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A temática Planejamento e Desenvolvimento Regional tem 

nas últimas décadas estimulado reflexões e estudos em instituições 

públicas de diferentes escalas de gestão e atuação.  

O presente trabalho trata de um exercício de planejamento 

regional desenvolvido no Curso de Mestrado Profissional em 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental 

(MPPT), do Departamento de Geografia (DG) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC). O MPPT “está voltado para as 

questões mais relevantes do Planejamento Territorial, que são 

abordadas através de uma perspectiva multidisciplinar e em estreito 

diálogo com a realidade social catarinense e brasileira e com a 

produção científica na área em âmbito regional, nacional e 

internacional. Do ponto de vista acadêmico, o Curso preocupa-se 

em transmitir conhecimento básico e específico sobre Planejamento,  

aliado a uma reflexão interdisciplinar, teórico-metodológica e 

empírica.” (http//:www.mppt.udesc.br, 2011). 

No segundo semestre de 2009, mestrandos e professores do 

MPPT executaram um trabalho de planejamento regional aplicado à 

realidade catarinense, especificamente na região do Alto Vale do 

Rio Tijucas. Este documento (Relatório Preliminar) compreende os 

resultados alcançados no trabalho conjugado das disciplinas de: A 

Prática em Planejamento Regional, ministrada pela Prof. Dra. Isa 

de Oliveira Rocha; Gestão de Bacias Hidrográficas, ministrada pela 

Profa. Dra. Maria Paula Casagrande Marimon; Geoprocessamento 

aplicado ao Planejamento, ministrada pela Profa. Dra. Mariane 

Alves Dal Santo; e Análise da Paisagem, ministrada pelo Prof. Dr. 

Ricardo Wagner ad-Víncula Veado. Lembram-se ainda os trabalhos 

de diagnóstico e levantamento dos problemas socioambientais do 

município de Leoberto Leal efetuados pelos graduandos da 7ª fase 

do curso de Geografia/Bacharelado no primeiro semestre de 2010, 

durante o desenvolvimento das disciplinas de Planejamento 

Regional e Urbano ministrada pela Profa. Dra. Isa de Oliveira 

Rocha e Análise e Gestão de Bacias Hidrográficas ministrada pela 

Profa. Dra. Maria Paula Casagrande Marimon. 

A partir da decisão de indicar a bacia hidrográfica como 

limite físico para delimitação de uma unidade de planejamento 

regional, e considerando a proximidade do local de estudo em 

relação a Florianópolis, sede do MPPT e, portanto, condição 

importante para viabilidade de execução do trabalho, o grupo 

formado pelos mestrandos e professores do MPPT definiu como 

objeto de estudo a área do Alto Vale do Rio Tijucas, composta pelos 

municípios de Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino e Rancho 

Queimado. 
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A área estudada compreende uma parte da bacia hidrográfica 

do Rio Tijucas (Ilustração 1), que pode ser considerada uma sub-

bacia. A bacia hidrográfica refere-se a superfície terrestre drenada 

por um rio principal e seus tributários, limitada pelos divisores de 

água. A bacia hidrográfica é, portanto, uma unidade de 

investigação, determinada a partir de critérios geomorfológicos.  

Segundo Botelho (1999), a bacia hidrográfica é uma unidade 

natural de análise da superfície terrestre, onde é possível reconhecer 

e estudar as interelações existentes entre os diversos componentes 

da paisagem e os processos que atuam em sua modificação. Mas, a 

bacia pode ser considerada também um conceito socialmente 

construído, pois passa a ser o campo de ação política, de partilha de 

responsabilidades e de tomada de decisões (CUNHA; GUERRA, 

2003). Neste contexto, a bacia hidrográfica representa uma unidade 

ideal de planejamento. 

Esta unidade territorial de planejamento foi abordada a partir 

de uma perspectiva explicativa de totalidade e de inter-relação entre 

os elementos da natureza e da sociedade (MAMIGONIAN, 1999). 

Um aspecto a ser considerado na busca de um procedimento 

interdisciplinar refere-se à análise concomitante dos elementos do 

quadro natural e das especificidades da formação sócio-espacial da 

região (SANTOS, 1977). 

Assim, foram realizados levantamentos e diagnósticos dos 

aspectos físicos e dos aspectos socioeconômicos do Alto Vale do 

Rio Tijucas, destacando-se a identificação dos principais problemas 

socioambientais existentes em cada município, quando se adaptou a 

metodologia apresentada pelo IBGE (AGUIAR, 1997), além da 

proposição de soluções e de um zoneamento territorial para a 

região. Ao longo dos trabalhos utilizou-se instrumental 

metodológico de geoprocessamento, disponível nos laboratórios 

vinculados ao MPPT, onde foi possível inclusive espacializar as 

informações colhidas nas saídas de campo. Estas, aliás, resultaram 

na organização de importante acervo fotográfico do quadro da 

natureza e da sociedade existente nos municípios de Angelina, 

Leoberto Leal, Major Gercino e Rancho Queimado, no período 

(2009 e 2010), ressultante dos trabalhos de campo1. Por último, 

destaca-se que este relatório, embora preliminar, pode subsidiar os 

eixos de atuação dos gestores municipais e estaduais na condução 

de ações locais de desenvolvimento. Foram propostas formas de 

intervenção que visam a sustentabilidade de áreas deprimidas ou 

estagnadas na região do Alto Vale do Rio Tijucas, buscando atenuar 

os desequilíbrios socioambientais materializados no território. 

 

 
                                                      
1 Não foi possível apresentar neste relatório a totalidade dos registros fotográficos 
efetuados. 





 

 

    

 

Il
us

tr
aç

ão
 1

: M
ap

a 
de

 L
oc

al
iz

aç
ão

 d
a 

ár
ea

 d
e 

es
tu

do
. 

 



 

  



 

 

 

 
A
S
P
E
C
T
O
S
F
Í
S
I
C
O
S 



8 
 

 

 

1. ASPECTOS FÍSICOS 

 

Daniel Alexandre Heberle, Heloisa de Campos Lalane, Jatyr 
Fristch Borges, Nilson Berticelli, Sinara Fernandes Parreira, 
Maria Paula Casagrande Marimon, Mariane Alves Dal Santo 

e Ricardo Wagner ad-Víncula Veado 

 

 

1.2. GEOLOGIA 

A Geologia do Alto Vale do Rio Tijucas é constituída por 

três grandes grupos de rochas, caracterizados basicamente por suas 

idades e constituição: o Embasamento Cristalino composto pelo 

Complexo Águas Mornas, pelos corpos graníticos intrusivos; Grupo 

Brusque; a Cobertura Sedimentar Gonduânica (Bacia Sedimentar do 

Paraná) representadas pelo Grupo Itararé e pelas Formações Rio 

Bonito, Irati, Palermo; e a Cobertura Sedimentar Quaternária 

(Ilustração 5). 

