, 

aquela aglomeração transformou-se em importante eixo do 

                                                 
18

 Região austral, região oposta ao norte; Sul. (lat meridianu) 
19

 peabiru (na língua tupi, "pe" – caminho; "abiru" - gramado amassado) são 

antigos caminhos, utilizados pelos indígenas sul-americanos 
20

POLESE, Cosme. Caminhos libertadores. In. Rios, Campos, Trilhas, 

Tropeiros... A História do Sul do Brasil. Revista Abras & Ache. Editor 

Costa, José Gualberto Gambier. Lages 2007.  
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comércio de muares.
21

 A feira sorocabana replicou o modelo 

adotado na Argentina, onde compradores vindos das mais 

diversas regiões se reuniam para a grande feira anual do 

comércio de animais(Brum, 1999). 

É neste cenário que se estrutura a Coxilha Rica, então 

pertencente aos domínios de São Paulo e estrategicamente 

situada na divisa da Província de São Pedro do Rio Grande, 

composta de campos naturais apropriados ao pastoreio de 

recuperação dos animais que, desgastados da longa jornada, 

encontram um grande espaço protegido, situada na fronteira 

dos domínios e fora do alcance e do confronto com os jesuítas 

e seus índios Tapes “catequisados”. 

Para abastecimento das Minas Gerais e outras 

localidades da descoberta portuguesa, tem-se a produção de 

gados, cavalos e mulas nos pampas argentinos e sul-brasileiros, 

em grandes reservas largamente criados livres e dispersos. 

Estes animais chegam à Coxilha Rica e na continuidade do 

caminho de tropas são levados ao destino, principalmente às 

Minas Gerais após o descobrimento da vasta riqueza mineral 

naqueles territórios, substituindo a força escravocrata e a preia 

indígena. (Israel, 2006). 

Da Colônia de Sacramento, evitando contato com os 

índios Tapes, desde 1711 dos pampas uruguaios e gaúchos, 

muares e cavalares passaram a ser levados pela estreita faixa 

litorânea, (1.300 quilômetros), chamado de “caminho da 

Praia”, até a vila de Laguna em Santa Catarina, de onde eram 

com dificuldades e limitações, embarcados para compradores 

na costa brasileira. Florescendo o comércio e concomitante 

contrabando, tornou-se inviável transportar grandes 

quantidades de animais pelo mar. 

 Bartolomeu Pais de Abreu, sesmeiro dos Campos 

Gerais de Curitiba, propôs ao governador de São Paulo a 

abertura de uma estrada ligando os campos do extremo Sul 

diretamente aos centros de distribuição de animais, em São 

                                                 
21

 POLESE, Cosme. Idem. 
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Paulo. Aceita a ideia, é encarregado o Sargento-mor Francisco 

de Souza Faria de fazer a abertura do caminho. Laguna-SC, 

resiste à nova estrada, pois iria concorrer com seu porto. Em 11 

de fevereiro de 1728, Souza Faria parte com 98 homens 

brancos, numerosos índios e escravos, abrindo picadas na mata 

em direção aos Campos de Cima da Serra, à altura do Morro 

dos Conventos, margem esquerda do rio Araranguá, 90 km ao 

sul de Laguna, e após 2 anos alcança sua primeira meta e 

depara com campos admiráveis e neles imensidade de gado. 

Farias havia descoberto o que se chamaria de "Vacaria dos 

Pinhais”. Estava aberto o "Caminho dos Conventos"- “Estrada 

da Serra” (Laguna a Lages) a primeira estrada a ligar o Sul ao 

resto do Brasil (Costa, 1982). 

Para encurtar o difícil caminho, pelas dificuldades em 

transpor a íngreme costa da serra, Cristóvão Pereira de Abreu, 

o mais famoso tropeiro desse período contratador de couros, 

mercador de gado e cavalos, aperfeiçoa a rota de Souza Faria. 

Acompanhado de 60 homens, constrói mais de 300 pontes para 

encurtar o trajeto, que agora pode ser feito em apenas 30 dias 

(Laguna - Vacaria - Lages). Em fevereiro de 1733 chega a 

Vacaria dos Pinhais, de onde retorna com três mil mulas e 

cavalos. Está inaugurado o grande ciclo do tropeirismo. A 

estrada dos Tropeiros, a grande estrada boiadeira do Brasil 

Colônia, foi durante dois séculos o grande canal de 

fornecimento dos meios de transportes mais utilizado no Brasil 

- os cavalos e os muares. Laguna foi marginalizada por essas 

novas rotas, a vila de Laguna entra então em decadência, dando 

lugar assim ao novo ciclo e dezenas de novas cidades serão 

fundadas ao longo do Real Caminho do Viamão (Brum, 1999). 

Em relato da façanha da abertura do caminho de tropas 

por Cristóvão Pereira de Abreu, Herberts (2009:129) 

menciona, “[...] corriam rumores da presença de indígenas nos 

Campos de Cima da Serra. Cristóvão Pereira averiguou tal 

informação [...]”.  
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Por volta de 1736, Cristóvão Pereira de Abreu abre o 

caminho de tropas de Guarda Velha de Viamão passando pelo 

vale dos Sino sacessando aos Campos de Cima da Serra, a 

partir de São Francisco de Paula, cruzando o Passo de Santa 

Vitória
22

 e adentrando à Coxilha Rica, rumo a Sorocaba.
23

 

Em 1752, foram concebidas sesmarias nos Campos de 

Vacaria a Cristóvão Pereira de Abreu, Francisco de Sousa Faria 

e Pedro da Silva Chaves. Por morte de Cristóvão Pereira (22-

11-1755), João Batista Feijó, do Rio de Janeiro, arrematou a 

sua sesmaria em hasta pública. 

Famílias inteiras chegavam para incentivar o 

desenvolvimento do incipiente domínio militar. Tropeiros, 

estancieiros, soldados, comerciantes, aventureiros afluíam de 

São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, de Pernambuco, da 

Colônia do Sacramento, de Lisboa; completando a ação 

pacífica dos lagunistas, foram povoando o imenso território do 

Continente de São Pedro. 

Em 1741, era fundada a Capela Grande do Viamão. 

Esta Capela de Nossa Senhor da Conceição no alto da Estância 

Grande, construída por Francisco Carvalho da Cunha, foi 

elevada à categoria de sede de freguesia em 3-12-1747. 

Conforme demostra o Registro de uma Sesmaria passada a 

Christóvão Pereira de Abreu, segue: 

 
Gomes Freire de Andrada, Cavaleiro professo 

na Ordem de Christo do Conselho de S. Mag., 

Mestre de Campo-General de seus Exércitos, 

Governador e Capitão, General da Capitania do 

Rio de Janeiro, com o Governo das Minas 

Gerais &. Faço saber aos que esta minha Carta 

de Sesmaria virem, que havendo Respeito me 

Representar por sua petição Christóvão Pereira 

de Abreu, que ele há muitos anos tinha povoado 

nos Campos de Cima da Serra de Viamão uma 

                                                 
22

 Passo sobre o Rio Pelotas, considerado patrimônio cultural, tombado em 

1993 pelo prefeito de Lages em exercício Cosme Polese. 
23

 Costa, Licurgo. O Continente das Lagens.  
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fazenda de criar gado vaccum e cavalar entre os 

Rios das Farinhas e Camisas e por não ter mais 

títulos, que a posse queria tirar por Sesmaria, 

três léguas de terra na forma das Ordens de S. 

Mag. fazendo testado no Capão das Congonhas 

com as vertentes de uma e outra parte, e 

costiando pelos ditos dois rios com os fundos 

que der até a Serra donde tem o seu nascimento 

pelo que pedia lhe mandasse passar por Carta 

de Sesmaria, com as confrontações referidas; e 

sendo visto seu requerimento, em que foi 

ouvido Provedor da Fazenda Real e, a Câmara 

desta Vila a quem se não ofereceu dúvida:hei 

por bem dar de Sesmaria em nome de S. Mag. 

em virtude da Ordem do mesmo Senhor de 

quinze de junho de mil setecentos e onze ao 

dito Christóvão Pereira de Abreu, na referida 

paragem três léguas de terra de cumprido, e 

uma de largo, com as confrontações acima 

declaradas, sem prejuízo de terceiro, ou do 

direito, que alguma pessoa tenha a elas, com a 

declaração que as cultivará e requererá a S. 

Mag. pelo seu Conselho Ultramarino, 

confirmação desta minha Carta de Sesmaria, 

dentro em dois anos e não o fazendo se-lhe 

denegará mais tempo; e antes de tomar posse 

das ditas terras a fará medir e demarcar 

judicialmente sendo para esse efeito notificados 

os vizinhos com que partirem e será obrigado a 

fazer Os Caminhos de sua Testada, com pontes 

e estivas, onde necessário for, e havendo nela 

algum rio caudaloso, que necessite de barca 

para se atravessar, ficará de uma das margens o 

espaço de meia légua para serventia pública, e 

nesta data não poderá suceder em tempo algum 

pessoa eclesiástica ou religião e acontecendo 

será com encargo de pagar dízimos, e outro 

qualquer direito, que S. Mag. lhe impuser, de 

novo, e não o fazendo se poderá dar a quem o 

denunciar, como também sendo o dito Senhor 

servido mandar fundar no distrito dela alguma 

vila o poderá fazer ficando livre e sem encargo 

para o Sesmeiro e não compreenderá, nesta 
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data, vieiros ou minas de qualquer gênero de 

metal, que nela se descobrir, reservando 

também os paus reais e os pinheiros postos 

sejam realengos e faltando a qualquer das ditas 

cláusulas por serem conforme as ordens de S. 

Mag. e as que dispõe a Lei e Foral das 

Sesmarias, ficará privado dela pelo que mando 

ao Ministro ou Oficial de Justiça a que o 

conhecimento desta pertencer, de posse ao dito 

Christóvão Pereira de Abreu da referida terra na 

forma acima declarada. E por firmeza de tudo 

lhe mandei passar a presente por duas vias por 

mim assinadas e seladas com o selo de minhas 

Armas, que se cumprirá inteiramente como 

nelas se contém, registrando-se nesta Secretaria 

e mais partes a que tocar. Dada nesta vila do 

Rio Grande de São Pedro a vinte e três de 

junho, ano de nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, de mil setecentos e cinquenta e 

cinco. O Secretário da Expedição, Manoel da 

Silva Neves, a fez e escrevo Gomes Freire de 

Andrada
24

. 

 

A cidade de Lages, inicialmente constitui-se como um 

pouso/paradouro de tropeiros, na sequência da Coxilha Rica. 

Sua fundação é anterior a fundação de Porto Alegre. Conforme 

nos mostra Licurgo Costa, por muito tempo permanece este 

como único caminho de ligação do centro com o sul do 

Brasil
25

.  

Na figura 12 pode-se observar na margem esquerda do 

rio Tainhas, Rio Grande do Sul, a sesmaria concedida em 1754 

a Antonio Correia Pinto de Macedo, fundador de Lages e na 

margem direita a Sesmaria Fazenda Estância Grande, 

concedida em 1755 a Cristóvão Pereira de Abreu, autor do 

caminho de tropas desde a Colônia de Sacramento à Sorocaba. 

Ambas as sesmarias eram divisas e ligadas pelo antigo passo de 

                                                 
24

 Grafia adaptada. Revista do Arquivo Público Mineiro, Volume 23, pág. 

171/172. 
25

 Inclusive o traçado da antiga BR-02, hoje BR-116. 
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tropeiros chamado do “S”(figura 11), mostrando que ambos os 

personagens históricos mantinham vizinhança em seus 

latifúndios. Constata-se que somente vinte anos após abertura 

do caminho de tropas, Cristóvão obtém a Sesmaria das terras 

que por certo já vinha ocupando há algum tempo. 

 

Figura 11 – Passo do “S” no município de Jaquirana. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaquirana.  
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Figura 12 – Mapa de identificação das Sesmarias Serranas, 

com destaque para Fazendas de Antônio Correia Pinto e 

Cristóvão Pereira de Abreu. 

 
Fonte: Oliveira, 1996. 

 

Inúmeros paulistas instalam grandes fazendas de gado 

consolidando-se a ocupação do vasto território sulino por uma 

casta de latifundiários poderosos pelas alianças que estruturam 

no contexto histórico-político influenciando fortemente a 

política dos coronéis latifundiários, a economia e a politica da 

região dos campos de Lages e do Estado (Costa, 1982). “Neste 

período, século XVIII ao XIX, o território planaltino 

catarinense vivencia, em suas manchas de campos, o 

nascimento de uma formação social feudal-mercantil” (Vieira, 

2011). Meia dúzia de ex-governadores de Santa Catarina tem 

origem na Coxilha Rica, inclusive o atual, conforme declaração 
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à justiça eleitoral, onde é titular de centenas de cabeças de gado 

em terras na localidade de Morrinhos.  

A região de Lages integrava todo o Planalto Serrano, 

incluindo-se os municípios do alto da serra. Analisando-se o 

estudo de Peluso Junior (1949) sobre o planalto, em especial 

São Joaquim, e a grande propriedade denominada Fazenda do 

Cedro
26

 compreende-se a realidade da época e as condições da 

pecuária na região ainda na primeira metade do século XX.  

Segundo o autor:  

 
[...] O operariado, ligado diretamente a 

exploração pastoril, não percebe salário. O chão 

da casa em que mora, a terra em que planta e o 

campo em que mantém algumas reses de sua 

propriedade, constituem remuneração do 

fazendeiro ao trabalhador que o ajuda a cuidar 

do gado. Somente quando há serviço estranho à 

lida com o rebanho é que o empregado percebe 

salário [...]. (PELUSO JUNIOR, 1949 p.1387). 

 

Ainda segundo Peluso Junior (1949 p.1387): 

 
[...] A exiguidade da renda torna-se mais 

impressionante quando se tem em vista que da 

fazenda vivem o fazendeiro e a família, e cerca 

de 15 agregados igualmente com famílias, 

alcançando aproximadamente 100 pessoas. 

Fazenda pastoril, em seu tipo primitivo, como a 

Fazenda do Cedro é uma empresa capitalista, 

porém a razão de sua prosperidade se encontra 

na coexistência de outras formas econômicas e 

da organização social correspondente a elas 

[...]. 

 

                                                 
26

 “No Planalto de São Joaquim, é a Fazenda do Cedro a maior propriedade 

pastoril. – Em 1942, entre 1.859 fazendas de criação, somente 67 mediam 

mais de 1.000 hectares, ressaltando entre essas a Fazenda do Cedro, com 

sua área superior a 7.000 hectares” (PELUSO JUNIOR, 1949 p.1382) 



81 

Compreende-se, assim, a área objeto da Coxilha Rica 

como integrantes de uma mesma grande formação 

socioespacial, ligada a pecuária, onde o latifúndio com seu 

modelo e característica se repete, mesmo com o fracionamento 

divisório pela sucessão nas fazendas. 