Ao leste da área de estudo, a geologia é marcada pelo 

Embasamento Cristalino: grupo de rochas mais antigo, de idade pré-

cambriana e paleozóica inferior, constituído de rochas ígneas e 

metamórficas, as mesmas que constituem as serras que, 

praticamente, acompanham o litoral catarinense. Nessas rochas é 

possível observar minerais bem individualizados, alguns bem 

brilhantes e um pouco acinzentados (quartzo), outros brancos ou 

rosados com um brilho nacarado (feldspato) e outros brilhantes e 

pretos (mica e piroxênio) (Santa Catarina, 2008). Esse grupo de 

rochas forma o relevo acidentado que caracteriza grande parte dos 

municípios de Angelina, Rancho Queimado e Major Gercino 

(Ilustração 2). 
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Heloisa de Campos Lalane 

Ilustração 2: Fotografia do relevo acidentado e vales encaixados 
(Embasamento Cristalino) no município de Angelina/SC, set/2009. 

O oeste da área de estudo, que abrange quase toda a área do 

Município de Leoberto Leal, e a parte ocidental dos municípios de 

Rancho Queimado, Angelina e Major Gercino, afloram rochas da 

Bacia Sedimentar do Paraná. Esta Bacia constituiu uma área baixa, 

de deposição, na época em que os continentes sul-americano e 

africano estavam juntos, e onde, há milhões de anos – na era 

Paleozóica, se acumularam sedimentos, que se transformaram em 

rochas sedimentares, por ação dos processos de litificação. Quando 

os continentes se separaram, há mais de 180 milhões de anos, já na 

era Mesozóica, ocorreu à abertura de fendas nas camadas superiores 

da Terra, a crosta, por onde extravasaram lavas que recobriram a 

bacia (Santa Catarina, 2008). 

Já no Terciário, a Bacia do Paraná sofreu um processo de 

soerguimento, exibindo as várias camadas de rochas sedimentares 

que jaziam sob as rochas vulcânicas. Cada tipo de rocha sedimentar 

pode esclarecer o ambiente de deposição e assim reconhecer os 

climas e eventos superficiais do passado (Santa Catarina, 2008).  

A sedimentação da bacia sedimentar gonduânica iniciou-se 

no Permiano Médio com deposição de argilitos, diamictitos, 

ritmitos, arenitos finos, siltitos, folhelhos e conglomerados, em 

ambiente continental e marinho, com influência glacial. No 

Permiano Médio e Superior ocorreu a deposição em ambiente 

litorâneo, flúvio-deltáico e, progressivamente, marinho de águas 

rasas. Os depósitos correspondentes a esses ambientes são arenitos 

finos e grosseiros, siltitos, folhelhos carbonosos, camadas de carvão 

e siltitos argilosos. No Permiano Superior, predominou o ambiente 

marinho, passando, ao final da seqüência paleozóica, para ambiente 

fluvial. Sob essas condições ocorreram as deposições de folhelhos 

pirobetuminosos, níveis de calcário, argilitos, siltitos, folhelhos e 

arenitos finos (Ilustração 3). No Mesozóico, ocorreu a deposição de 

sedimentos representada por argilitos, siltitos e arenitos 

conglomerados em ambiente fluvial (Formação Rio do Rasto). 
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Posteriormente, ocorreu a deposição dos arenitos da Formação 

Botucatu, em ambiente desértico (SANTA CATARINA, 1986). 

 
Heloisa de Campos Lalane 

Ilustração 3: Amostra de Ritmito da Formação Rio do 
Sul, Bacia Sedimentar do Paraná. Afloramento no 
município de Rancho Queimado, set/ 2009 

Nos locais mais baixos do relevo, ou seja, no vale do rio 

Tijucas e dos seus afluentes, ocorrem sedimentos provenientes das 

alterações das rochas. Estes sedimentos constituem os depósitos 

mais recentes da área de estudo, a Cobertura Sedimentar 

Quaternária, de idade Cenozóica (de 65 milhões de anos atrás até os 

dias atuais) (Santa Catarina, 1986). Nas planícies fluviais há 

depósitos desde sedimentos arenosos até lama (argila e silte) 

(Ilustração 4).  

 
Heloisa de Campos Lalane 

Ilustração 4: Planície fluvial composta por sedimentos arenosos, 
nas margens do Rio Tijucas - Município de Major Gercino/SC, 
set/2009. 

 

O mapa geológico da região está apresentado na 

Ilustração 5. 
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1.3. CLIMA 

1.3.2. Aspectos Gerais 
 

O clima de uma determinada localidade é formado por uma 

complexa interação entre os continentes, oceanos e as diferentes 

quantidades de radiação recebida do Sol. O giro da Terra em torno 

deste astro faz com que essa quantidade de energia recebida em 

cada localidade varie ao longo do ano, criando um ciclo sazonal 

responsável pelas estações de verão, outono, inverno e primavera.  

Em Santa Catarina, esta variação sazonal do clima é bastante 

definida por causa da localização geográfica. No verão, quando os 

raios solares estão chegando com maior intensidade, a quantidade 

de radiação solar global recebida chega a 502 cal/cm²; no inverno 

esse fluxo é bem menor e fica em torno de 215 cal/cm².  

Também no inverno, a freqüência de inserção de frentes frias 

e massas de ar frio são muito maiores e contrastam com as altas 

temperaturas de verão, geradas pela permanência da massa de ar 

tropical. As estações de transição, outono e primavera, mesclam 

características das duas outras estações. Além das variações 

sazonais associadas ao movimento da Terra em torno do Sol, a 

orografia (distribuição das montanhas) de Santa Catarina e a 

proximidade do mar são os grandes responsáveis pelas diferenças de 

clima existentes entre as diversas regiões do estado. 

A altitude da planície litorânea varia de 0 a 300 m. Ao 

ultrapassar a Serra do Mar e a Serra Geral, no Planalto Serrano e no 

Meio Oeste, as altitudes variam entre 800 e 1500 m; mais para 

oeste, as altitudes vão diminuindo até atingirem cerca de 200 metros 

no extremo oeste. Toda essa variação de altitude e distanciamento 

do mar faz com que o clima varie bruscamente entre uma região e 

outra; as temperaturas, por exemplo, podem variar mais de 10 graus 

entre o Planalto e o Litoral. 

As chuvas costumam ser bem distribuídas ao longo do ano 

com uma pequena diminuição nos meses do inverno. Existem 

diferenças significativas entre as regiões. Nas zonas mais elevadas 

do planalto norte, o verão é fresco e o inverno frio. No Litoral 

(devido à baixa altitude) e no Oeste (devido à continentalidade), o 

verão é mais quente e prolongado. 
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Ilustração 6: Mapa climático do Brasil. 
Fonte: Disponível em  http://www.guianet.com.br/brasil/mapaclima.htm, 
acessado em out/2009. 

No litoral, é comum ocorrer o vento sul, que traz para a 

atmosfera a umidade oceânica, tornando o inverno úmido. No 

planalto sul, devido às altitudes que variam de cerca de 800 a até 

1827 metros, o frio é mais forte e dura mais tempo. Ali, é freqüente 

a ocorrência de geadas e neve, com significativas temperaturas 

negativas. Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urubici e Urupema 

são os municípios mais frios do estado e estão entre os mais frios do 

Brasil. 

Na Ilustração 7 pode ser observada a variação das 

temperaturas médias anuais de Santa Catarina. 

 
Ilustração 7: Mapa das temperaturas médias anuais de Santa Catarina. 
Fonte: Santa Catarina (1991). 

1.3.3. Contexto Regional 

Na Sub-bacia do Alto Rio Tijucas, formada pelos municípios 

de Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino e Rancho Queimado, 

encontra-se algumas variações, principalmente em função do relevo 

e da altitude diferenciada, conforme segue: 
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No município de Angelina, a altitude média é de 450 metros 

em relação ao nível do mar, o clima Temperado quente com 

temperatura média anual de 21,5°C, com mínima de 16°C e máxima 

de 27°C. 

Em Leoberto Leal, a altitude média é de 550 metros e o 

clima Mesotérmico Úmido, com verão quente e temperatura média 

de 19,5°C.  

Em Major Gercino também o clima é Mesotérmico Úmido, 

com verão quente e temperatura média de 20°C e altitude média de 

80 metros acima do nível do mar. 

Rancho Queimado apresenta o clima Temperado, com 

temperatura entre 10ºC e 25ºC e altitude média de 810 metros acima 

do nível do mar. 

1.3.4. Geomorfologia 

O Alto Vale do Rio Tijucas é caracterizado pela presença de 

três unidades geomorfológicas: Serras do Leste Catarinense, 

Patamares do Alto Rio Itajaí e Planície Fluvial.  

Na parte ao Leste da área de estudo, onde afloram as rochas 

do Embasamento Cristalino, predominam morros em forma de meia 

laranja, com vales encaixados, em formato em V, próximos das 

nascentes.  Já nos cursos médios dos rios observa-se os vales com 

fundo plano, dispostos entre os morros, como na Ilustração 8.  

 
Heloisa de Campos Lalane  

Ilustração 8: Rio Garcia - vales encaixados entre morros (forma 
de meia-laranja) (Unidade Geomorfológica Serras do Leste 
Catarinense). Angelina, set/2009. 

O relevo acidentado facilita a construção e instalação de 

PCH (Pequenas Centrais Hidrelétricas). 

Do município de Santo Amaro da Imperatriz em direção à 

Rancho Queimado, pela rodovia BR 282, é possível visualizar estas 

feições geomorfológicas. Esta forma de relevo faz parte da Unidade 

Geomorfológica Serras do Leste Catarinense. No limite ocidental 

desta unidade, na área de contato da unidade com a dos Patamares 

do Alto Rio Itajaí, as altitudes atingem aproximadamente 900 

metros (SANTA CATARINA, 1991). Em direção ao litoral as 
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altitudes apresentam-se gradativamente mais baixas. Trata-se de 

uma região drenada por muitos rios, que deságuam no Oceano 

Atlântico. 

Neste compartimento, o uso e a ocupação do solo são 

caracterizados pela agricultura de pequena produção. O local foi 

inicialmente ocupado por açorianos e por descendentes de alemães 

provenientes de São Pedro de Alcântara.  

No município de Rancho Queimado, já numa posição 

elevada, começam a aparecer afloramentos de rochas sedimentares e 

o relevo torna-se mais suave, de topo aplainado. Observa-se, neste 

tipo de relevo, principalmente nas escarpas onde o solo é mais raso, 

a vegetação de Faxinal, caracterizada por copas arredondadas, 

árvores baixas, estreitas e retilíneas e pela presença de xaxins e 

araucárias de menor porte. Trata-se de uma vegetação de transição 

entre a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Ombrófila Mista. 

Nas áreas de maiores altitudes da bacia hidrográfica, onde 

também afloram rochas sedimentares da Bacia Sedimentar do 

Paraná, o relevo é caracterizado pela intensa dissecação, formado 

por elevações com topos planos, encostas na forma de escarpas com 

degraus bem marcados e vales de forte controle estrutural, formando 

patamares, mesas ou chapadas como evidenciado na Ilustração 9 

(SANTA CATARINA, 1986). Nestes tipos de vales, há pouca 

ventilação e o clima é mais frio e seco no inverno, o que propicia a 

cultura do morango, produção esta que é destaque em Rancho 

Queimado. O compartimento de relevo em questão é chamado de 

Patamares do Alto Rio Itajaí e abrange a maior parte do município 

de Leoberto Leal, os limites ocidentais dos municípios de Angelina 

e Major Gercino, e grande parte do município de Rancho Queimado 

(a oeste e ao sul). 

 
Heloisa de Campos Lalane 

Ilustração 9: Paisagem característica da unidade de relevo 
Patamares do Alto Vale do Rio Itajaí. Rancho Queimado, 
set/2009 

O relevo espelha as diferentes resistências das rochas 

sedimentares (arenitos, mais resistentes, nos topos; folhelhos ou 

argilitos, menos resistentes, nos vales). Os vales tendem a ser muito 
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profundos e se encaixar em linhas de falha ou fratura, e também 

podem apresentar muitas cachoeiras e corredeiras (Santa Catarina, 

2008). As diferenças altimétricas chegam a alcançar 1.120 metros, 

como na Serra da Boa Vista, situada no município de Rancho 

Queimado, ao sul do compartimento, onde estão localizadas as 

nascentes do rio Tijucas.  

Dispondo-se em uma faixa de direção geral NW-SE que se 

estreita para o sul, esta unidade é caracterizada, portanto, pela 

presença de extensos patamares, alcançando dezenas de 

quilômetros, e de relevos residuais de topo plano, limitados por 

escarpas. 

A Unidade Geomorfológica Planícies Fluviais é formada por 

terrenos planos, ou ligeiramente inclinados em direção ao rio, e 

compreendem a planície de inundação e os baixos terraços fluviais 

(Ilustração 10). São áreas, portanto, periodicamente inundadas e 

frequentemente utilizadas para lavouras sazonais. Surgem de forma 

descontinua e em pequenas extensões ladeando os principais cursos 

d’água, na área em estudo. 