A fundação da povoa de Lages em 1766 albergava 

objetivos especiais e entre eles: 

 
1) aumentar o domínio português, protegendo o 

território da invasão espanhola, 2) fortificar o 

Rio Pelotas (ao Sul), 3) natureza político-

militar, 4) caráter social: decorrente da situação 

dos latifúndios paulistas, onde era fácil em 

encontrar material humano para as bandeiras 

colonizadoras, desafogando os domínios rurais 

paulistas e 5) natureza econômica: criação de 

gado (Caminho das Tropas) (Peluso Junior, 

1991: 53). 

 

“Até o final do século XIX, o Ciclo das Tropas, 

consistiu numa das principais atividades econômicas do Brasil 

e responsável pela integração entre o Sul e o Sudeste do pais” 

(Perin, 2011). 

Conforme Perin, em estudo do IPHAN(2009), na 

Coxilha Rica, encontra-se a maior parte dos remanescentes 

físicos significativos do Ciclo das Tropas, constituídos pelas 

fazendas e cemitérios centenários e pelos corredores de taipa 

de pedra entre outras rugosidades que configuravam os antigos 

“caminhos das tropas”, além do emblemático Passo de Santa 

Vitória, às margens do Rio Pelotas. Este sítio, tombado como 

Patrimônio Histórico e Natural do Município de Lages, pelo 

Decreto 3782 de 21 de outubro de 1993, localizado entre os 

municípios de Lages (SC) e Bom Jesus (RS) consistia uma das 

poucas travessias possíveis entre os dois estados, tendo 

abrigado de 1772 a 1848 ou entre a segunda metade do século 

XVIII, e meados do século XIX, um registro da coroa 
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portuguesa para cobrança de impostos sobre os animais que por 

ali eram transportados (IPHAN, 2009).  

O florescimento de inúmeras cidades do Planalto 

Catarinense, origina-se do Ciclo de Tropas. Lages situa-se em 

um entroncamento de rotas espelhando complexas relações 

econômicas e sociais entrelaçadas no espaço regional 

consolidando-se como polo regional desde esses tempos. 

A história gaúcha e da Coxilha Rica vivenciaram 

muitos acontecimentos históricos, em face da proximidade da 

área objeto com o estado gaúcho. Tiveram significativa 

importância na história da Coxilha Rica o modelo econômico 

do latifúndio gaúcho, sua classe política, os latifundiários das 

Vacarias dos Pinhais, relacionados comercial e politicamente 

por caminhos e “descaminhos” com a região Serrana 

Catarinense, pois muitos proprietários de terras na Coxilha 

Rica, também possuíam terras no vizinho estado gaúcho. A 

Fazenda dos Touros, no Rio Grande do Sul, hoje municípios de 

Bom Jesus e São Francisco de Paula, foi uma das mais 

significativas dos Campos de Cima da Serra, sesmaria 

concedida a Bartolomeu de Siqueira Cordovil, em 1755 (figura 

13). 

 
“Faço saber aos que esta minha carta de 

Sesmaria virem, [...] que ele queria povoar nos 

campos da Vacaria umas terras que se achavam 

devolutas, seguindo a estrada velha das tropas 

do ribeirão chamado dos Touros até o rio 

chamado do Inferno (Pelotas), cruzando das 

cabeceiras [...] até donde o Rio dos Touros faz 

barra no do Inferno, em distância de três léguas 

pouco mais ou menos...” (Arquivo Público 

Mineiro – S.C. 101 B pág. 164v).
27

 

 

Ainda, em relação à área e valores, tem-se que: 

                                                 
27

 Oliveira, Sebastião Fonseca de. Aurorescer das Sesmarias Serranas: 

História e Genealogia. Porto Alegre: Ediçoes Est. 1996, p.43. 



83 

 

Figura 13 – Mapa de identificação das Sesmarias Serranas, 

com destaque para a Fazenda dos Touros e Passo de Santa 

Vitória.
 

 
Fonte: Oliveira, 1996. 
 

Na fazenda dos Touros fora edificado o Registro de 

Santa Vitória, ponto estratégico do caminho das tropas, lugar 

onde se poderia controlar o volume de gados e cavalgaduras 

que seguiam pelo caminho das tropas. Como o “descaminho” 

ou contrabando, não poderia ser feito naquele local, vestígios 

in loco, podem sinalizar estes pontos comuns há época.    

O patriarca da latifundiária família Ramos da Coxilha 

Rica, segundo Oliveira, (1996, p.48): 

 
Tradicional dos Campos Lageanos, Coxilha 

Rica – SC, o tronco Laureano José Ramos, 

natural da Paróquia de São Miguel – SC, filho 

legítimo de Mateus José Coelho e Maria 

Antonia de Jesus, ambos açorianos da Ilha 

Terceira, casou em 27 de agosto de 1804 na 
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Lapa, Paraná com Maria Gertrudes de Moura, 

natural da Vila do Pilar, Paraná,[...] 

 

Segundo Licurgo Costa, tendo aprendido o ofício de 

carpinteiro, o filho de portugueses Laureano José de Ramos 

emigrou de São Miguel (atual Biguaçu) onde nasceu, e foi 

trabalhar na região do famoso e movimentado caminho das 

tropas, por volta de 1800.  

Estabeleceu-se inicialmente na Lapa, desceu rumo ao 

sul em Santo Antônio da Patrulha, depois para o Passo de Santa 

Vitória, para, segundo algumas especulações, construir ou 

reformar o prédio da guarda, controladora do Caminho de 

Tropas, vez que historicamente os descaminhos eram práticas 

correntes no vasto território. Constatou que a região era 

despovoada, e que inclusive, campos ao lado da Fazenda 

Guarda-Mor eram devolutos. Especula-se que, pressionando a 

viúva de Bento Gurgel Annes, dela adquiriu a fazenda e 

requereu a concessão de uma extensa área anexa. Fixou 

residência e constituiu a primeira e mais bem equipada fazenda 

da região.  Criava cavalos, mulas e gado para serem 

comercializados em Sorocaba. Foi dos primeiros a ocupar o 

espaço da Coxilha Rica. Teve nove filhos, a quem ajudou na 

aquisição de fazendas vizinhas com os “negócios” através dos 

caminhos e descaminhos nas proximidades do posto da guarda 

no Passo de Santa Vitória. 

Os filhos mais velhos adquiriram terras no Rio Grande 

do Sul e os nascidos na Guarda-Mor dedicaram-se na expansão 

das terras da família na Coxilha Rica. Luis José comprou a 

Fazenda das Bananeiras, Henrique formou a Fazenda Penteado, 

o genro José Thomaz a região do Faxinal e Pelotas, e Vidal 

José, filho mais novo, que chegou a estudar em Desterro, 

comprou as terras da Fazenda Morrinhos, redefinindo limites 

para esta e as Fazendas São João e Santa Tereza, consolidando 

o latifúndio fundiário na Coxilha Rica. 

Com a morte de Laureano, Vidal fixou residência na 

sede da Guarda-Mor, e tornou-se o representante do imperador 
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D. Pedro II na região de Lages, sendo nomeado Tenente-

Coronel da Guarda Nacional e chefe do Partido Conservador. 

Teve dois filhos e uma filha. Da Coxilha Rica passou a 

influenciar a política em toda a província, fazendo seu filho 

Vidal Júnior, a quem doou a Fazenda Santa Tereza, Deputado 

Provincial aos 19 anos de idade. Com a proclamação da 

República aliou-se a Deodoro, tornando-se chefe do Partido 

Republicano, e acabou tendo sua fazenda invadida pelos 

federalistas, que travaram batalhas no Passo de Santa Vitória. 

Derrotados os federalistas, Vidal fez com que Vidal Júnior se 

tornasse Intendente (Prefeito) de Lages, Deputado Estadual e 

Governador do Estado. 

Este, após a morte do pai, foi novamente Governador 

do Estado, Deputado Federal e Senador da República, 

viabilizando, por sua vez, a carreira política do filho, Nereu 

Ramos, nascido na Coxilha (na Fazenda Santa Tereza) em 03 

de setembro de 1888. 

Segundo Machado (2004), citado por Tomazi (2010), o 

jovem advogado lageano Nereu Ramos, era, em 1916, 

representante oficial dos interesses da Empresa Lumber junto 

ao governo de Santa Catarina, empresa esta ligada à “Brasil 

Railway Company” do grupo Farquhar dos Estados Unidos. 

Esta, em 1908 recebeu do então presidente Afonso Pena a 

concessão para a construção da Estrada de Ferro São Paulo – 

Rio Grande, embrião da Guerra do Contestado.  

Nereu Ramos foi Deputado Estadual, Deputado Federal, 

Governador de Santa Catarina e Interventor no Estado por 10 

anos, Senador, Vice-Presidente da República na gestão de 

Eurico Dutra, presidente da Câmara dos Deputados, Vice-

Presidente do Senado Federal e Presidente da República, tendo 

concluído o mandato de Getúlio Vargas, após os fatos que 

levaram a seu suicídio, em 1954. 

Outro filho de Vidal Júnior, Celso Ramos, também 

tornou-se  Governador do Estado e Senador da República. O 

filho mais velho de Vidal Sênior, Belizário Ramos, a quem 
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doou a Fazenda Morrinhos, na Coxilha Rica, foi vereador e 

depois Intendente Municipal (Prefeito) de Lages, por vinte 

anos.  

Vidal Sênior faleceu em 1908, tornou-se nome da mais 

importante praça de Lages e está sepultado em um túmulo de 

mármore de Carrara, construído em um cemitério de campanha 

de onde há vista para a sede da Fazenda Guarda-Mor, na 

Coxilha Rica (figura 14). 

 

Figura 14 – Cemitério e túmulo onde está sepultado Vidal 

Sênior. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
 

A fazenda ficou para Carlinhos Ramos, nascido em 

1896, que a vendeu, em 1934, depois de ter estudado em São 

Leopoldo e residido em Florianópolis havia comprado a 

fazenda vizinha, de nome Santa Rosa, desdobramento da 

Fazenda das Bananeiras Pelotas. Homem culto, opositor do 

então ditador Getúlio Vargas e de seu sobrinho Nereu Ramos, 

interventor do Estado Novo em Santa Catarina, Carlinhos 

reconstruiu a casa da Santa Rosa, transformando-a na maior e 

melhor casa de fazenda da Coxilha Rica há época, numa alusão 

irônica ao ditador, que desfrutava boa vida a partir do Palácio 

do Catete, nominou seus domínios de Fazenda do Cadete 

(figura 15). 
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Figura 15 – Fazenda do Cadete, na Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
 

Em 1968, seu filho Áureo Vidal, conhecido como Nuta, 

herdeiro da sede da Fazenda do Cadete, foi eleito prefeito 

municipal de Lages, tornando-se o último Ramos a ocupar um 

cargo público de destaque, encerrando uma hegemonia política 

de um século, período no qual os primeiros habitantes fixos da 

Coxilha Rica tiveram significativa influência na política 

nacional. 

Outro carpinteiro, italiano Tito Bianchini, adquiriu dos 

Ramos a maior parte de suas terras, tornando-se o principal 

proprietário da Coxilha Rica, sem envolver-se com política.  

O quadro 1 a seguir resume alguns eventos históricos 

gaúchos importantes no sul do Brasil, afetando a Coxilha Rica, 

sendo outros episódios históricos catarinenses foram 

vivenciados igualmente.  
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Quadro 1 – Quadro político com eventos históricos gaúchos 

importantes no Sul do Brasil. 

DATAS ACONTECIMENTOS 

1835-45 

Revolução Farroupilha 

Farrapos 

(republicanos, separatistas) 

Líder: Bento Gonçalvez 

X  
Imperiais 

(monarquistas, centralistas) 

Governo da Regência  
 

1846- 89 

Bipartidarismo 

Monarquistas liberais 

(maior autonomia da 

província) 

Líder: Gaspar Silveira 

Martins 

X  

Monarquistas 

conservadores  

(a favor da centralização da 

corte)  

 

1893-95 

Revolução Federalista 

Republicanos (pica-paus) 

(ditadura positivista, aliados 

ao presidencialismo) 

Líder: Júlio de Castilhos 

X  

Federalistas(maragatos) 

(ex-monarquistas, 

parlamentaristas) 

Líder: Gaspar Silveira 

Martins  
 

1923 

Revolução de 1923 

Borgistas (Chimangos) 

(continuidade da ditadura) 

Líder: Borges de Medeiros 
X  

Assisistas (Maragatos) 

(fim do continuismo 

borgista) 

Líder: Assis Brasil  
 

1945-64 

Enfrentamento ideológico-partidário 

Trabalhistas 

(campanha trabalhista pró-

getulista), PTB 

Líder: Alberto Pasqualini / 

Leonel Brizola 

X  

Conservadores 

(antitrabalhistas), UDN, PL 

Líder: Ildo Meneghetti  

 

1964-85 
Pemedebistas 

(contra o regime militar) 

Líder: Pedro Simon 

X  
Arenistas 

(sustentação civil do regime) 

Líder: diversos  
 

Fonte: Luvizotto, 2009. 

 

O acervo patrimonial disperso no vasto território da 

área objeto retrata a história viva desta realidade sulina como 
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se constata no trabalho do IPHAN/SC: Dossiê de Tombamento 

Emergencial do Caminho das Tropas na Região de Coxilha 

Rica (Lages/SC): 

 
A Coxilha Rica destaca-se no cenário histórico 

e cultural da região Sul, por ter preservado ao 

longo de mais de dois séculos um dos mais 

expressivos acervos paisagísticos e 

arquitetônicos relacionados ao Ciclo do 

Tropeirismo no Brasil, formado pelos 

corredores de taipas, cemitérios e fazendas 

centenárias, [...]. Se, de um lado, a região 

tornou-se por muito tempo esquecida e isolada 

em função da precariedade dos acessos e 

estradas mal conservadas, por outro, foi 

certamente o que assegurou a manutenção até o 

presente deste patrimônio de valor inigualável, 

só agora ameaçado, inclusive no tocante às 

questões ecológicas e ambientais, pela 

atividade desenfreada de reflorestamento e de 

construção de usinas hidrelétricas. Elogiável é a 

iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN em proceder com 

trabalhos de pesquisa para o conhecimento e 

proteção dos bens patrimoniais da Coxilha 

Rica, o que permitirá de fato ações efetivas. 

 

2.3 LEGISLAÇÃO E PROTEÇÃO/CONSERVAÇÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

Do ponto de vista jurídico, a proteção e conservação da 

Coxilha Rica pode encontrar o devido respaldo constitucional 

no Artigo 225, § 1º, incisos III e VII, qual seja: 

 
O amparo legal e jurídico à proteção e 

conservação da coxilha Rica é obtido na 

constituição federal em seu artigo 225 como se 

vê: 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Poder Público:  
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...  

III - definir, em todas as unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção;  

...  

VII - proteger a fauna e flora, ...  

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, O pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 

lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais. 

 

Sobre os sítios arqueológicos e pré-históricos, a 

Constituição dispõe que são bens da União (art. 20, X) e que é 

competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, 

proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos (art. 23, III).  

A Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1.981, com as 

alterações da Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1.989, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação.  

Em consonância com o disposto na Constituição 

Federal, a Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA tem 

como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país 

condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses 

da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana.  

A Lei Federal n° 9.605/98 que estabelece a Lei de 

Crimes Ambientais e dá outras providências condensa toda a 
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matéria penal ambiental, aplicando sanções penais e 

administrativas aplicáveis à pessoa jurídica infratora.  

Entre os diversos delitos enquadrados pela Lei 

destacam-se: (i) crimes contra a fauna, seja pela caça ilegal ou 

uso de práticas poluentes; e (ii) crimes contra a flora, como o 

corte de árvores em florestas consideradas de preservação 

permanente.  

Outro aspecto considerado crime é exposto no art. 63: 

“Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local 

especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 

judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, 

turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 

etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida”. Além disso, a 

Lei de Crimes Ambientais em seu Art. 40 traz previsões 

específicas sobre a prática infracional em Unidades de 

Conservação.  

O novo Código Florestal Brasileiro, Lei n° 12.651/12, 

entre outros aspectos, dispõe sobre as Áreas de Preservação 

Permanente – APP. As Áreas de Preservação Permanente são 

áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 

das populações humanas;  

A Lei Federal n° 4.197/67 é a lei que protege a fauna 

nacional. De acordo com o art. 1º, os animais de quaisquer 

espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna 

silvestre, bem como os seus ninhos, abrigos e criadouros 

naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida sua 

utilização, perseguição, caça ou apanha.  

Dessa forma, nenhuma atividade de caça poderá ser 

realizada ou tolerada no interior das propriedades. Tais 
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atividades constituem crimes, previsto na Lei de Crimes 

Ambientais, Lei 9.605/98, art. 29 e seguintes.  

É de se observar, no entanto, que alguns de seus artigos 

foram revogados expressa ou tacitamente pela Lei Federal 

9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e pela Lei Federal n° 

9.985/00 (Lei do SNUC).  

Sobre o tema, também merecem destaque o Decreto 

Federal n° 76.623/75, que promulgou a Convenção 

Internacional sobre Comércio das Espécies da Flora e Fauna 

em perigo de extinção – CITES e a lista de espécies ameaçadas 

de extinção divulgada pelo IBAMA.  

A Lei Federal n° 9.433/97 instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos – PNRH, trazendo como diretriz geral 

para sua implementação a integração da gestão de recursos 

hídricos com a gestão ambiental. Segundo ela, considera-se a 

água como um bem de domínio público limitado, dotado de 

valor econômico, cuja gestão deve sempre proporcionar o seu 

uso múltiplo (art. 1º, I, II e IV).  

A Utilização e Proteção da Vegetação Nativa do Bioma 

Mata Atlântica é tratada na Lei Federal n° 11.428/06 que 

define as formações florestais nativas e ecossistemas 

associados integrantes do bioma, os princípios para a proteção 

e a utilização do bioma Mata Atlântica.  

A Resolução do CONAMA nº 423 de 12 de Abril de 

2010 dispõe sobre os parâmetros básicos para identificação e 

análise da vegetação primária e dos estágios sucessionais da 

vegetação secundária dos Campos de Altitude associados ou 

abrangidos pela Mata Atlântica.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), aprovado em 1992, entrou em vigor no ano de 2000, 

através da Lei n° 9.985 e foi regulamentado pelo Decreto nº 

4340, em 22/08/2002. Estabelece conceitos e diretrizes de 

categorias de manejo para as áreas protegidas brasileiras, bem 

como regulamenta as atividades passíveis de ser desenvolvidas 

em cada uma dessas diferentes áreas. 
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O SNUC categoriza as Unidades de Conservação em 

dois grupos distintos: Proteção Integral e Uso Sustentável dos 

Recursos Naturais. O primeiro grupo exige a não ocupação 

para fins de exploração direta dos recursos naturais. Nesta 

classe, incluem-se, as Estações Ecológicas, Reservas 

Biológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, 

Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. Já o segundo 

grupo, de uso sustentável, permite a exploração dos recursos 

naturais e tem como objetivo proteger a biodiversidade, 

assegurando ao mesmo tempo o uso sustentável destes 

recursos. Nesta classe, tem-se a Área de Proteção Ambiental, 

Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, 

Reserva de fauna, Reserva Extrativista, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural.  

O Decreto Federal n° 5.092, de 21 de maio de 2004 

reconhece as áreas prioritárias para conservação no Brasil. Na 

revisão feita em 2007 pelo Programa Nacional de Diversidade 

Biológica (PRONABIO), a região da Coxilha Rica, foi 

considerada como de prioridade extremamente alta para 

conservação, com recomendação de criação de unidades de 

conservação.  

A Lei Federal n° 3.924/61 e a Lei Federal n° 6.292/75, 

recepcionadas pela Constituição, legislam sobre os 

monumentos arqueológicos e pré-históricos. A primeira 

destaca que o aproveitamento econômico, a destruição ou 

mutilação das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, para 

qualquer fim, só poderá ser realizada após estudos específicos. 

No caso da Coxilha Rica são identificadas estruturas que se 

enquadram na proteção de tal lei, como o Caminho das Tropas 

e os Cemitérios.  

No âmbito Estadual podem serem citadas as seguintes 

legislações:  

Cabe citar também o Código Ambiental de Santa 

Catarina, Lei n° 14.675 de 13 de abril de 2009, que institui o 
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Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras 

providências.  

Lei n° 15.133, de 19 de janeiro de 2010 - Institui a 

Política Estadual de Serviços Ambientais e regulamenta o 

Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais no 

Estado de Santa Catarina, instituído pela Lei nº 14.675, de 

2009, e estabelece outras providências.  

Lei nº 14.889, de 22 de outubro de 2009 - Autoriza o 

Governo do Estado a criar o Selo de Responsabilidade 

Ambiental para os municípios ecologicamente corretos, no 

âmbito do Estado de Santa Catarina, e fixa outras providências.  

A Lei n° 11.508, de 20 de julho de 2000 dá nova 

redação ao art. 2° da Lei n° 6.739, de 16 de dezembro de 1985, 

alterado pela Lei n° 8.360, de 26 de setembro de 1991, e Lei n° 

10.644, de 07 de janeiro de 1998, que cria o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos.  

Decreto n° 13.381, de 21 de janeiro de 1981, que 

institui Institui o Fundo Especial de Proteção ao Meio 

Ambiente – FEPEMA.  

Lei n° 9.748 de 30 de novembro de 1994, que dispõe 

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras 

providências.  

Decreto n° 2.648, de 16 de fevereiro de 1998, que 

regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FEHIDRO, criado pela Lei n° 9.748, de 30 de novembro de 

1994.  

Decreto n° 3.391, de 23 de novembro de 1998, que 

enquadra os cursos d’água do Estado de Santa Catarina, na 

classificação estabelecida pela Portaria GM n° 0013, de 

15.01.76, do Ministério do Interior.  

A seguir, apresenta-se a legislação referente ao enfoque 

Municipal:  

A Lei Complementar nº 218, de 02 de junho de 2004, 

institui o Código Municipal do Meio Ambiente e, conforme o 

Art. 1º, regula os direitos e obrigações concernentes à proteção, 
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controle, conservação e recuperação do meio ambiente no 

Município de Lages, integrando-o ao Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA.  

Continua, em seu Art. 2º discorrendo que “a política do 

meio ambiente do Município, respeitadas as competências da 

União e do Estado, objetiva manter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade, o dever de promover sua proteção, 

controle, conservação e recuperação para as presentes e futuras 

gerações.  

A Lei Complementar nº 306 de 21 de dezembro de 

2007, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial 

de Lages – PDDT-LAGES. Reza em seu Art. 1º - “O Plano 

Diretor de Desenvolvimento Territorial de Lages – PDDT – 

LAGES é o instrumento estratégico e global da política de 

desenvolvimento urbano e territorial, determinante para todos 

os agentes públicos e privados que atuam no Município.”  

Em seu Art. 2º, “Neste PDDT – LAGES adota-se como 

conceito de território o espaço físico de domínio do Município 

constituído pelos elementos de estruturação que o 

compõem...”. O inciso I do Art. 2º trata do Patrimônio Natural 

e o IV, do Sistema de Relações Socioculturais.  

O Art. 112 “Macro Área de Produção Primária – MAPP 

(Capítulo II – das Diretrizes do Ordenamento Territorial; Titulo 

IV – do Ordenamento Territorial), é formada pelas macroáreas 

e demais unidades territoriais...”, contido na Seção Única das 

Macrozonas, destaca em seu inciso I, a Coxilha Rica como 

Macro Área de Planejamento – MAP Coxilha.  

A Seção VIII – Das Áreas Especiais, destaca na 

Subseção II – Das Unidades Territoriais que Compõem a 

Macro Área de Produção Primária, no Art 131 “As Macro 

áreas de Planejamento rurais são as áreas rurais do município 

com baixa densidade de ocupação e com características de 

produção primaria – agrosilvipastoril.”, tendo em seu inciso I – 
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“A Macro área de Planejamento Coxilha Rica é caracterizada 

pela grande extensão de área ao sul do município, com áreas de 

campo nativo, pecuária extensiva e alto potencial hídrico.”  

Trata sobre essa área em Parágrafo Único – “O PDDT – 

LAGES orienta o processo de desenvolvimento dessas áreas 

dando ênfase a conservação do ambiente natural e da 

conservação e promoção de atividades de produção econômica 

existentes, as potencialmente viáveis e as de lazer que atendam 

aos interesses coletivos, procurando adequar aos princípios e 

diretrizes estabelecidas em plano de manejo dessas áreas a 

serem definidas em leis específicas.”  

A Subseção IV – Das Áreas Especiais de Interesse 

Ambiental, trata no Art 185 “A identificação de Áreas 

Especiais de Interesse Ambiental – AEIA, objetiva o 

cumprimento das diretrizes e políticas de preservação dos 

patrimônios natural e cultural, cujo uso e ocupação serão 

disciplinados através de regime urbanístico próprio, 

compatibilizado com as características que lhe confere 

peculiaridade. 

 

2.4 GEOPROCESSAMENTO 

 

Os diversos avanços tecnológicos, em especial os que 

dizem respeito às áreas da geotecnologia, vêm abrindo um 

amplo campo de trabalho, possibilitando assim uma melhor 

maneira de se comunicar, analisar o meio em que vivemos e 

acima de tudo, tomar decisões. Dados que representam o 

mundo real podem ser armazenados e processados de tal 

maneira que sejam úteis para determinada finalidade 

(BERNHARDSEN, 2002). Esses dados constituem um Sistema 

de Informação, que associados com a ciência geográfica, ou 

seja, dotados de um sistema de coordenadas geográficas, são 

denominados de SIG ou Sistema de Informação Geográfica. O 

SIG, aliado às técnicas de Geoprocessamento, possibilitam 

uma manipulação e integração de dados espaciais, tornando-se 
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uma importante ferramenta para a gestão territorial. O Sistema 

de Informação Geográfica é uma ferramenta computacional 

para o Geoprocessamento (CAMARA E DAVIS, 2001), eles 

permitem que as análises espaciais tornem-se mais eficientes 

por permitir a introdução, armazenamento, organização, 

manipulação, interpretação e exibição rápida de um grande 

volume de dados, com precisão e periodicidade.  

O Geoprocessamento é um termo mais amplo, que 

engloba diversas tecnologias de tratamento e manipulação de 

dados geográficos, através de programas computacionais. Silva 

e Zaidan (2004) dizem que o Geoprocessamento tornou 

possível, numa escala inimaginável, investigar 

sistematicamente determinadas propriedades e relações 

topológicas de eventos e entidades representados em uma base 

de dados georreferenciados. Eles ainda afirmam que “a 

pesquisa geográfica hoje em curso, uma vez realizada com o 

apoio do Geoprocessamento, em particular na varredura 

absolutamente sistemática das condições ambientais, permite a 

incorporação de novas visões da realidade ambiental (e de si 

própria, inclusive), visões estas ampliadas pelo uso de técnicas 

atuais de registro e tabulação de ocorrências de eventos e 

entidades ambientais”. Dentre as diversas técnicas de 

Geoprocessamento, que também engloba o sensoriamento 

remoto, processamento digital de imagens, cartografia digital e 

a utilização de Sistemas de Posicionamento Global – GPS, 

destaca-se a manipulação dos SIG´s (MOURA, 2000, 

CARVALHO ET. AL.,2000).  

A figura 16 apresenta de forma sucinta processos, 

técnicas e produtos envolvidos no Geoprocessamento, bem 

como traz uma visualização bastante objetiva sobre a 

integração entre as técnicas. 
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Figura 16 – Processos envolvidos no geoprocessamento. 

 
Fonte: Geocities apud Souza (2002) 

 

A principal aplicabilidade de um SIG está em sua 

capacidade de integrar e transformar dados espaciais. Na 

definição de Loch (2006), SIG é um “sistema de informação 

formado por um conjunto de funções para a estocagem, 

criação, manipulação e visualização de uma variedade de dados 

espaciais representados por feições pontuais, lineares ou zonais 

(polígonos)”. Bernhardsen (2002) coloca como um dos mais 

importantes recursos de um SIG, além de fornecer a 

localização e atributos de determinadas feições, a sua 

capacidade em armazenar relações entre estas feições. Segundo 

o autor, “nas sociedades modernas, decisões precisam ser 

tomadas rapidamente, usando dados confiáveis, ainda que 

existam diferentes pontos de vista para se considerar e uma 

grande quantidade de informação para processar (...). Assim, a 

informação precisa ser prontamente disponibilizada para 

tomadores de decisão, sendo que estas informações, geralmente 
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de natureza geográfica, são melhores manipuladas com o uso 

de um SIG”. De modo geral, os SIG´s podem ser tratados como 

uma poderosa ferramenta para analisar dados espaciais, 

fornecendo alternativas para o entendimento da ocupação e 

utilização do meio físico (SILVA, 2003).  

Os elementos básicos de um SIG são os equipamentos 

(hardware), aplicativos (software) e o banco de dados 

(dataware), além do pessoal especializado (peopleware). Os 

equipamentos incluem basicamente um computador para 

armazenar os dados e os programas, bem como uma 

impressora/plotter para se apresentar os resultados obtidos 

graficamente (mapas).  

O que distingue um SIG de outros tipos de sistemas de 

informação são as funções de análise espacial que ele 

disponibiliza. Tais funções utilizam os atributos espaciais e não 

espaciais das entidades gráficas armazenadas na base de dados 

espaciais e buscam fazer simulações (modelos) sobre os 

fenômenos do mundo real, seus aspectos ou parâmetros 

(CAMARA, 2007).  