 
Heloisa de Campos Lalane 

Ilustração 10: Estufa de fumo e criação de gado na Planície 
Fluvial do Rio Tijucas. Major Gercino/SC, set/2009 

A seguir, nas Ilustrações 11, 12 e 13, apresentam-se o Mapa 

Geomorfológico, Mapa de Declividade e Mapa Hipsométrico, 

respectivamente,  da subbacia, permitindo uma noção mais clara da 

geomorfologia local.  

O Mapa Geomorfológico mostra a localização de duas das 

três unidades geomorfológicas da área de estudo: Serras do Leste 

Catarinense e Patamares do Alto Rio Itajaí. O nível de detalhamento 

da base cartográfica não permitiu a visualização da unidade Planície 

Fluvial.  
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Através do Mapa Hipsométrico e do Mapa de Declividade, 

fica evidente a forte dissecação do relevo. O Mapa Hipsométrico 

mostra também, a configuração topográfica da área de drenagem e 

os grandes contrastes altimétricos da subbacia. Vale lembrar que o 

Mapa de Declividade do terreno constitui-se em um importante 

instrumento de apoio a estudos de potencialidade de uso agrícola de 

uma determinada área e a fragilidade a sofrer processos erosivos. 
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1.4. RECURSOS HÍDRICOS 

1.4.2. Hidrografia 

A Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas localiza-se no litoral 

centro de Santa Catarina, ao norte da capital Florianópolis, de 

acordo com a Resolução 003, de 23 de junho de 1997, do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. Em 04 de setembro de 2001 foi 

instituído o Comitê de Bacia através do Decreto n° 2.918.  

A bacia possui área de aproximadamente 3.015 km² e um 

perímetro de 447 km, e está localizada entre as coordenadas 

geográficas de Longitude Oeste 49°19’43 “e 48°27’42”, Latitude 

Sul 27°46’36 “e 27°02’35”. 

Os tributários do Rio Tijucas nascem na serra da Boa Vista 

numa altitude próxima dos 1.000 m, no município de Rancho 

Queimado. O principal curso, o Rio Garcia, passa entre a sede do 

município e o distrito de Taquaras, segue a oeste de Angelina e, 

próximo à pequena localidade de Garcia, recebe as águas do Rio 

Engano, vindo do oeste. Passa também a oeste das cidades de Major 

Gercino e São João Batista, onde recebe as águas do Rio do Braço e 

a partir de onde passa a se chamar Rio Tijucas, passando então por 

Canelinha e finalmente banhando a cidade de Tijucas, onde é 

transposto pela rodovia BR-101, por duas grandes pontes. Poucos 

metros adiante deságua no oceano Atlântico, a cerca de 50 km ao 

norte de Florianópolis. 

1.4.2.1. Bacias Hidrográficas e seus problemas 
ambientais 

Segundo os trabalhos realizados por técnicos ligados ao 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas2, esta Bacia 

Hidrográfica apresenta problemas relevantes resultantes de 

interações antrópicas nos municípios que percorre. Assoreamento, 

erosão, desmatamento, queimadas, uso indevido do solo, entre 

outros problemas, preocupam os habitantes dos municípios de 

Rancho Queimado, Leoberto Leal, Angelina, Major Gercino, Nova 

Trento, São João Batista, Canelinha, Tijucas, Porto Belo, 

Bombinhas e Governador Celso Ramos, Itapema e Biguaçu. 

Ainda segundo considerações do Comitê, a Bacia do Rio 

Tijucas possui três realidades sócio-antropológicas e ambientais 

facilmente identificadas devido às características ambientais, 

culturais e sociais dessas regiões, sendo classificadas como Baixo, 

Médio e Alto Vale do Rio Tijucas (Ilustração 14). 

                                                      
2Disponível em: 
:http://www.aguas.sc.gov.br/sirhsc/biblioteca_visualizar_arquivos.jsp?idEmpresa
=22&id Pasta=288 , acessado em out/2009. 
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Ilustração 14: Mapa dos municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do 
Rio Tijucas com a divisão dos municípios e três regiões distintas, Baixo, 
Médio e Alto Vale do Rio Tijucas.  
Fonte: Darella; Santos (2009). 
 

A região do Alto Vale do Rio Tijucas é formada pelos 

municípios de Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino e Rancho 

Queimado, cujas altitudes atingem 1.200 metros acima do nível do 

mar, e a característica predominante é o ambiente rural. A estrutura 

fundiária é formada por pequenas e médias propriedades e a renda 

advém basicamente da agricultura e do turismo rural. Nessa região 

também se encontram fragmentos florestais, inclusive 

remanescentes de Floretas de Araucárias. 

O diagnóstico realizado pelo Comitê da Bacia apontou 

problemas como os desmatamentos e florestamentos homogêneos 

com espécies exóticas, principalmente o Pinus spp., e em muitos 

casos inclusive, o desmatamento de vegetação nativa para o plantio 

desta espécie. Outra constatação é a exploração imobiliária visando 

à implantação de condomínios rurais, hotéis e pousadas, do tipo 

hotel-fazenda. Tais empreendimentos na maioria das vezes fazem 

uso inadequado dos recursos naturais, como desvio de cursos 

d’água, supressão da vegetação de Área de Preservação Permanente 

(APP), poluição dos rios devido à falta de saneamento básico, entre 

outros. 

Vários dos problemas apontados são comuns a todos os 

municípios, como a carência no sistema de saneamento básico, 

utilização de agrotóxicos, extração mineral, desmatamento e 

substituição da vegetação nativa por Pinus/Eucalipto, presença de 

rejeitos industriais, deposição de lixo em locais impróprios, 

crescimento urbano desordenado, falta de sensibilização, 

conhecimento e conscientização por parte de governantes locais e 

da população. 

Como potencialidades econômicas podem-se destacar a 

valorização da natureza, o turismo rural e as pequenas propriedades 

rurais, também com perspectivas à implantação de agricultura 

orgânica e tipos de cultivos mais harmônicos com o ambiente. 



25 
 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados apurados pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica, em análise temporal do uso do solo das áreas 

em transgressão às quatro normas do Código Florestal.  

As normas de referência utilizadas foram as referentes às 

margens de rios, entorno de nascentes e de reservatórios artificiais, 

áreas com inclinação superior a 45° e com inclinação entre 25° e 

45°. 

Nota-se que no ano 1985, de um total de 951,96 km² da área 

que deveria ser de preservação permanente e uso restrito, 

aproximadamente 370,46 km² estava sendo utilizada indevidamente. 

No ano de 2006 houve redução dessas áreas que passaram para 258, 

51 km². 

De acordo com os processamentos, as áreas em transgressão 

às normas do Código Florestal analisadas diminuíram 30,22 %. Esse 

decréscimo está associado à evasão das áreas rurais que 

aconteceram em nove municípios da Bacia entre os anos 1991 e 

2000 de acordo com o Censo do IBGE (2000). 

Outro fator que causou tal redução foi o fato de que muitas 

áreas de reflorestamento foram classificadas erroneamente como 

floresta. Os cultivos de espécies exóticas têm crescido na região e a 

metodologia utilizada para classificação não foi satisfatória para 

distinção das classes Floresta e Reflorestamento. As áreas que 

foram classificadas indevidamente ocultam áreas em transgressão. 

Tabela 1: Análise temporal das áreas em transgressão frente o Código 
Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas. 

Ano 1985 2006  

Estado 
Normativo 

Área 
(km²) 

Área 
(km²) 

Diferença 
2006-1985 

Alteração 
da Área em 
% 

Alteração em 
relação a área 
da Bacia 

Transgressão 
Rio/Nascentes 252,23 186,97 -65,26 -25,87 -2,16 

Adequados 
Rios/Nascentes 271,6 334,87    

Transgressão 
Declividade 
25-45 

117,12 66,76 -50,36 -43 -1,67 

Adequado 
Declividade 
25-45 

306,75 356,91    

Transgressão 
Reservatórios 0 4,2 4,2 -100 0,14 

Adequados 
Reservatórios 0 0,16    

Transgressão 
Declividade>45 1,11 0,58 -0,53 -47,75 -0,018 

Adequado 
Declividade>45 3,15 3,68    

Transgressão 
Total 370,46 258,51 -111,95 -30,22 -3,7 

Adequado Total 581,5 695,46    
APP e AUR Total 951,96 956,32    

Fonte: Darella; Santos (2009). 
 

As áreas de preservação em transgressão nas margens de rios 

e ao redor de nascentes representam as maiores áreas de 

preservação, pois a Bacia do rio Tijucas tem hidrografia bastante 
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densa. Essas áreas, que em 1985, ocupavam a extensão de 252,23 

km² (8,33% da área da Bacia) sofreram redução de 25,87%. 

As áreas de uso restrito em transgressão que perfaziam um 

total de 117,12 km², em 1985, tiveram seu tamanho reduzido em 

aproximadamente 43%, chegando à extensão de 66,76 km², em 

2006. 

As áreas de preservação ao redor de reservatórios artificiais 

para extração de areia e argila não existiam em 1985. No conjunto 

com as áreas de preservação do reservatório da Barragem Angelina 

essas áreas somam 4,36 km², dos quais 4,2 km² se encontravam em 

transgressão ao Código Florestal, no ano de 2006. 

A Ilustração 15 apresenta a rede hidrográfica da sub-bacia 

do Alto do Rio Tijucas, com base em cartografia do IBGE 

digitalizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa 

Catarina (EPAGRI) e pela Associação dos Municípios da Região da 

Grande Florianópolis (GRANFPOLIS). 

Adiante neste relatório se encontram informações acerca da 

exploração dos recursos hídricos da região para geração de energia 

elétrica. 

A primeira Usina construída na década de 1960, denominada 

de Usina Garcia I, tem seu reservatório ilustrado a seguir (Ilustração 

16). 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 15: Reservatório da Represa Garcia I, rio Garcia, 
Angelina, set/2009. 
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1.5. PEDOLOGIA 

Os solos do Alto Vale do Rio Tijucas situam-se em três 

diferentes regiões edafohomogêneas como propõe Uberti (2005). Os 

municípios de Angelina e Rancho Queimado pertencem à região 

denominada como “Região Edafohomogênea de Angelina”, o 

município de Major Gercino pertence a “Região Edafohomogênea 

de Nova Trento” e por último, o município de Leoberto Leal, 

pertence a “Região Edafohomogênea de Ituporanga”. A proposta 

desse autor em separar o Estado de Santa Catarina em 18 regiões 

edafohomogêneas demonstra a heterogeneidade do território 

catarinense e conseqüentemente da região do Alto Vale do Rio 

Tijucas. 

No entanto, optou-se em utilizar o levantamento de solos 

realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 

EMBRAPA (2004), devido ao mapeamento de solos existente para 

o Estado de Santa Catarina. Mesmo sendo um mapeamento com 

uma escala que proporciona poucos detalhes, foram encontrados 

três grandes ordens de solo na região dos municípios que compõem 

a sub-bacia do Alto Vale do Rio Tijucas, dos quais dominam os 

solos das ordens dos Argissolos, Cambissolos, e Litólicos. 

 

1.5.2. Argissolos 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com 

horizonte B textural, em geral vermelho-amarelado ou bruno-

avermelhado, sob horizonte A moderado, ou proeminente, ou 

mesmo chernozêmico, desde que a atividade da argila seja baixa. 

Pode ser tanto de argila de atividade baixa quanto alta, álicos, 

distróficos ou eutróficos, e possui seqüência de horizontes A, Bt, C 

ou, mesmo freqüentemente A, E, Bt, C. Abrange desde solos com 

mais de 2 metros de profundidade (muito profundos), até perfis com 

pouco mais de 50 centímetros (pouco profundos), e desde 

moderadamente até acentuadamente drenados. 

Parte dos solos que integram esta classe apresenta acentuado 

aumento no conteúdo de argila de A para B, com ou sem 

decréscimo do B para o C. A transição entre o horizonte A e B ou 

entre E e B é clara ou abrupta, ao passo que no segundo a transição 

entre A e B é gradual ou clara. O horizonte A, cuja espessura média 

situa-se em torno de 30 cm, é de coloração bastante variável, 

principalmente em função do conteúdo de matéria orgânica e da 

natureza do óxido de ferro dominante. 

Os solos desta classe são desenvolvidos nos mais diversos 

materiais de partida, ocorrem praticamente em todos os demais tipos 

de rochas encontrados no estado. Formam-se em áreas de relevo 
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suave ondulado até forte ondulado, sob condições climáticas 

variáveis de tropical a subtropical, dominadas por vegetação do tipo 

floresta tropical e subtropical. 

A ordem dos Argissolos para a região é bastante heterogênea 

quanto as características morfológicas, físicas e químicas, podendo 

ser subdividida em classes mais homogêneas, de menor nível 

categórico, em função das características químicas e físicas. 

1.5.3. Cambissolos 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com 

horizonte B incipiente bastante heterogêneo, tanto no que se refere à 

cor, espessura e textura, quanto no que diz respeito à atividade 

química da fração argila e saturação por bases. Este horizonte situa-

se imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, exceto o 

fraco, ou sob horizonte H turfoso, possuindo seqüência A, Bi, C ou 

H, Bi, C. São derivados de materiais relacionados a rochas de 

composição e natureza bastante variáveis, desde as mais antigas que 

constituem o Embasamento Cristalino até as de origem recente, 

passando pelas metamórficas do Complexo Brusque, pelas 

intrusivas graníticas referidas ao Eo-Paleozóico, pelas sedimentares 

do Paleozóico, pelo arenito Botucatu e pelas efusivas da Formação 

Serra Geral. 