Como recurso importante que permite aos SIGs 

executar as análises espaciais se destaca a álgebra de mapas, 

segundo Tomlin (1990), a álgebra de mapas consiste em 

procedimentos algébricos entre os mapas temáticos que 

associam a cada local de uma dada área de estudo um valor 

quantitativo (escalar, ordinal, cardinal ou intervalar) ou 

qualitativo (nominal). Assim, o modelo algébrico, fica a 

encargo do modelador caracterizando o significado das 

operações e suas aplicações.  

Muitas implicações de álgebra de mapas pressupõem a 

existência de um modelo de dados adicional que pode ser 

chamado de Booleano, por sua natureza binária. Os resultados 

desse tipo de operação, são os campos obtidos à partir da 

comparação entre valores locais de outros campos quantitativos 

ou qualitativos, baseada em relações de ordem ou igualdade. 

Além de comparações, toda a riqueza da álgebra booleana 
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baseada em operações primitivas como E, OU e NÂO também 

pode ser utilizada afim de caracterizar as mais diversas 

situações que podem ocorrer em locais de uma área de estudo, 

com base em grades, imagens e mapas temáticos disponíveis 

em uma certa base de dados (CAMARA, 2007).  

Como exemplos de operações booleanas pode-se 

considerar uma operação do tipo A E B, onde A e B 

representam campos Booleanos permite selecionar todos os 

elementos da intersecção entre A e B; ou ainda A MENOS B, 

que retorna elementos contidos exclusivamente em A; e por 

fim A OU B que retorna todos os elementos contidos tanto em 

A como em B. 
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CAPITULO III 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 FLUXOGRAMA 

 

A figura 17 apresenta o fluxograma do método proposto 

para o desenvolvimento desta pesquisa, sendo destacadas as 

principais etapas desenvolvidas e critérios utilizados para os 

mapeamentos temáticos e processamento e cruzamento das 

informações para a obtenção de indicativo de conservação da 

Coxilha Rica. 
 

Figura 17 – Fluxograma do método proposto. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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3.2 MÉTODO 

 

O método do trabalho consistiu na edição, 

processamento e geração de resultados espacializados através 

de mapeamento temático utilizando os recursos de um Sistema 

de Informações Geográficas (SIG).  

Para o processamento e interpretação dos dados em 

ambiente SIG, foi utilizado o software ArcView®, na versão 

10.1. Fazendo uso da ferramenta do ArcCatalog, foi criado um 

diretório denominado “SIG Coxilha Rica”, no qual foram 

armazenados os arquivos disponíveis juntamente com aqueles 

confeccionados, conforme pode ser verificado pela figura 18. 

 

Figura 18 – Diretório SIG Coxilha Rica criado através da 

ferramenta ArcCatalog. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

A partir das ortofotografias aéreas que compõem o 

levantamento aerofotogramétrico de todo território do Estado, 

elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – 

SDS de Santa Catarina, em escala de 1:10.000, realizado entre 

os anos de 2010 e 2012 e disponibilizado pela prefeitura 

municipal de Lages, a primeira etapa do trabalho consistiu no 

mapeamento e delimitação da região foco do estudo. A área é 
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delimitada pelo Rio Pelotas ao Sul, ao Leste pelo Rio Lava 

Tudo, Rio do Cipó e pela fronteira seca que divide os 

municípios de Lages e Painel-SC e o Rio Pelotinhas na porção 

Oeste, formando-se assim o polígono delimitado como Coxilha 

Rica, que serviu de base para o andamento do trabalho, pode 

ser visualizado na figura 19. 

 

Figura 19 – Polígono da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014.  

 

Com o polígono de trabalho delimitado, criou-se um 

shapefile no formato de linhas para representar o sistema 

viário, e definir todos os acessos existentes na região. Nesse 

mesmo formato, também foi representado o sistema ferroviário 

que corta o polígono em sua região sudoeste.  

O arquivo no formato de pontos foi gerado para mapear 

algumas localidades de referência na região, bem como foram 

identificadas as propriedades rurais, as sedes das fazendas e por 

fins alguns pontos potenciais de estudo, como as PCHs e UHE, 

todos devidamente identificados na tabela de atributos.  

O mapa de uso da terra foi um importante nível de 

mapeamento temático gerado no trabalho que ocorreu por meio 
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de pesquisa científica, baseada na literatura para identificar as 

classes de uso da terra. Após a execução do processo de 

identificação, análise e interpretação visual nas aerofotos ficou 

definido, segundo a figura 20 os seguintes tipos de uso da terra. 

 

Figura 20 – Tipos de uso da terra considerados. 

 
Fonte: Polese, 2014.  

 

A chave de interpretação ocorreu por meio de 

visualização em tela, na escala 1:1000. Portanto, utilizou-se da 

melhor resolução espacial para identificar e mapear as feições 

de interesse. Ressalta-se ainda que houve a complementação 

dos dados utilizando a imagem no RGB (visual) e falsa cor, 

conforme apresenta o quadro 2. 
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Quadro 2 – Classes do uso da terra consideradas no estudo. 

CLASSE 
AMOSTRA 

COR NATURAL 
AMOSTRA 

INFRAVERMELHO 

Agricultura 

  

Área úmida 

  

Floresta em  

estágio médio  

e/ou avançado 

  

Massa d´água 

  

Pastagens e  

Campos naturais  

  

Silvicultura 

  
Fonte: Polese, 2014. 
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As regiões de área úmida e massa d´água foram 

disponibilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável - SDS (conforme figura 21B), uma vez que 

compõem as informações constantes do levantamento 

aerofotogramétrico de Santa Catarina. A documentação 

aerofotogramétrica, ou seja, as ortofotos da Coxilha Rica se 

configuraram no ponto de partida para a geração dos mapas 

temáticos, porém logo no início do trabalho foi utilizado o 

recurso da ferramenta Clip (figura 21A) que efetuou o recorte 

na área alvo, ou seja área específica de interesse à pesquisa. 

 

Figura 21A – Ferramenta clip utilizada para recortar a área 

alvo. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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Figura 21B – Área úmida e massa d’água criadas através da 

ferramenta clip. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

A rede hidrográfica da região também foi cedida pela 

SDS e por meio da ferramenta Clip foi recortada a sua 

sobreposição tendo como limite o polígono definidor da 

Coxilha Rica. O resultado desse procedimento pode ser melhor 

visualizado na figura 22. 

 

Figura 22 – Hidrografia da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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De posse da rede hidrográfica, foram identificadas as 

nascentes e a partir dessa referencia foi gerado um polígono 

definidor que permitiu a geração de uma área de Buffer de 50 

metros no seu entorno. Efetivamente esse polígono, contendo 

um raio de 50m atende a legislação “Código Florestal” 

12.651/2012 que caracteriza a área de entorno de uma nascente 

a ser preservada.  

Baseada na rede hidrográfica e fazendo uso em especial 

dos recursos disponíveis pela ferramenta chamada Buffer foi 

possível delimitar as Áreas de Preservação Permanente – APP 

em acordo com a legislação “Código Florestal” 12.651/2012. 

Neste caso em específico foi considerado um Buffer de 30 

metros ao longo dos cursos d’água, e de 50 metros ao redor das 

nascentes, uma vez que a grande maioria dos rios não 

ultrapassa 10 metros de largura. A figura 23 representa a 

definição da APP dos cursos d´água de parte da área da 

Coxilha Rica. 
 

Figura 23 – APP dos cursos d’água delimitadas através da 

ferramenta Buffer. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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Na sequência, a figura 24A representa por meio do 

gradiente de cor (branco-preto) a característica altimétrica da 

região da Coxilha Rica. O documento cartográfico que 

representa a altimetria se configura no Modelo Digital de 

Terreno – MDT e que também foi disponibilizado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Santa 

Catarina. A partir do MDT foram geradas as curvas de nível 

com equidistância de 10m, conforme apresentado na figura 

24B. O procedimento técnico, para geração das curvas de nível, 

utilizado no software SIG se pautou na ferramenta Contour). 

 

Figura 24A – Representação da característica altimétrica da 

região da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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Figura 24B – Curvas de nível geradas a partir do modelo 

digital de terreno. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

Outro mapa temático gerado, que se mostra importante 

para a análise do comportamento do relevo na área da Coxilha 

Rica, foi o mapa de declividade. A partir dele é possível 

verificar com detalhes a aplicação da legislação ambiental e 

ainda definir as áreas sensíveis a ocupação antrópica. Para se 

gerar o mapa de declividade (Figura 25) foi aplicada a 

ferramenta Slope e selecionada a opção em graus para 

representar os intervalos de declividade no terreno. 
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Figura 25 – Declividade gerada através da ferramenta slope. 

 
Fonte: Polese, 2014.  

 

As sub-bacias hidrográficas que compõem a região da 

Coxilha Rica estão representadas na figura 26 e são 

denominadas como:  

a) Sub bacia do Rio Pelotas;  

b) Sub bacia do Rio Pelotinhas e;  

c) Sub bacia do Rio Lava Tudo.  

 

Figura 26 – Sub-bacias hidrográficas geradas. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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Ressalta-se que os limites definidores das sub bacias 

foram adquiridos da SDS e portanto são considerados dados 

oficiais do Estado de Santa Catarina. De modo similar os dados 

representados na figura 27, representam as Ottobacias (que são 

representações em escala maior de subdivisão das sub bacias 

hidrográficas) e que foram disponibilizados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável. O mapeamento das ottobacias 

também é considerado uma região oficial de gestão territorial 

para o estado de SC e de importante representação que se 

configura em políticas de planejamento. 

 

Figura 27 – Ottobacias hidrográficas mapeadas para a Coxilha 

Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

Somado ao mapa das bacias hidrográficas, ainda foi 

gerado o mapa que representa o caminho das tropas e que 

geometricamente recorta a área de estudo no sentido norte-sul, 

conforme representado na figura 28. 
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Figura 28 – Corredores de taipas encontrados na Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

A identificação/mapeamento das feições de interesse 

(caminho das tropas) ocorreu tomando-se como referencia as 

imagens ortofotos “RGB - cor natural” e infravermelha”, sendo 

definidas concomitantemente as características de cada feição 

digitalizada por meio do preenchimento da tabela de atributos.  

Baseado nos arquivos vetoriais disponibilizados pelo 

IBGE, referentes ao Censo demográfico de 2010, também foi 

gerado o mapa que representa os setores censitários que 

englobam a Coxilha Rica (figura 29). 
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Figura 29 – Setores censitários do IBGE que compreendem a 

Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

A área da Coxilha Rica tem em curso, duas iniciativas 

de estudos propostos por órgãos públicos na direção de 

proteger o território, sendo:  

a) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN (figura 30 – polígono lilás), que 

trabalha na busca de chancela à paisagem como 

Paisagem Cultural Brasileira, envolvendo parte leste da 

Coxilha Rica e;  

b) Ministério do Meio Ambiente – MMA (figura 30 – 

polígono verde), que tramita projeto para criação de 

uma Unidade de Conservação – UC, denominada 

“Refugio da Vida Silvestre dos Campos de Cima da 

Serra”, cuja área perpassa a sub-bacia do Rio Pelotas e 

do Rio Lava Tudo pela margem direita na área da 

Coxilha Rica.  

  



115 

Figura 30 – Subdivisão da Coxilha Rica de acordo com as 

iniciativas de conservação existentes. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

Considerando o exposto, optou-se por excluir da área de 

estudo as áreas já estudadas pelo IPHAN e pelo MMA, uma 

vez que essas áreas já possuem iniciativas e estudos que 

configuram uma documentação técnico-científica de 

preservação. Neste cenário ficou a cargo da pesquisa gerar e 

explorar os mapeamentos temáticos de interesse na “área alvo” 

(em amarelo na figura 30), que representa a área a ser 

explorada como potencial área de preservação. Sendo assim, 

foram exploradas por meio de técnicas de cruzamento de 

mapas pré-processados por definição de variáveis booleanas 

(sensível ou não sensível) as manchas ou polígonos que 

representam o potencial de sensibilidade à ocupação antrópica. 

Efetivamente a caracterização gráfica da área de sensibilidade 

da Coxilha Rica – “Área Alvo” se deu a partir da álgebra de 

mapas temáticos. Logo, cada mapa temático foi caracterizado 

com dois casos para uma variável, um que definia 

geometricamente as áreas sensíveis e o outro não sensível – 

essa proposição ocorreu para cada um dos mapas temáticos: 
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a) Mapa temático de uso da terra;  

b) Mapa de declividade;  

c) Mapa contendo os polígonos de APP;  

Do cruzamento dos três mapas acima citados resulta-se 

na soma das áreas sensíveis, gerando-se por fim o mapa final 

de interesse que agrega a sensibilidade de cada variável 

temática.  

De modo prático, iniciou-se o processo de aplicação da 

álgebra booleana, delimitando áreas em todos os shapefiles que 

estariam sujeitas a algum tipo de conservação, através da 

criação de uma nova coluna na tabela de atributos, conforme 

pode ser visualizado na figura 31, do mapa de uso da terra.  

 

Figura 31 – Coluna na tabela de atributos do mapa de uso da 

terra. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

Esse mesmo procedimento foi repetido nos outros dois 

mapas temáticos. Portanto, para o mapa de declividade foi 

considerada que toda região com inclinação superior a 45° (em 

acordo com a Lei Federal n° 12.651/2012) é obrigatória a 

condição de conservação. Ressalta-se que essa mesma rotina de 

análise foi aplicada para os polígonos do IPHAN e do 

Ministério do Meio Ambiente.  

De modo similar foi aplicada a representação booleana 

para as feições de interesse no mapa temático de APP, portanto 

para as regiões internas ao buffer de 30m da hidrografia e de 

50m nas nascentes foi considerada área sensível, já nas regiões 

externas ao buffer considerou-se como área não sensível. 
Assim, tem-se claro que o resultado final, irá definir 
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geometricamente a área de conservação por meio de um polígono 

concêntrico a poligonal da Coxilha Rica.  

De modo resumido e algébrico tem-se que os mapas 

temáticos foram trabalhados no ambiente SIG, conforme descrito 

abaixo:  

Mapa conservação = Mapa Uso da Terra (booleana – 

sensível ou não sensível) + Mapa declividade (booleana – sensível 

ou não sensível) + Mapa APP (booleana – sensível ou não 

sensível)  

Por fim, ressalta-se que foram assumidos os polígonos 

definidores das áreas do IPHAN e do MMA – já de preservação. 

Assim, a álgebra booleana não foi aplicada para esses dois 

polígonos. 

  



118 

  



119 

CAPÍTULO IV 
 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

E ANÁLISES 

 

Os resultados obtidos na presente pesquisa, partem das 

informações obtidas do mapeamento produzido junto ao 

GEOLAB, observações de visitas em campo, procedendo-se o 

cruzamento das diferentes informações e análises, como a 

seguir se esboça. 

 

4.1 COMPARTIMENTAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA 

 

Foram encontrados como parte dos resultados e análises 

da presente pesquisa, iniciativas institucionais alinhadas aos 

objetivos propostos, as quais conduzem à conservação parte do 

território como a seguir se demonstra.  