São solos com certo grau de evolução, porém não o 

suficiente para meteorizar completamente minerais primários de 

mais fácil intemperização, como feldspato, mica, hornblenda, augita 

e outros e não possuem acumulações significativas de óxidos de 

ferro, húmus e argilas, que permitam identificá-los como possuindo 

B textural ou B espódico. 

São bem a moderadamente drenados, pouco profundos a 

profundos, apesar de ocorrerem perfis rasos (< 50 cm) ou muito 

profundos (> 200 cm). A espessura do horizonte A também varia 

muito, via de regra, de 15 a 80 cm. 

Como decorrência da heterogeneidade do material de origem 

e da influência direta ou indireta do clima, os solos em questão são 

de cor pouco uniforme. 

Também a textura e demais características a ela relacionadas 

variam muito em função da natureza do material de origem. 

Independente disso, qualquer que seja a derivação, a textura ao 

longo do perfil do solo é normalmente uniforme, verificando-se um 

pequeno decréscimo ou um pequeno incremento de argila do A para 

o B, admitindo-se um incremento marcante no caso de Cambissolos 

desenvolvidos de sedimentos aluviais ou outros casos de 

descontinuidade litológica. 
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Esta classe, por comportar distinção quanto à saturação por 

bases, à saturação por alumínio trocável, à atividade da argila, ao 

tipo de horizonte A, à textura e às características decorrentes da 

natureza intermediária com outros solos, foi desmembrada em doze 

classes mais homogêneas, de menor nível categórico. 

1.5.4. Solos Litólicos 

Compreendem solos minerais, não hidromórficos, bem a 

moderadamente drenados, muito pouco desenvolvidos, rasos, com 

espessura, em geral, inferior a 40 cm, com o horizonte A assentado 

diretamente sobre a rocha consolidada, ou apresentando um 

horizonte C pouco espesso. 

A textura varia em função do material de partida, embora se 

verifique um predomínio de Litólicos argilosos e de textura média, 

sendo os de textura muito argilosa, siltosa e arenosa menos 

freqüentes. A vegetação que ostentam está relacionada, entre outras 

causas, às variações climáticas, edáficas e topográficas, razão pela 

qual foram identificados Litólicos sob floresta subtropical, floresta 

transicional tropical/subtropical, floresta tropical e campo 

subtropical. Por serem solos que ocorrem em sua maioria em locais 

de topografia acidentada, normalmente em relevo forte ondulado, 

montanhoso e ondulado, e devido à pequena espessura dos perfis, 

são muito suscetíveis à erosão. Algumas unidades de mapeamento, 

porém, situam-se em áreas de relevo menos acidentado, o que 

atenua em parte os efeitos provocados por este fenômeno. São solos 

difíceis de serem mecanizados dentro de um sistema de agricultura 

moderna, devido, principalmente, ao relevo, à pequena espessura e a 

presença de calhaus e matacões na superfície e, às vezes, também 

no corpo do solo.  

O potencial agrícola destes solos varia muito, dependendo 

das condições ambientais e, em especial, do substrato rochoso e do 

regime hídrico. 

Estes solos também podem ser desmembrados em classes de 

nível categórico inferior em função da saturação de bases, da 

relação alumínio/bases, do tipo de horizonte A e da classe textural. 

As Ilustrações 17 e 18 mostram fotografias de solos 

representativos da região, e na seqüência apresenta-se o Mapa 

Pedológico (Ilustração 19), construído com base na EMBRAPA 

(2004), e mostra a distribuição dos principais ordens de solos 

encontrados na região. 
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Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 17: Perfil de solo a beira da estrada no 
município de Angelina, set/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 18: Perfil de Argissolo a beira da estrada, 
município de Angelina, após a ocorrência de deslizamento, 
set/2009. 

O Mapa Pedológico da região é apresentado na Ilustração 

19, que mostra a ocorrência das três principais ordens de solo: 

Cambissolos, Argissolos e Litólicos, onde a predominância é 

marcadamente do primeiro, os Cambissolos. 
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1.6. VEGETAÇÃO 

O presente trabalho teve como base o levantamento de dados 

secundários, a partir de estudos já realizados na região, e incursões a 

campo, onde foi possível verificar a atual vegetação na região, que 

por sua vez, está inserida no domínio Mata Atlântica. 

A Floresta Atlântica, com cerca de 1,5 milhões de km², 

estende-se praticamente por todo o litoral brasileiro, ocupando o 

território de 13 estados. A devastação, degradação e ocupação desse 

ecossistema, fez com que se tornasse um dos ecossistemas mais 

ameaçados no mundo. 

Em Santa Catarina são visíveis os reflexos sofridos pelo 

Bioma Floresta Atlântica, através da exploração madeireira, 

urbanização desordenada e mau uso e ocupação do solo. 

Com base nos dados apresentados por Klein (1978; 1986), 

estas formações vegetais constituem tipos vegetacionais específicos 

para o contexto regional catarinense no qual se encontram 

estabelecidos, e sua distribuição na área de abrangência deste 

trabalho pode ser visualizada na Ilustração 20.  

 
Ilustração 20: Mapa dos remanescentes vegetais em Santa Catarina. 
Fonte: SOS Mata Atlântica (2005). 

 

A configuração fitogeográfica do Estado de Santa Catarina 

encontra-se integralmente representada por formações vegetais 

pertencentes ao Bioma Mata Atlântica, com destacada 

predominância de ecossistemas florestais referentes à Floresta 

Ombrófila Densa (ou Mata Atlântica sentido restrito), Floresta 

Ombrófila Mista (ou Mata de Araucárias) e à Floresta Estacional 

Decidual (ou Floresta do Alto Uruguai), e ecossistemas associados 

como restingas, manguezais e campos de altitude, conforme 

disposto na Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 
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As tipologias florestais catarinenses receberam três 

denominações: Floresta Ombrófila Densa, que ocorre no Litoral e 

estende-se até a Serra Geral, do Mar e do Espigão; Floresta 

Ombrófila Mista, que ocorre no Planalto e se caracteriza pela 

presença da Araucária angustifolia e Floresta Estacional Decidual, 

caracterizada por espécies caducifólias, com ocorrência 

predominante no Oeste Catarinense (IBGE, 1990). 

Este conjunto de tipologias vegetacionais tem sido 

enquadrado como pertencentes à área de “Domínio da Mata 

Atlântica” (Decreto Lei n. 750, 1993), e se caracterizam por 

apresentarem diversidade bastante acentuada, mas distintas entre si. 

Esta diversidade implica em variações que podem ser agrupadas sob 

pontos distintos: fisionomia, estrutura, composição, dinâmica, 

ambientes edáficos, estratégias reprodutivas, fenologia e padrão 

espacial (REIS, 1993). 