Em 2012, o IPHAN-SC concluiu parecer técnico 

indicando para tombamento, diversos remanescentes do 

Caminho das Tropas na região da Coxilha Rica. Portanto o 

DEPAM – Departamento de Patrimônio Material e 

Fiscalização deste Instituto esta complementando dados com 

vistas a levar ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural o 

processo para o tombamento do acervo histórico em âmbito 

nacional. Como elementos do tombamento configuram-se 

sedes de fazendas, muros de taipa ao longo do caminho, bem 

como a paisagem cultural da região, as quais serão protegidas 

por meio de declaração de Chancela da Paisagem, definida por 

um polígono que envolve parte da Coxilha Rica, especialmente 

na área situada a noroeste, correspondendo a 283,89 km² 

(Figura 32). 
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Figura 32 – Paisagem Cultural do Tropeirismo: Área para 

tombamento IPHAN destacada em vermelho. 

 
Fonte: Adaptado de Perin, 2011. 

 
Por outro lado o Ministério do Meio Ambiente - MMA 

encaminhou à Casa Civil da Presidência da República, processo 

para decretar uma unidade de conservação na categoria de 

proteção integral, Refúgio de Vida Silvestre “Corredor do 

Pelotas”, providência para a conservação em polígono maior de 

270.000 hectares aproximadamente, (Figura 33), entre os dois 

estados sulinos, afetando na Coxilha Rica, uma área de 267,85 

km², situada ao sul, entre o Rio Lava Tudo e o Pelotas, até a foz 

dos Rios Pelotinhas e Penteado. Estes estudos foram iniciados em 

2006, coordenados pela Diretoria do Programa Nacional de Áreas 

Protegidas (DAP); Diretoria de Biodiversidade (DCBIO) e o 

Núcleo dos Biomas Mata Atlântica e Pampa (NAPMA), 

vinculados à Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

(SBF/MMA), e pela Diretoria de Ecossistemas (DIREC), 

vinculada ao Ibama, com a participação de técnicos de instituições 

como: FATMA (SC), SEMA (RS), UFSC, UFRGS, PUC-RS, 

Prefeituras de diversos municípios, Federação de Entidades 

Ecologistas Catarinense (SC), APEDEMA (RS) e Núcleo Amigos 

da Terras (RS) e encontra-se em revisão no MMA em função do 

processo de licenciamento da UHE Pai-Querê. 
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Figura 33 – Proposta de Unidade de Conservação do MMA 

Refúgio de Vida Silvestre "Corredor do Pelotas". 

 
Fonte: MMA, 2007. 

 

Ações institucionais em curso, como estas, na Coxilha 

Rica, respondem e atendem ao propósito da presente pesquisa 

uma vez que promovem à conservação a esses espaços ainda 

que em distintas formas. Assim, adota-se na pesquisa o 

resultado desses trabalhos em suas respectivas áreas e 

suplementarmente ao pesquisar a área toda, e em face de estas 

duas áreas já terem sido pesquisadas direciona-se o foco de 

análises e resultados à área remanescente, situada 

longitudinalmente ao centro da Coxilha Rica, denominando-se 

“Área Alvo”, com 584,77 Km² (figura 34). 
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Figura 34 – Compartimentação da área de estudo, resultando 

em uma área alvo (em amarelo). 

 
Fonte: Polese, 2014.  

 

Os resultados obtidos estão relacionados aos 

encontrados nos levantamentos temáticos, dados e mapeamento 

dos temas relacionados aos aspectos naturais: geologia, 

geomorfologia, solos, cobertura vegetal, uso da terra, 

hidrografia e clima. O cruzamento destas variáveis resulta em 

uma proposta de conservação do território. 
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4.2 ASPECTOS ENCONTRADOS 

 

4.2.1 Geologia 

 

Conforme demonstrado (figura 35), a área alvo na 

Coxilha Rica e seu entorno constitui-se de única unidade 

geológica, a Formação Serra Geral, ocorrendo rochas básicas, 

representadas por basaltos nos trechos mais elevados 

correspondentes à sua porção centro-norte e, rochas básicas e 

ácidas, representadas por basaltos e dacitos, ao longo dos 

trechos menos elevados correspondentes aos vales dos rios 

Pelotas, Lava Tudo, Pelotinhas e Arroio Penteado. 

 

Figura 35 – Mapa Geológico da Coxilha Rica contendo a área 

alvo. 

 
Fonte: CPRM, 2013. 



124 

 

Basaltos ocorrem em 638,8 km² na Coxilha Rica ou 

56,4 %, e basaltos e dacitos em 494,0 km² ou 43,6 % da 

extensão, confina o arenito Botucatu abaixo e compôe o 

sistema de proteção ao aquífero guarani. Na superfície de solos 

rasos assegura o sistema de drenagem do lençol freático, cursos 

e massa de água. 

 

4.2.2 Clima 

 

O anticiclone subtropical Atlântico, um centro de altas 

pressões cuja posição média anual é próxima a 30°S, 25°W, 

interfere diretamente na área do presente estudo uma vez que a 

circulação atmosférica dele resultante, no sentido anti-horário, 

resulta no predomínio de ventos de leste-nordeste.  

A proximidade da área com o estado vizinho do Rio 

Grande do Sul considera os dados climáticos daquele estado 

como também influentes na área alvo.  

A Coxilha Rica apresenta temperaturas que oscilam 

entre negativas no inverno em contraposição às altas no verão, 

aliadas a escassez de chuva no outono, ocasionando baixa 

umidade do ar. Favorecido pelas condições climáticas, 

temperatura e umidade no verão, tem-se o crescimento da 

biomassa da formação campestre, atributos da paisagem 

verdejante dos campos e distinta daquela apresentada durante o 

inverno. Esses, entre outros fatores, induzem a seca da 

vegetação campestre durante a estação de inverno, aumentando 

a flamabilidade da matriz graminácea, facilitando o 

aparecimento de queimadas.  

Embora apontada como baixa a velocidade média anual 

do vento na área da Coxilha, o mapa eólico de Santa Catarina e 

do Rio Grande do Sul (figura 4) indica um certo potencial a ser 

aproveitado. A insuficiência de dados não possibilita 

quantificar este potencial. Torres anemométricas estão em 

processo de instalação pela iniciativa privada visando 



125 

quantificar este potencial com vistas à implantação de usinas 

de usinas de geração de eletricidade a partir deste 

aproveitamento eólico. A formação de campos naturais como o 

que ocorre na Coxilha Rica facilita este tipo de 

empreendimento. Há incentivos do governo federal como o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA) através da Lei nº 10.438 de 26 de abril de 

2002 que incentiva entre outras a energia eólica, por ser uma 

fonte alternativa de geração de energia elétrica, renovável, 

limpa e abundante.  

Um parque eólico é constituído de torres colocadas 

Considera-se entretanto como na análise desta variável do meio 

natural, que o seu aproveitamento resulta como consequência 

ao meio natural, um significativo impacto à paisagem. 

 

4.2.3 Geomorfologia 

 

O conhecimento de aspectos Geomorfológicos, 

Pedológicos e Climáticos é fundamental para o entendimento 

da dinâmica de uma paisagem e para o planejamento. 

Diferentes altitudes são observadas na Coxilha Rica como um 

todo e na área alvo, variando de 640 a 1440 metros.  

Desníveis pouco pronunciados em grande parte da área 

com exceção dos vales fluviais, constituindo relevo suave 

ondulado, com a inclinação de leste para oeste, com solos com 

características pouco distintas. Destaca-se a importância de 

uma visão integrada entre muitos elementos, alicerçado em 

informações do meio natural para obtenção dos resultados 

tendo como foco a conservação.  

O mapeamento da declividade da área da Coxilha Rica 

indica a ocorrência de ampla gama de valores de declividades, 

que variam entre inferiores a 5° e superiores a 45° (Figura 36). 

As classes de declividades de valores inferiores a 5° e de 

valores entre 5° e 10° são predominantes e ocorrem associadas 

principalmente aos topos de morros situados nas partes central, 
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norte, sul e oeste da área. Já as classes de declividades de 10° a 

20° e de 20° a 30° ocorrem principalmente ao longo dos vales 

dos rios Lava Tudo e Pelotas, junto aos limites leste e sul da 

área de interesse, o que caracteriza um ambiente mais propenso 

à instalação de processos erosivos. As áreas associadas às 

classes de declividades superiores a 30° apresentam menor 

abrangência e concentram-se em pequenos segmentos das 

encostas do Rio Lava Tudo e Pelotas, constituindo ambientes 

potencialmente menos estáveis.  

De acordo com a Lei n° 12.651/2012, em áreas de 

inclinação entre 25° e 45°, é permitido o manejo florestal 

sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem 

como a manutenção da infraestrutura física associada ao 

desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas 

agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, 

excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. 

Ainda de acordo com a mesma lei, no seu art. 4° são 

consideradas áreas de preservação permanente as encostas ou 

partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive. 
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Figura 36 – Mapeamento da declividade na Coxilha Rica e área 

alvo de estudo. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

4.2.4 Hidrografia 

 

Do ponto de vista hidrológico, a área da Coxilha Rica 

contribui para o incremento da produção hídrica, contemplando 

três bacias principais: a bacia do rio Pelotinhas, a bacia do rio 

Lava Tudo, ambas sub-bacias do rio Pelotas e, a bacia do 

próprio rio Pelotas (figura 37). A hidrografia da Coxilha Rica, 

em um território com 1.136,5 Km², conta com um número 

relevante de corpos de água, somando uma extensão de 4.663 

km.  

De acordo com Detzel (2010), que elaborou um 

Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico na Coxilha Rica, a 
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bacia do Rio Pelotinhas ocupa uma área correspondente a 64,8 

% da Coxilha Rica, a bacia do Rio Lava Tudo, 22,8 % e a do 

Rio Pelotas 12,4%. Porém, de acordo com a restituição 

hidrográfica feita a partir do levantamento aerofotogramétrico 

do Estado, tais dados apresentam os seguintes valores: Bacia 

do Rio Pelotinhas: 734,73 Km², correspondendo a 64,7%; 

Bacia do Rio Lava Tudo: 261,44 Km², correspondendo a 23% 

e do Pelotas 140,32 Km², correspondendo a 12,3%. 

 

Figura 37 – Hidrografia e bacias hidrográficas que compõem a 

área da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

Ainda segundo Detzel (2010), a área da Coxilha Rica 

conta com 961,4 km de cursos fluviais, sendo que o curso de 

água principal do Rio Pelotinhas conta com 104,4 km, o curso 
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de água principal do Rio Lava Tudo com 71,5 km e o do Rio 

Pelotas 44,8 Km.  

Aprimorando-se esses dados, baseado na restituição 

hidrográfica feita a partir do levantamento aerofotogramétrico 

do Estado, obtêm-se os seguintes dados: A Coxilha Rica, 

englobando suas três sub-bacias, conta com 4.663 km de cursos 

fluviais, sendo que o Rio Pelotinhas tem 110,2 km de curso 

fluvial e sua sub-bacia drena 3.125 km de cursos fluviais 

considerando a sua margem esquerda, dentro da Coxilha Rica. 

O Rio Lava Tudo se estende por 73,12 km, drenando 1.074 km 

de cursos fluviais na margem direita de seu curso, na Coxilha 

Rica. O Rio Pelotas por sua vez, estende-se por 44,91 km, 

drenando 464 km de cursos fluviais, correspondendo a margem 

direita, na Coxilha Rica. Esses estudos demonstram que além 

de quantidade, a Coxilha Rica possui água com padrões de 

qualidade, de acordo com a classificação dos corpos de água de 

Santa Catarina, própria para abastecimento doméstico e demais 

fins.  

Considerando-se apenas a área alvo do estudo, em um 

território com 584,77 Km², os corpos de água somam uma 

extensão de 2.531 km. A distribuição dos milhares de corpos 

de água na área alvo é demonstrada na figura 38, onde se gerou 

um mapa que apresenta a concentração dos corpos de água por 

meio de polígonos em quatro classes, sendo elas: não 

determinado, onde não foi considerada a representação devida 

à mínima densidade, baixa, média e alta densidade. Observou-

se que a maior parte do território se enquadrou nas classes de 

média e alta densidade, comprovando a grande quantidade de 

corpos de água presentes. 
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Figura 38 – Classificação de densidades de corpos de água na 

área alvo de estudo. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

A excelente qualidade da água que aflora na região faz 

com que esta assuma características destacadas, considerando-

se os aspectos econômicos, sociais e políticos, no tocante ao 

abastecimento da população e em uma perspectiva 

preservacionista de longo prazo.  

Porém a excelência desta qualidade está em risco pelo 

aumento de fontes poluidoras em toda a sua extensão. O 

desmatamento, a erosão do solo e o uso excessivo de 

agroquímicos são riscos presentes e que tornam-se relevantes 

com o passar do tempo na ausência de uma política específica 

de proteção para a Coxilha Rica. 
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4.2.5 Pedologia 

 

A Coxilha Rica apresenta certa predominância de solos 

rasos como os neossolos litólicos e cambissolos. Isso se deve 

principalmente em função do clima frio, que faz com que 

poucos microorganismos capazes de decompor os restos 

orgânicos da vegetação sobrevivam no solo nessas condições. 

É comum a presença de pedras e matacões na superfície desses 

solos, o que limita o desenvolvimento de espécies arbóreas, 

apesar de apresentar relativa qualidade na disponibilidade de 

nutrientes (ICR, 2007).  

Os cambissolos estão de modo geral associados aos 

trechos mais elevados principalmente do centro da área de 

estudo, sendo um solo mais espesso, embora ainda jovem e por 

isso apresenta um horizonte B incipiente, enquanto que os 

neossolos litólicos e nitossolos ocorrem na periferia desse 

trecho central, em geral nas áreas mais baixas relacionadas aos 

principais vales fluviais. 
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Figura 39 – Perfil do solo na Coxilha Rica, com destaque para 

cambissolos. 

 
Fonte: Perin, 2011. 

 

4.3 ASPECTOS DE FORMAÇÕES VEGETACIONAIS E 

USO DA TERRA 
 

A Lei Complementar nº 306 de 21 de dezembro de 

2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Territorial de Lages, ao tratar das diretrizes do ordenamento 

territorial, destaca em seu inciso I, a Coxilha Rica como Macro 

Área de Planejamento – MAP Coxilha. Segundo a Lei, a Macro 

Área de Planejamento Coxilha Rica é caracterizada pela grande 

extensão de área ao sul do município, com áreas de campo 

nativo, pecuária extensiva e alto potencial hídrico.  

A caracterização definida pelo Plano Diretor do 

Município condiz com os resultados encontrados, sendo que 

para a região da Coxilha Rica, as categorias de uso do solo e 

vegetação identificadas foram: pastagens e campos naturais, 
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florestas em estágio médio ou avançado de regeneração, 

silvicultura, agricultura, área úmida e massa d’água (Figura 40 

e quadro 03). 

 

Quadro 3 – Classes de uso da terra do território da Coxilha 

Rica. 