Na região do Alto Vale do Rio Tijucas encontram-se as 

formações de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista, 

com subformações características de áreas de transição de uma 

formação para outra. 

1.6.2. A Floresta Ombrófila Densa (FOD) 

Segundo o IBGE (1992), o termo Floresta Ombrófila Densa 

foi criado por Ellemberg & Mueller Dombois, substituindo o antigo 

termo Floresta Pluvial, de mesmo significado, ou seja, floresta 

"amiga das chuvas". Outros nomes comuns dados a este tipo de 

vegetação são Mata Atlântica ou Floresta Atlântica. 

A Floresta Ombrófila Densa se estende por quase toda a 

faixa litorânea do Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do 

Sul. Caracteriza-se pela formação de um dossel uniforme quanto a 

sua coloração, forma das copas e altura, representando uma 

fitofisionomia muito característica e com poucas variações durante 

todo o ano (Reis, 1995). A maior parte dessa fisionomia é impressa 

pela presença das grandes árvores que dificilmente se sobressaem 

no dossel (Klein, 1986).  

Internamente, Klein (1978; 1986) caracteriza na Floresta 

Ombrófila Densa uma estruturação bastante dependente das grandes 

árvores que formam o estrato superior da floresta, o das 

macrofanerófitas. Sob este primeiro estrato, árvores menores 

formam o estrato médio, ou mesofanerófitas. Ainda um terceiro 

estrato arbóreo pode ser identificado, formado pelas 

nanofanerófitas. De forma esparsa e irregularmente ocupando o 

quarto estrato, estão ervas características do interior da floresta. 

Segundo Leite & Klein (1990), a Floresta Ombrófila Densa 

possui características tropicais, mesmo sendo situada em zona 

extratropical. Apesar da ausência de algumas espécies tipicamente 
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tropicais, existe alto grau de endemismos, estando diretamente 

relacionado à complexidade dos ecossistemas existentes. De forma 

geral, as características que determinam essa formação florestal são 

a ausência de um período seco, temperaturas médias acima de 15º C 

e alta umidade. 

1.6.3. A Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

Esta tipologia florestal está circunscrita a uma região de 

clima subtropical, ocorrendo abaixo do Trópico de Capricórnio em 

altitudes que variam de 500 a 1200 metros, nos estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ocorrendo ainda alguns relictos 

em regiões mais elevadas dos estados de São Paulo e Minas Gerais 

e na parte nordeste da Argentina, na província de Missiones, divisa 

com Santa Catarina (HUECK, 1953; VELOSO et al., 1991). 

O clima de ocorrência da Floresta Ombrófila Mista em Santa 

Catarina é classificado, segundo Köppen como Cfb - Clima 

Mesotérmico Subtropical Úmido, com verões frescos, sem estação 

seca definida e com geadas severas freqüentes, temperaturas médias 

dos meses mais quentes são inferiores a 22°C (KÖPPEN, 1948). A 

precipitação média está entre os 1.300 e 1.400 mm/ano 

(MACHADO, 1984). 

Na Floresta Ombrófila Mista, a presença da Araucária 

angustifolia imprime uma fitofisionomia muito peculiar, ao mesmo 

tempo em que também imprime uma estruturação característica para 

esta tipologia florestal. Formando o estrato de árvores emergentes, o 

pinheiro, compõe o primeiro estrato ou das megafanerófitas. 

Seguem ainda outros três estratos com formas arbóreas, formando 

respectivamente o estrato das macrofanerófitas, mesofanerófitas e 

nanofanerófitas, sendo o quinto estrato formado pelas ervas (REIS, 

1993).  

Klein (1978) em seu trabalho subdividiu a “Mata de 

Araucária” (atualmente denominada como Floresta Ombrófila 

Mista) dentro do estado de Santa Catarina de acordo com as 

diferentes associações florestais, caracterizadas através das 

diferentes formas de associação da araucária com outras espécies. 

Nas regiões do Planalto Norte e Meio Oeste, a araucária ocorre 

associada principalmente a Ocotea porosa e Ilex paraguariensis, 

enquanto que na região do Planalto Sul, sua ocorrência está 

associada principalmente a Ocotea pulchella e Nectandra 

lanceolata e no Extremo Oeste, associada à Apuleia leiocarpa e 

Parapiptadenia rigida. Ainda no Extremo Oeste e em regiões de 

transição do Planalto com a Floresta Ombrófila Densa (FOD), a 

araucária ocorre associada a formações de faxinais, termo utilizado 

pelo autor para se referir a áreas com algum tipo de restrição edáfica 

para o desenvolvimento das espécies. A última associação da 

araucária mencionada refere-se à ocorrência da espécie em 
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formações de campo, configurando os “bosques e capões de 

pinheiros”. 

1.6.4. Caracterização Fitogeográfica do Alto Vale 
do Rio Tijucas 

A configuração fitogeográfica do Alto Vale do Rio Tijucas 

apresenta estreita correlação com as feições geomorfológicas. As 

configurações geológicas, edáficas e topográficas condicionam o 

estabelecimento de uma gama variada de formações vegetais com 

diferentes composições florísticas e estruturas vegetacionais. 

O mapa da vegetação, ilustração 21, demonstra a 

predominância de Floresta Ombrófila Densa, uma pequena mancha 

de Floresta Mista e os Faxinais, que são áreas de transição para 

Floresta Ombrófila Mista. As ilustrações 21 a 24 apresentam 

destaques de diferentes paisagens da região. 



 

 

 

Il
us

tr
aç

ão
 2

1:
 M

ap
a 

da
 V

eg
et

aç
ão

 O
ri

gi
na

l n
o 

A
lto

 V
al

e 
do

 R
io

 T
iju

ca
s 



 

 



41 
 

 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 22: Vegetação com predominância de Araucária 
angustifólia, típica de Floresta Ombrófila Mista. Set, 2009. 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 23: Vegetação de Floresta Ombrófila Densa. Set, 2009. 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 24: Vegetação característica de corredeiras, muito afetada 
com a mudança na dinâmica dos rios. Set, 2009. 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 25: Floresta de Faxinal. Mun. Rancho Queimado. Set. 2009. 
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1.6.5. Floresta de Faxinais 

Segundo Klein (1978), as Florestas de Faxinais ocorrem em 

altitudes superiores a 700 metros e inferiores a 1.200 metros, bem 

como em encostas íngremes. Há uma pequena diminuição das 

espécies tropicais da Mata Pluvial, para cederem lugar às espécies 

que preferencialmente ocorrem em solos rasos e próprios de 

encostas abruptas, bem como das chapadas, existente nas cristas das 

serras. 

Os Faxinais, na sua grande maioria, representam fases de 

transição, entre a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta Ombrófila 

Mista, estando suas maiores áreas de ocorrência, situadas nas 

encostas da Serra do Mar e da Serra Geral. 