CLASSES DE USO DA TERRA 
ÁREA EM 

KM² 

ÁREA EM 

% 

Pastagens e Campos naturais  752,726 66,5 

Florestas em estágio médio ou avançado 224,418 19,9 

Silvicultura 97,364 8,7 

Agricultura 13,874 1,3 

Área úmida 31,701 2,9 

Massa d’água 7,572 0,7 

Fonte: Polese, 2014. 

 

A classe de uso da terra mais representativa do território 

da Coxilha Rica é sem dúvida a dos campos naturais 

associados a pastagens, correspondendo a 66,5% da área, 

seguida pela dos remanescentes de florestas em estágio médio 

ou avançado de regeneração, contando com 19,9%. Como 

consequência do apetite econômico, na sequência apresenta-se 

a atividade de silvicultura, com 8,7% da área e menos 

representativa, porém não menos agressiva, tem-se a 

agricultura, ocupando 1,3% do território. Ainda cabe destaque 

a representatividade das áreas úmidas, constituídas 

principalmente por banhados e afins, com significativos 31,701 

Km², correspondendo a 2,9% e das massas d’água, compostas 

principalmente por açudes, naturais ou artificiais, somando 

0,7% da área. 
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Figura 40 – Uso da terra do território da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

Considerando-se apenas a área alvo de estudo, 

excluídas as demais áreas que já possuem iniciativas de 

conservação, foram obtidos resultados com pesos 

proporcionalmente semelhantes, conforme demonstrado no 

quadro 4 e figura 41. 
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Quadro 4 – Classes do solo da área alvo de estudo na Coxilha 

Rica. 

CLASSES DE USO DA TERRA 
ÁREA EM 

KM² 
ÁREA EM 

% 

Pastagens e Campos naturais 432,242 73,9 

Florestas em estágio médio ou avançado 84,428 14,6 

Silvicultura 29,172 5,0 

Agricultura 12,488 2,2 

Área úmida 20,184 3,5 

Massa d’água 4,308 0,8 

Fonte: Polese, 2014. 

 

A classe de uso da terra mais representativa na área alvo 

foi também a dos campos naturais associados a pastagens, 

correspondendo a 73,9% da área, seguida pela dos 

remanescentes de florestas em estágio médio ou avançado de 

regeneração, com 14,6%. 

 

Figura 41 – Uso da terra na área alvo de estudo na Coxilha 

Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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É importante destacar o resultado encontrado relativo à 

área de agricultura, que na área alvo foi de 12,488 Km², sendo 

que para o território da Coxilha Rica todo tem-se 13,874 Km². 

Pode-se aferir então que 90% da área ocupada com agricultura 

na Coxilha Rica encontra-se na área alvo de estudo, o que 

demonstra a necessidade urgente de medidas para a 

conservação desse território.  

A ocupação e o uso da terra da Coxilha Rica estão 

diretamente relacionados aos ciclos econômicos pelos quais a 

região passou ao longo dos séculos. Possui uma distribuição de 

terras caracterizada principalmente por propriedades de médio 

e grande porte, organizadas e exploradas de acordo com a 

produção de gado de forma extensiva.  

A silvicultura, seja pela implantação de florestas de 

pinus decorrente de acordos com grandes reflorestadoras, ou 

ainda, em alguns casos, pela implantação de florestas de 

eucaliptos, consiste em uma atividade crescente na Coxilha 

Rica, uma vez que proporciona uma alternativa econômica aos 

proprietários rurais, atrativa do ponto de vista de rendimento 

financeiro se comparado à pecuária extensiva.  

Até 2005, de acordo com Detzel (2010), o montante de 

área na Coxilha Rica com florestas de pinus ou eucalipto 

correspondia a 21,99 Km², no entanto, estes números 

aumentaram significativamente e até o ano de 2012 a área 

coberta com silvicultura mais que quadruplicou, passando para 

97,36 Km².  

O gênero Pinus é composto basicamente de espécies 

heliófitas e tem sido registrado como potencial invasor de 

ecossistemas abertos na Nova Zelândia, Austrália, África do 

Sul, Argentina, Chile e Brasil (Ziller, 2000).  

As espécies mais frequentemente introduzidas no 

planalto catarinense são as de Pinus elliottii Engelm. e Pinus 

taeda L., e estas espécies são exóticas e possuem alto potencial 

de invasão, pois se adaptam e naturalizam ao novo habitat, 
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ocupando o espaço das espécies nativas, tornando-se 

dominantes após um período de tempo e provocando alterações 

nos processos ecológicos naturais. Entretanto, devido à 

exigência de luz para o seu crescimento, não se caracteriza 

como grande invasor de formações florestais devido a pouca 

disponibilidade de luz nesses ambientes.  

Partindo desse pressuposto, pode-se aferir que os 

campos naturais da Coxilha Rica correm risco ambiental por 

serem altamente susceptíveis a contaminação biológica e muito 

embora seus remanescentes florestais não apresentem igual 

fragilidade, certamente ações de controle da expansão desta 

atividade devem ser adotadas com o sentido de preservar a 

qualidade ambiental e paisagística da região.  

A melhor forma de proteger a biodiversidade é proteger 

amostras representativas dos habitats (McNeely & MacLinnon, 

1989). A proteção da Floresta Ombrófila Mista e dos campos 

naturais está amparada por legislação específica – a Lei da 

Mata Atlântica (Lei Federal n° 11.428/06). Em seus artigos 14° 

e 17° define que: 

 
Art. 14. A supressão de vegetação primária e 

secundária no estágio avançado de regeneração 

somente poderá ser autorizada em caso de 

utilidade pública, sendo que a vegetação 

secundária em estágio médio de regeneração 

poderá ser suprimida nos casos de utilidade 

pública e interesse social, em todos os casos 

devidamente caracterizados e motivados em 

procedimento administrativo próprio, quando 

inexistir alternativa técnica e locacional ao 

empreendimento proposto, ressalvado o 

disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o 

do art. 31 desta Lei.  

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação 

primária ou secundária nos estágios médio ou 

avançado de regeneração do Bioma Mata 

Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam 

condicionados à compensação ambiental, na 

forma da destinação de área equivalente à 
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extensão da área desmatada, com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na mesma 

microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos 

nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas 

localizadas no mesmo Município ou região 

metropolitana. 

 

Porém a falta de capacidade dos órgãos fiscalizadores e 

o desconhecimento e desrespeito a legislação por parte dos 

proprietários, tem causado uma crescente degradação desses 

ambientes, através do avanço das monoculturas florestais e 

forrageiras anuais, da pecuária e instalação de 

empreendimentos hidrelétricos (Brasil, 2000, Dinerstein et. al., 

1995, Richter, 1998).  

Considerando a fragmentação e degradação que os 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista presentes na 

Coxilha Rica sofreram e vem sofrendo, devido à exploração 

intensiva de madeiras de grande valor econômico e também 

devido ao desmatamento aliado à conversão das áreas florestais 

para outros usos do solo, entende-se que seus padrões 

fisionômicos e estruturais, bem como seu patrimônio genético 

estão ameaçados. A redução destas reservas naturais, aliada à 

falta de iniciativas que garantam a sua conservação colocam 

essas populações residuais em perigo.  

Na região da área de estudo ocorrem espécies arbóreas 

constantes da lista oficial de espécies da flora brasileira 

ameaçada de extinção – Instrução Normativa n° 6/08 do 

IBAMA, com destaque para a Araucaria angustifolia 

(Pinheiro-brasileiro) e Butia eriospatha (Butiá). A Dicksonia 

sellowiana (Xaxim-verdadeiro), mesmo sendo uma pteridófita, 

espécie não madeirável, igualmente sofreu grande exploração 

para obtenção de produtos secundários, apresentando grande 

redução de suas reservas naturais na região (Nascimento et. al., 

2001).  

A partir das análises e resultados, pode-se aferir que os 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista na Coxilha Rica 
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somam 224,4 Km² e representam 19,74% de um território que 

conta com 1.136,5 Km². Ainda, todos os remanescentes 

encontram-se em sucessão secundária, sendo enquadrados nos 

estágios médio ou avançado de regeneração. A sucessão 

secundária é o mecanismo pelo qual as florestas se auto-

renovam, através da cicatrização de locais perturbados que 

ocorrem a cada momento em diferentes pontos da mata.  

Os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista na 

Coxilha Rica caracterizam-se, portanto, como ambientes que 

foram alterados ao longo do tempo, alterações essas 

provocadas por ações humanas, principalmente com a 

exploração madeireira que teve seu auge na década de 70 e 

ainda atividades agrosilvipastoris.  

Quantitativamente, considerando-se apenas a área alvo 

de estudo, em um território com 584,77 Km², tem-se que 84,4 

Km² são de Florestas em estágio médio ou avançado de 

regeneração, representando 14,6 % da área. Os remanescentes 

florestais concentram-se principalmente ao longo dos cursos 

d’água, formando as matas ciliares, vales e encostas (Klein, 

1978) e ainda em forma de capões isolados em meio ao campo 

natural.  

Grande parte dos remanescentes florestais encontrados 

na Coxilha Rica estão estabelecidos em áreas de preservação 

permanente – APP, ao longo dos cursos d’água, chamados 

então de matas ciliares. As áreas de preservação permanente 

seguem os limites fixados pelo Novo Código Florestal, Lei 

Federal n° 12.651/2012, Art. 4°, que determina a faixa 

marginal de preservação permanente de cursos d’água, que 

varia de 30 a 500 metros.  

Considerando o significativo volume de cursos d’água 

existentes no território da Coxilha Rica, há por consequência, 

elevada quantidade de áreas de preservação permanente, 

somando 305,51 Km² (Figura 42), compostas por vegetação 

campestre nativa e matas ciliares, correspondendo a 27% de 

um total de 1.136,5 Km². Na área alvo de estudo, há 166,93 
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Km² de áreas de preservação permanente, correspondendo a 

aproximadamente 25% do total da área (Figura 43). 

 

Figura 42 – Áreas de Preservação Permanente – APP, ao longo 

dos cursos d’água e nascentes da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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Figura 43 – Áreas de Preservação Permanente – APP, ao longo 

dos cursos d’água e nascentes da área alvo, na Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 

 

De acordo com o Novo Código Florestal, a função das 

áreas de preservação permanente é a preservação dos recursos 

hídricos, estabilidade geológica, contenção da erosão do solo, 

manutenção e desenvolvimento da biodiversidade, diminuição 

dos riscos de enchentes e deslizamentos de terra nas encostas e 

especialmente assegurar e preservar o bem-estar das 

populações humanas.  

As matas ciliares presentes ao longo dos cursos d’água 

possibilitam habitat e refúgio à fauna terrestre, e alimento, com 

a produção de folhas e frutos, à fauna aquática. Por sua 
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presença, possibilitam a contenção de processos erosivos nas 

margens dos cursos d’água, assim como têm função importante 

na retenção natural das águas, contribuindo para o 

amortecimento de enchentes, minimizando processos de 

assoreamento dos corpos d’água e a contaminação por 

lixiviação ou escoamento superficial de defensivos agrícolas e 

fertilizantes.  

Formam ainda, uma rede que conecta diferentes 

gradientes ambientais, o que proporciona maior fluxo 

energético e biológico, tornando-se assim em um dos principais 

componentes da paisagem. Desta forma, a manutenção destas 

áreas pode permitir a formação de corredores biológicos, os 

quais desempenham um papel chave para a conservação da 

diversidade de espécies (Metzger et al., 1997).  

Levados em conta os resultados encontrados, pode-se 

aferir que tanto a Coxilha Rica, com 305,51 Km² de APP, 

como a área alvo de estudo, com 166,93 Km², apresentam uma 

rede de áreas de preservação permanente ao longo dos cursos 

d’água, nascentes e corpos d’água consideravelmente extensa e 

bem distribuída, correspondendo em torno de 26,7% da área da 

Coxilha Rica. Esse atributo por si só confere grande valor 

ambiental à área alvo e justifica esforços para a sua 

conservação.  

Associados aos remanescentes florestais e com 

representatividade significativamente maior encontram-se os 

campos naturais. Os campos são ecossistemas naturais que 

existem, pelo menos, há 18 mil anos, conforme revelam 

evidências obtidas a partir da análise de pólen e partículas de 

carvão em sedimentos, comprovando que existiam extensas 

áreas de vegetação campestre sobre o planalto durante as 

épocas glaciais e do Holoceno Inferior e Médio (Behling, 

1995). Em função das condições glaciais frias e secas 

provavelmente apresentavam uma composição de espécies um 

pouco diferente da atual, mas essencialmente eram ambientes 

de pradarias com predomínio de gramíneas.  
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Pode-se afirmar que a região do Planalto Catarinense 

segue a teoria de Rambo (1956) e Klein (1975), que baseando-

se principalmente em evidências fitogeográficas, conjeturaram 

que os campos eram o tipo de vegetação mais antigo e que a 

expansão da floresta seria um processo mais recente, 

decorrente das mudanças no clima para condições mais 

úmidas. Estudos palinológicos indicam que há cerca de 4 mil 

anos atrás teve início a expansão natural das florestas a partir 

de refúgios em vales profundos, formando em algumas regiões, 

como no Planalto, indicando mudança para um clima mais 

úmido, semelhante ao atual.  

Os campos naturais encontrados na Coxilha Rica 

formam um ecossistema com alta diversidade de espécies 

vegetais e animais, abrigando vasta biodiversidade. Garantem 

serviços ambientais importantes, como a conservação de 

recursos hídricos, o provimento de recursos genéticos e 

oferecem beleza cênica com potencial turístico importante. A 

sua conservação, porém, está ameaçada pela conversão em 

culturas anuais, em silvicultura e pela degradação associada à 

invasão de espécies exóticas.  

Nas últimas décadas, parte considerável da superfície 

originalmente coberta com campos naturais foi transformada 

em outros tipos de cobertura vegetal. Esse processo ainda 

continua acontecendo, na maioria das situações sem respeitar 

os limites estabelecidos. A legislação ambiental sobre o 

assunto é ainda precária e negligenciada e, além disso, algumas 

políticas públicas têm estimulado a conversão do campo em 

lavouras e monoculturas florestais. Uma caracterização dessa 

situação pode ser percebida no mapa de uso da terra da Coxilha 

Rica (figura 40).  

A chamada Lei da Mata Atlântica (Lei n° 11.428/06 e o 

Decreto n° 6.660/08) estabeleceu dispositivos de proteção 

rigorosos em função do grau de perda e degradação dos 

habitats a que foi submetido este bioma. Em seu artigo n° 29, 

define o pastoreio extensivo tradicional em remanescentes de 
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campos de altitude, nos estágios secundários de regeneração, 

como uma atividade de uso indireto e sem necessidade de 

autorização dos órgãos ambientais competentes, desde que não 

promova a supressão da vegetação nativa ou a introdução de 

espécies vegetais exóticas. Infelizmente parte das atividades 

desenvolvidas nos campos naturais da Coxilha Rica não 

respeita esses dispositivos de proteção, provocando a 

conversão desses ambientes em áreas de agricultura e 

silvicultura, sem ao menos buscar legalização junto aos órgãos 

competentes.  

Os campos naturais associados à Floresta Ombrófila 

Mista apresentam riqueza de espécies, estimada em torno de 

3.000 e constituem a principal fonte de forragem para a 

pecuária na região (Boldrini, 1997 e 2002). No entanto, a 

pecuária extensiva praticada na Coxilha Rica tem oferecido 

baixa rentabilidade para o produtor, o que estimula sua 

conversão em outros usos.  

O mapeamento realizado pela Detzel (2010), utilizando 

imagens e informações do Projeto de Proteção da Mata 

Atlântica de Santa Catarina – PPMA/SC do ano de 2005 

computou 896,7 Km² de campos naturais e pastagens. 

Decorridos sete anos, os resultados encontrados neste trabalho 

apontam para um decréscimo de 17% da área total de campos 

naturais na Coxilha Rica, somando no ano de 2012, 752,7 Km². 

Isso reforça a afirmação de que os campos naturais estão sendo 

convertidos, principalmente em atividades agrícolas e em 

atividades de silvicultura.  

O sistema de uso do campo natural através da pecuária 

extensiva na área de estudo tem como base as queimadas no 

inverno ou no início da primavera. Esse manejo de queimadas, 

porém, diminui a contribuição de gramíneas C3, de estação 

fria, em prol de gramíneas C4, de estação quente (Llorens & 

Frank 2004), levando a um aumento, em curto prazo, dos 

valores totais de N, K, Ca, Mg e pH na camada mais superficial 

do solo (Rheinheimer et al. 2003), mas apresentando efeitos 
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negativos na produção de forragem a longo prazo (Heringer et 

al. 2002, Jacques 2003). 

Considerando o exposto, a pecuária extensiva pode 

manter a integridade dos ecossistemas, porém o equilíbrio entre 

o uso sustentável e a degradação é tênue. Uma alternativa 

viável é a alternância entre o pastejo extensivo e o manejo do 

gado através do incremento de alimentação, visando viabilizar 

a recuperação do pasto nativo entre períodos de pastejo e 

diminuindo a necessidade de queimadas para a regeneração da 

vegetação nativa, estimulando ainda o pousio através da 

rotatividade regular das pastagens (Gonçalves et al. 1999). 

 

4.4 ASPECTOS DA GÊNESE E EVOLUÇÃO DA 

FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL 

 

4.4.1 Aspectos gerais 

 

O espaço da Coxilha Rica, partilhado ao longo da 

história, apresenta resultados expressos na realidade segundo o 

ângulo a que se mergulha na pesquisa. No aspecto natural 

apreende-se uma natureza primeira afetada pelo processo de 

ocupação, nos ciclos econômicos experimentados como o do 

tropeirismo, mais antigo, da madeira, em passado mais recente 

e no presente em agricultura de árvores e grãos. O espaço 

guarda características aparentes dos aspectos primevos, 

expondo atributos naturais que indicam um ambiente 

relativamente conservado, com exuberantes remanescentes de 

sua paisagem original, a qual se expressa principalmente na 

vegetação campestre associada a fragmentos vegetacionais e no 

seu sistema hidrográfico com elevado número de cursos de 

água e nascentes.  

Esta realidade expressa apreende o resultado achado de 

um ambiente relativamente conservado no convívio com a 

pecuária extensiva, mas que expõe igualmente ameaças, 

inerentes ao processo civilizatório presente, que alicerçado no 
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agronegócio de grãos e florestas exóticas altera a formação de 

campos naturais e ainda a geração de eletricidade, que interfere 

nos cursos de água e na paisagem.  

As marcas históricas e rugosidades no espaço são 

demonstradas na figura 44 que expressam alguns dos atributos 

da socioespacialidade e retratam o acervo de realidades 

naturais entrelaçadas a historia da ocupação. 

 

Figura 44 – Campos naturais inverno e verão e caminho de 

tropas. 

 

 
Fonte: Ricardo Almeida; acervo IPHAN; Detzel, 2010. 

 

4.4.2 Demografia 

 

Foram espacializados cinco setores censitários do 

IBGE, sendo que o setor 189 foi considerado apenas a área que 

integra o polígono da Coxilha Rica com 1.136,5Km², diferente 

da considerada pelo IBGE 1.126,26 km², em função do 

mapeamento adotado considerar o centro do rio como divisa da 

área. A população da Coxilha Rica é de 362 pessoas, bem 

distribuídas no espaço (figura 45), correspondendo a uma 

densidade demográfica de 0,32 habitantes por quilometro 

quadrado, o que a caracteriza como de baixa densidade.  
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O resultado populacional encontrado conduz a 

interpretação de que o impacto causado pela ocupação 

antrópica é pouco representativo, uma vez que a população é 

suportada pelo ambiente sem afetá-lo severamente.  

Os latifúndios, presentes na área, tem a bovinocultura 

extensiva como principal atividade econômica, a qual não é 

exigente quantitativamente em mão de obra o que pode ser 

considerada a causa da baixa densidade, sinalizando que esta 

atividade condiz em parte com os preceitos de conservação. A 

grande maioria dos proprietários rurais mantém residência fixa 

no centro urbano, comparecendo periodicamente e em curtos 

períodos para junto a seus empregados residentes nas 

propriedades, promover a gestão da atividade econômica.  

A população turística que frequenta a área é esporádica 

e não significativa, restringindo-se a eventuais grupos de 

cavalgadas distribuídas ao longo do ano.  

Em relação à área alvo, infere-se que os dados 

populacionais relativos ao todo da Coxilha Rica engloba esta 

área, validando-se os mesmos argumentos em relação a 

situação correlacionada à conservação. 

 

Figura 45 – População na Coxilha Rica dada por setor 

censitário. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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4.4.3 Patrimônio histórico-cultural 

 

A abertura do Caminho de Tropas consolidou no 

espaço, atividades econômicas as quais proporcionaram sua 

ocupação seguindo as mesmas características do ciclo do 

tropeirismo, marcante na história econômica do Brasil, 

estruturando-se uma “segunda natureza” como nos conceitos 

de Milton Santos.  

Na área de estudo, estão relativamente bem 

preservadas, rugosidades do período histórico integradas e 

marcadas no espaço da Coxilha Rica. Muito embora o IPHAN 

tenha circunscrito um polígono para o tombamento de parte 

deste acervo bem como a declaração de chancela da paisagem à 

parcela da área deste estudo, pode-se afirmar como resultado 

da presente pesquisa, que os achados relacionados ao 

patrimônio histórico e cultural, estão presentes e por igual 

intensidade no todo da área, merecendo, portanto, semelhante 

tratamento.  

O Passo de Santa Vitoria, tombado por decretos dos 

municípios de Lages e Bom Jesus; os corredores de taipas que 

se estendem seccionadamente ao longo do seu percurso 

estendendo-se e ramificando-se em direção a municípios 

vizinhos; as fazendas históricas como Guarda-mor, cuja casa 

sede residiu o fundador da cidade de Lages a qual está sendo 

restaurada pelo atual proprietário; cemitérios e casarios como o 

da fazendo do Cadete, entre outras (figura 46) são acervos que 

também constituem patrimônio imaterial, presente nos sabores 

da culinária local e dos saberes e fazeres da população 

remanescente são atributos a serem considerados como 

ferramentas importantes para a conservação da região. 
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Figura 46 – Atributos históricos na área da Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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4.2.4 Aspetos da Legislação de Conservação do Território 

 

Em acordo a legislação ambiental em especial sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, a 

presente pesquisa em seu objetivo específico buscou realizar 

enquadramento na legislação vigente para aspectos do território 

da Coxilha Rica.  

Para este enquadramento são considerados 

preliminarmente os quantitativos das áreas de preservação 

permanente no território os quais totalizam 305,51 Km² 

consideradas margens de rios, córregos e nascentes, 

desconsiderando-se áreas de preservação permanente por 

declividade acima de 45°, pois este quantitativo apresenta-se 

não representativo. Assim considera-se que as APP’s, para 

cada um dos polígonos, tanto do todo, como da área alvo, em 

média correspondem a 26,7 % do território. Como a legislação 

florestal brasileira, Lei n° 12.651 de 25 de maio de 2012, 

alterado pela Lei 12.727 de 17 de outubro de 2012(Novo 

Código Florestal) veda a utilização de APP’s, na pesquisa 

constata-se através dos dados obtidos, que mais de ¼ da área 

de estudo esta protegida pela legislação, sendo-lhe vedada a 

utilização para qualquer fim que não esteja de acordo com a lei.  

Os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista na 

Coxilha Rica somam 224,42 Km² e representam 19,9% do 

território. Igualmente foram considerados estes percentuais, 

tanto para todo o polígono da área objeto quanto para a área 

alvo de estudo. Considerando que 82,27 Km² destes 

remanescentes na Coxilha Rica encontram-se em APP’s, 

calculou-se o quantum de remanescentes de Floresta Ombrófila 

Mista situados fora de APP’s, obtendo-se com isso 142,15 Km² 

ou 12,51 % de remanescentes de Floresta Ombrófila Mista em 

estágio médio e avançado de regeneração, considerados de 

preservação pelos dispositivos da Lei da Mata Atlântica (Lei 

Federal n° 11.428/06). 
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No estudo constatou-se ainda que há 39,42 Km² de 

remanescentes florestais em APP na área alvo, resultando 

portanto em 45 Km², ou 9,22 % da área alvo coberta por 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista em estagio médio e 

avançado de regeneração fora da APP, vedados ao corte ou 

supressão nos aspectos da lei. Com isso elevam-se os 

argumentos de que a área alvo pode ser considerada para a 

conservação.  

Em relação às formações campestres, foram 

encontrados 752,73 Km² que correspondem à área total de 

campos naturais na Coxilha Rica, e destes, 174,19 Km² situam-

se em APP. E ainda, na área alvo de estudo, foi encontrado um 

total de 432,24 Km² de campos naturais, sendo que deste total, 

103,13 Km² se estendem pelas áreas de APP’s. Procedeu-se 

então o cálculo para exclusão destas áreas uma vez que as 

mesmas foram computadas na preservação como áreas de 

preservação permanente, chegando-se ao resultado final de que 

50,87 % da área da Coxilha Rica e 56,28 % para a área alvo de 

áreas cobertas por campos naturais.  

Esta formação campestre em conformidade com a Lei 

da Mata Atlântica (Lei Federal n° 11.428/06) é vedada a 

supressão ou conversão. Os dados da pesquisa, especialmente 

em relação aos campos naturais expõem a conclusão de que o 

espaço geográfico da Coxilha Rica possui atributos naturais à 

conservação.  

Diante destes dados, obtidos pelo cruzamento das 

informações do meio natural, pode-se afirmar que a Coxilha 

Rica e por consequência a área alvo de estudo, possui atributos 

naturais à conservação, uma vez que 26,7 % da área total é 

APP; 12,51 % da área é composta de Floresta Ombrófila Mista 

em estágio médio e avançado de regeneração e 50,87 % de 

Campos Naturais, totalizando mais de 90% da área regida por 

legislação que a torna vedada à conversão ou supressão da 

cobertura natural. 
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Esse quantitativo foi comprovado através do 

cruzamento dos mapas temáticos, através da álgebra de mapas, 

fazendo uso do modelo de dados booleano. Para tanto foram 

consideradas as propostas de conservação de parte da área da 

Coxilha Rica: Refúgio de Vida Silvestre Corredor do Pelotas e 

tombamento da área através da Chancela de Paisagem. Além 

disso, foram consideradas as áreas de preservação permanente 

ao longo de nascentes, cursos d’água, declividade superior a 

45° e ao redor de massas d’água, os remanescentes florestais e 

as áreas cobertas por campos naturais, conforme descrito no 

parágrafo anterior, resultando em uma área de sensibilidade 

para a conservação da Coxilha Rica, somando 92 % do 

território (figura 47). Diante dessa realidade, a conservação da 

Coxilha Rica é um imperativo a ser decretado. 

 

Figura 47 – Polígono de sensibilidade para a conservação na 

Coxilha Rica. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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Outro aspecto que corrobora com os argumentos acima, 

diz respeito aos aspectos da socioespacialidade no que tange à 

proteção do Patrimônio Histórico e Cultural da Coxilha Rica. 

Foram demonstrados na presente pesquisa providências do 

IPHAN, para o enquadramento aos respectivos tombamentos, 

razão que se soma para que o município de Lages igualmente 

adote providência na mesma direção, objetivo específico do 

presente trabalho como recomendação ao poder local.  

Para tanto o seu enquadramento na legislação do SNUC 

está sendo implementado em conformidade com as 

providências tanto do MMA (Refugio da Vida Silvestre) 

quanto do IPHAN (Chancela da Paisagem). 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES QUANTO AOS ASPECTOS NATURAIS 

E SOCIOESPACIAIS DA COXILHA RICA 

 

A Coxilha Rica é um espaço geográfico vocacionado à 

conservação. A perda de biodiversidade significa a perda de 

organismos que tem uma determinada função, sem os quais, 

outros organismos serão afetados, consequentemente todo o 

ecossistema de um determinado local será alterado e os 

serviços ecossistêmicos serão modificados. A conservação dos 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista na Coxilha Rica, 

por suas características, deve ser desenvolvida com especial 

atenção do poder público e órgãos de fiscalização, no sentido 

de criar políticas de apoio e incentivo voltadas aos 

proprietários, que possam estimulá-los a manter a floresta, 

permitindo a sua regeneração.  

Entre as principais funções atribuídas aos campos 

nativos está a manutenção da biodiversidade, que se traduz em 

diversos serviços ambientais úteis ao homem. Os campos 

naturais possuem uma fauna e flora própria e com grande 

diversidade de espécies e modos de vida, sendo singularmente 

importantes como hábitats de espécies endêmicas e ameaçadas 

de extinção em distintas escalas geográficas. Esses atributos 

conferem grande valor biológico às formações campestres e 

justificam esforços para a sua conservação. A degradação desse 

patrimônio biológico, por outro lado, representa uma perda 

significativa em termos de recursos genéticos, ambientais, 

econômicos e culturais.  

As formações vegetais campestres apresentam maior 

integridade em detrimento das formações florestais, 

demonstrando que o uso tradicional dado a estas áreas através 

da pecuária extensiva tem sido mais sustentável do ponto de 
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vista da conservação da paisagem, do que aqueles aplicados em 

áreas originais de floresta, o que torna a pecuária extensiva 

sobre campo nativo, quando bem manejada, um dos exemplos 

de atividade economicamente viável e sustentável com relação 

à conservação da diversidade biológica, especialmente se 

comparada à agricultura e silvicultura.  

É importante distinguir as várias escalas em que a 

perturbação provocada pela pecuária beneficia os diferentes 

componentes da biodiversidade, porém não há como 

vislumbrar a manutenção das paisagens campestres de forma 

dissociada da atividade pecuária extensiva, uma vez que a 

exclusão de pastoreio e do fogo em ambientes campestres 

beneficia o estabelecimento da floresta, que tende a se expandir 

sobre o campo.  

Os potenciais benefícios dessa relação para a 

preservação dos campos naturais devem ser vistos como uma 

ferramenta de manejo que concilia os interesses da produção e 

da conservação da biodiversidade, propondo a sua 

incorporação na legislação e nas políticas aplicáveis aos 

campos, inclusive incentivada por instituições governamentais.  

A substituição dos campos por lavouras para produção 

de grãos, ou por monoculturas florestais está conduzindo à 

descaracterização da paisagem da Coxilha Rica, até então 

caracterizada como grande unidade de paisagem campestre 

natural. Ainda deve-se ressaltar que a invasão da Coxilha Rica 

por reflorestadores está aos poucos degradando os corredores 

de taipas – objeto de tombamento como patrimônio material 

ainda a ser realizado pelo IPHAN.  

Para que não haja a descaracterização da área pelas 

interferências agropastoris, os sistemas de uso da terra devem 

ser cada vez mais sustentáveis. Isto significa basicamente que 

os recursos naturais devem ser usados de maneira integrada e 

equilibrada, conduzindo sistemas de produção capazes de 

manter alta produtividade primária e, ao mesmo tempo, 

minimizar a degradação ambiental. 
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A Coxilha Rica como demonstrado na pesquisa, é um 

espaço geográfico cujos aspectos naturais encontram-se 

relativamente preservados, onde a formação campestre com 

remanescentes de Matas de Araucaria caracteriza-se como 

predominante e sendo a base da atividade econômica 

desenvolvida através da pecuária extensiva.  

Apresenta baixa densidade populacional e mantem um 

complexo e extenso conjunto de taipas de pedra que delimitam 

propriedades privadas, remanescentes dos corredores do 

conhecido Caminho de Tropas do ciclo do tropeirismo, 

cemitérios, casas históricas e muitos outros elementos 

integrantes de seu patrimônio histórico e cultural, os quais em 

seu conjunto trazem a compreensão de que o espaço geográfico 

alberga atributos suficientes para ser conduzido à conservação.  

A realidade deste espaço confere a assertiva de que a 

exceção de atividades monoculturais e geração de eletricidade, 

todas as demais historicamente praticadas no espaço 

conduzem-na à caraterísticas consideradas à conservação.  

O mercado, na ânsia ao lucro, busca converter esse 

espaço da Coxilha Rica de formação campestre com elevado 

potencial de água cristalina, em um espaço destinado ao 

agronegócio de grãos, madeira e hidroeletricidade. Como 

recomendação parcial da pesquisa, sugere-se às instituições 

públicas e ambientais que estabeleçam e implementem 

dispositivos legais de conservação a este espaço, reduzindo as 

ameaças, sob o risco de em menos de uma década, ter 

convertido em cultura de grãos os campos naturais que são 

considerados a riqueza estabelecida há mais de dezoito mil 

anos.  

 

5.2 CONCLUSÕES QUANTO À LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

A Lei n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (alterada pela 

Lei n° 12.727 de 17 de outubro de 2012) veda a utilização das 
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áreas de preservação permanente. As APPs na Coxilha Rica 

correspondem 26,7 % do território. De acordo com os 

resultados obtidos, mais de ¼ da área de estudo está protegida 

pela legislação, sendo-lhe vedada a utilização para qualquer 

fim que não esteja de acordo com a lei.  

Os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista na 

Coxilha Rica são classificados de acordo com a sucessão 

florestal, em estágio médio e avançado de regeneração. Esses 

estágios são considerados de preservação pelos dispositivos da 

Lei da Mata Atlântica (Lei Federal n° 11.428/06), vedados ao 

corte ou supressão nos aspectos da lei.  

Ainda em conformidade com a Lei da Mata Atlântica 

(Lei Federal n° 11.428/06) para a formação de campos naturais 

é vedada a supressão ou conversão. Na Coxilha Rica 

encontrou-se um percentual de mais de 50 % de cobertura de 

campos naturais.  

Portanto, sugere-se que, o espaço geográfico da Coxilha 

Rica, se respeitada a legislação vigente, deve ser destinado à 

conservação. 

 

5.3 CONCLUSÕES QUANTO AO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO CULTURAL 

 

No espaço da Coxilha Rica, em consequência de sua 

formação de campos naturais, consolidou-se o Caminho de 

Tropas, representado atualmente por seus remanescentes de 

taipas, atributo histórico da maior relevância, uma vez que 

impulsionou o Ciclo das Tropas integrando definitivamente o 

Sul ao território brasileiro. Este fato proporcionou o 

estabelecimento de uma atividade econômica ligada à produção 

de gados cavalos e mulas. Neste espaço o tropeiro e seus 

moradores imprimiram na paisagem seu traço cultural, 

perceptível nos vestígios das construções dos séculos XVIII e 

XIX, ainda remanescentes, taipas que separavam os caminhos 
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das fazendas, as que formavam grandes e pequenos currais para 

proteger o gado da invernada.  

Durante as incursões de campo, no contato às 

rugosidades historicamente construídas, se sobressai o aspecto 

social dos grupos humanos envolvidos na apropriação da terra. 

A Coxilha Rica incorpora e abriga um patrimônio natural, com 

seus recursos ambientais existentes, nos quais alberga 

estruturas arquitetônicas que retratam um modo e processos de 

ocupação do solo e da paisagem, bens culturais, materiais e 

imateriais que revelam os padrões de ocupação e de uso dos 

recursos que a modelaram. Este acervo arquitetônico e 

histórico cultural permanecerá impresso na paisagem, se 

chancelado o seu tombamento e conservação por ato público 

acolhido e defendido por órgãos fiscalizadores e pela sociedade 

que o envolve. 

 

5.4 CONCLUSÕES QUANTO A ÁREA DE 

SENSIBILIDADE PARA A CONSERVAÇÃO 

 

Considerando-se os resultados obtidos pelo cruzamento 

das informações do meio natural e que a preservação das áreas 

de preservação permanente, dos remanescentes florestais em 

estágio médio e avançado de regeneração e dos campos 

naturais está respaldada na legislação vigente, a área de 

sensibilidade resultante deve ser destinada à conservação, visto 

que soma 92 % do território da Coxilha Rica, percentual este 

que praticamente inviabiliza as atividades econômicas 

dominantes no mercado do Planalto Catarinense, como as 

monoculturas agrícolas e florestais. 

 

5.5 RECOMENDAÇÕES 

 

Como conclusões do presente trabalho, elenca-se a 

seguir algumas recomendações, as quais se adotadas, em 
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conjunto ou separadamente por certo contribuirão 

substantivamente para a conservação do território. 

 

a) Área de Proteção Ambiental Coxilha Rica 

 

Como demonstrado na pesquisa, a área objeto teve a 

iniciativa de criação de uma Unidade de Proteção Ambiental – 

APA proposta pelo executivo municipal em parceria com o 

Ministério Publico Federal, através da Procuradoria da 

República em Lages, baseada nos estudos elaborados pelo 

Instituto Coxilha Rica.  

Esta iniciativa não exitosa acarretou em projeto de lei 

complementar 018/2007 que foi arquivado no legislativo em 

consequência de posicionamentos divergentes das forças do 

mercado.  

Recomenda-se a reformulação e reedição da uma nova 

proposta de APA para a Coxilha Rica, a qual deva ser 

precedida de ampla participação da sociedade, assegurando 

uma gestão participativa e que assegure o desenvolvimento 

econômico e turístico, conciliado à conservação do patrimônio 

histórico, cultural e ambiental da área. 

 

b) Tombamento do Acervo Histórico Cultural da 

Coxilha Rica 

 

Outra recomendação não menos importante que a 

criação da APA, diz respeito à adoção da proposta do IPHAN 

que estabelece o tombamento do acervo histórico cultural na 

área a ser declarado como Chancela da Paisagem. Esta 

providência, entretanto, poderá ser melhor estudada e 

acrescida, se acolhida a recomendação que a seguir se 

apresenta, para a ampliação dos estudos estendendo-se a um 

polígono maior envolvendo a Coxilha Rica como um todo, e 

parte das áreas dos municípios com as quais se estabelecem 

limites, uma vez que o acervo histórico cultural e a formação 
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campestre à eles também se estende bem como os caminhos de 

tropeiros. 

 

b.1) Estrada Parque 

 

A Estrada Parque consiste no resgate histórico de um 

segmento da primeira via oficialmente aberta pela Coroa 

Portuguesa, ligando Viamão a Sorocaba no sul do Brasil. 

Estabelecida com objetivos militares e comerciais, constituiu-

se na base econômica no ciclo do tropeirismo, tendo-se 

estendido pela antiga Província de São Pedro, vindo a ser a 

primeira ligação internacional não marítima do Brasil com o 

Uruguai e Argentina. O segmento desta longa estrada de 

tropeiros perpassa e liga Lages ao Município de Bom Jesus em 

uma extensão de aproximadamente 120 Km, atravessando 

longitudinalmente a Coxilha Rica.  

Este marco do Brasil colonial, como demonstrado na 

pesquisa, e que alberga atributos históricos, estruturas 

arqueológicas remanescentes do ciclo do tropeirismo, necessita 

de uma providência institucional de conservação.  

Para tanto como resultado suplementar da pesquisa, 

propõe-se a criação e implantação de uma Unidade de 

Conservação Municipal de Uso Sustentável, denominada 

Estrada Parque “Real Caminho das Tropas” a ser gerida por um 

conselho gestor, assegurando a conservação do acervo histórico 

cultural. A proposta estende-se para além da Coxilha Rica e 

abrange os municípios de Lages e Bom Jesus dando sequencia 

ao que foi realizado em relação ao tombamento do Passo de 

Santa Vitória estabelecendo também o tombamento dos 

caminhos dos tropeiros e preservação do acervo histórico 

cultural. Para tanto, estudos e projeto executivo para todo o 

percurso e igualmente para cada uma das margens do caminho 

de tropas em seus respectivos territórios municipais 

precederiam a implantação de uma unidade de conservação 

municipal a ser denominada “Estrada Parque Real Caminho de 
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Tropas”, com a distância entre as cidades sede e a divisa 

intermunicipal, conforme figura 48. 

 

Figura 48 – Proposta de criação da Estrada Parque Real 

Caminho das Tropas Lages/SC – Bom Jesus/RS. 

 
Fonte: Polese, 2014. 
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c) Refúgio de Vida Silvestre Corredor do Pelotas 

 

O processo para decretar uma Unidade de Conservação 

na categoria de proteção integral chamada de Refúgio de Vida 

Silvestre “Corredor do Pelotas” conduzido pelo Ministério do 

Meio Ambiente – MMA, iniciada em 2006 e que ainda 

encontra-se em curso, levou em conta a importância da 

ambiental e a necessidade de proteger a região da Bacia do Rio 

Pelotas, em uma área de 270.000 hectares. A proposta do 

Refúgio de Vida Silvestre representa um passo decisivo para a 

conservação da biodiversidade regional, em torno do qual 

outras estratégias devem se associar para estancar e reverter a 

atual tendência de comprometimento e perda de elementos 

insubstituíveis da biodiversidade regional.  

Recomenda-se então, a adoção da área proposta como 

Unidade de Conservação integral, na categoria de Refúgio de 

Vida Silvestre, para a porção correspondente no território da 

Coxilha Rica, dada a importância dessa medida para 

conservação do meio ambiente. 

 

d) Mosaico de Unidades de Conservação 

 

Mosaico de unidades de conservação (UC) é um 

modelo de gestão que busca a participação, integração e 

envolvimento dos gestores de UC e da população local na 

gestão das mesmas, de forma a compatibilizar a presença da 

biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional.  

O reconhecimento de um mosaico se dá quando existir 

um conjunto de UC próximas, justapostas ou sobrepostas, 

pertencentes a diferentes esferas de governo ou não. O 

estabelecimento de um mosaico contribui também para a 

transposição de um dos principais desafios na gestão de 

unidades de conservação, que é a interação entre a população 

local, o governo local e os órgãos gestores de diferentes esferas 
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de atuação visando promover ações conjuntas de proteção das 

áreas naturais.  

Um mosaico tem como objetivo primordial 

compatibilizar, integrar e otimizar atividades desenvolvidas nas 

unidades de conservação que o compõem, tendo em vista, 

especialmente: os usos na fronteira entre unidades; o acesso às 

unidades; a fiscalização; o monitoramento e avaliação dos 

planos de manejo; a pesquisa científica; e a alocação de 

recursos advindos da compensação referente ao licenciamento 

ambiental de empreendimentos com significativo impacto 

ambiental.  

Conforme o artigo 26 de Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação, o mosaico é a gestão integrada e participativa 

de um conjunto de Unidades de Conservação, que estejam 

próximas, sobrepostas ou justapostas. Este instrumento de 

gestão integrada tem a finalidade de ampliar as ações de 

conservação para além dos limites das UCs, compatibilizando a 

presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e 

o desenvolvimento sustentável no contexto regional.  

O mosaico é também uma excelente ferramenta de 

conexão entre corredores ecológico, sendo estes instrumentos 

de gestão e ordenamento territorial, definido pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 

(Lei 9.985, de 18 de julho de 2000), com o objetivo de garantir 

a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão 

entre Unidades de Conservação, permitindo a dispersão de 

espécies, a recolonização de áreas degradadas, o fluxo gênico e 

a viabilidade de populações que demandam mais do que o 

território de uma unidades de conservação para sobreviver.  

Para atingir esses objetivos, a gestão de um mosaico é 

acompanhada por um Conselho Consultivo, presidido por um 

dos chefes das UC, que deve propor diretrizes e ações para 

compatibilizar, integrar e otimizar a gestão dessas áreas, sendo 

fundamental a participação da comunidade local. 
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Assim, em considerando as iniciativas do IPHAN e do 

MMA na Coxilha Rica cujas propostas direcionam as 

respectivas áreas à conservação, outra recomendação da 

pesquisa, consubstancia-se na adoção das propostas 

apresentadas por estes órgãos junto ao município, acrescidas da 

decretação de criação de uma Área de Proteção Ambiental – 

APA. Considera-se então a implantação de um Mosaico de 

Unidades de Conservação na Coxilha Rica, constituída de: 

Refúgio da Vida Silvestre para a área proposta pelo MMA; 

Tombamento do Patrimônio Histórico com a Declaração de 

Chancela da Paisagem para a área proposta pelo IPHAN: 

decretação de uma unidade de conservação municipal 

denominada “Estrada Parque Real Caminho da Tropas”, com 

polígono a ser definido e criação da APA Coxilha Rica para o 

todo da área de estudo e ou apenas para a área alvo. Uma vez 

implementadas as medidas propostas de criação e implantação 

das respectivas UC’s, estará configurada a necessidade de 

institucionalização de um Mosaico de UC a ser implementado 

em conformidade com a Portaria 482 de 14 de dezembro de 

2010, do MMA. 
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