A Ilustração 25 apresenta uma paisagem da vegetação de 

Faxinal, subformação da Floresta Ombrófila Mista. 

Os Faxinais são considerados uma subformação da Floresta 

Ombrófila Mista marcados pela presença de pinheiros brasileiros, a 

Araucária angustifolia, pequenos e ralos e estrutura semelhante às 

Florestas Nebulares. Esses ocorrem ao longo das ramificações da 

Serra Geral e no topo da Serra do Tabuleiro. 

As duas formações ocorrentes na região do Alto Vale do Rio 

Tijucas e vêm sofrendo pressão de diversos tipos, porém atualmente 

é importante salientar que as implantações de projetos hidrelétricos 

causam impactos sob a vegetação típica de corredeiras (reófitas), 

que necessita da dinâmica natural dos rios para se multiplicar. 
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1.7. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

1.7.2. Angelina 

Angelina apresenta população de 5.250 habitantes (IBGE, 

2010) e área de 499,947 km². O município de Angelina tem como 

economia básica a agropecuária de corte e leite, apicultura, 

avicultura de corte, olericultura, fumo e grãos. A agricultura 

familiar é predominante. A grande maioria (cerca de 60%) dos 

produtores rurais utiliza tração animal e micro trator para os 

trabalhos na propriedade. Nas áreas de culturas anuais, após a 

colheita, são implantadas pastagens. A produção integrada no 

município está sendo desenvolvida através da inserção de novas 

técnicas de diversificação de produção nas propriedades. 

O mapa da Ilustração 26 apresenta a ocupação do território 

do Município de Angelina e a disposição dos usos ao longo do eixo 

viário. 

Basicamente há predominância de vegetação secundária em 

diversos estágios de regeneração com fragmentos de pinus e 

eucaliptos. Na seqüência o território é coberto pelas culturas 

agrícolas e pastagens seguidas pelas áreas de solo exposto e área 

urbana. A área urbana do município se caracteriza pela ocupação ao 

longo de um eixo viário que atua como elemento definidor da 

morfologia urbana integrando e diversificando os usos no seu 

decorrer. 

A configuração natural da paisagem age como elemento 

condicionador da ocupação espacial principalmente no perímetro 

urbano. A Ilustração 27 demonstra o caráter do relevo presente na 

região bem como a ocupação voltada às áreas menos íngremes do 

vale. 

 
 

Ilustração 26: Imagem parcial do município de Angelina. 
Fonte: Google Earth (2009). 
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1.7.3. Major Gercino 

Major Gercino apresenta 3.279 habitantes (IBGE, 2010) e 

área de 286 km². Sua principal economia é o turismo e a fabricação 

artesanal de vinhos e frisantes, além da floricultura. Localiza-se a 

100 km do litoral e fica próximo às cidades de São João Batista, São 

Pedro de Alcântara e Nova Trento. Um dos pontos mais visitados da 

cidade é a gruta construída com seixos de rio e a pracinha central 

onde está o busto do Major Gercino. 

A vegetação secundária predomina e pode ser observada em 

diversos estágios de regeneração, entremeados a fragmentos de 

pinus e eucaliptos. Em seqüência, o território é coberto pelas 

culturas agrícolas e pastagens seguidas pelas áreas de solo exposto e 

área urbana. A área urbana do município se caracteriza pela 

ocupação típica da cultura alemã, ao longo do leito do rio. Dessa 

forma, um eixo viário paralelo ao elemento natural age como 

elemento definidor da morfologia urbana integrando e 

diversificando os usos no seu decorrer. A Ilustração 28 mostra a 

disposição dos usos ao longo do eixo viário. 

A configuração natural da paisagem age como elemento 

condicionador da ocupação espacial principalmente no perímetro 

urbano. A ilustração 29 demonstra a característica do relevo 

presente na região bem como a ocupação preferencial do fundo do 

vale. 

 

 
 

Ilustração 28: Imagem  parcial do município de Major Gercino. 
Fonte: Google Earth (2009). 

 



 

 

 
Il

us
tr

aç
ão

 2
9:

 U
so

 e
 O

cu
pa

çã
o 

U
rb

an
a 

de
 M

aj
or

 G
er

ci
no

. 
Fo

nt
e:

 M
aj

or
 G

er
ci

no
 (2

00
8)

. 
  



47 
 

 

 

1.7.4. Rancho Queimado 

O município de Rancho Queimado tem 2.748 habitantes 

(IBGE, 2010) e 286 km2 de área. O mapa da Ilustração 30 apresenta 

a ocupação do território do Município de Rancho Queimado e a 

disposição dos usos ao longo do eixo viário. 

Basicamente há predominância de vegetação secundária em 

diversos estágios de regeneração entremeados a fragmentos de pinus 

e eucaliptos. Na sequência, o território é coberto pelas culturas 

agrícolas e pastagens seguidas pela vegetação rasteira e arbustiva 

nos patamares da serra, pelas áreas de solo exposto e área urbana. A 

área urbana do município se caracteriza por uma ocupação 

centralizada disposta em núcleos. 

A configuração natural da paisagem age como elemento 

condicionador da ocupação espacial principalmente no perímetro 

urbano. A tipologia urbana é marcada por edificações de pequeno e 

médio porte resgatando traços arquitetônicos da colonização alemã. 

A Ilustração 31 apresenta o aspecto da topografia da região bem 

como a disposição da ocupação. 

 

 

 
 

Ilustração 30: Imagem parcial com a caracterização 
topográfica de Rancho Queimado.  
Fonte: Google Earth (2009). 
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1.7.5. Leoberto Leal 

Leoberto Leal apresenta população de 3.365 habitantes 

(IBGE, 2010), 291 km2 de área e localiza-se na extremidade oeste 

da Região da Grande Florianópolis, embora suas ligações 

econômicas e culturais tenham forte relação com a região do Alto 

Vale do Rio Itajaí. 

Sua economia é pautada na agricultura, com destaque para a 

cebola, milho, feijão e fumo. A indústria é incipiente, assim como o 

turismo, principalmente devido ao precário acesso à cidade.  

O mapa a seguir (Ilustração 32) apresenta a ocupação do 

território do Município de Leoberto Leal. Há predominância de 

culturas agrícolas, seguida pela vegetação nativa secundária em 

diversos estágios de regeneração permeada por fragmentos de 

reflorestamento. Na seqüência, o território é coberto pelas áreas 

urbanas, vegetação rasteira e pastagens em altitudes, além das áreas 

de solo exposto. A área urbana do município se caracteriza pela 

ocupação ao longo de dois eixos viários que convergem para uma 

área central. A ilustração 32 mostra a disposição dos usos ao longo 

do eixo viário. 

A configuração natural da paisagem é um elemento 

condicionador da ocupação espacial, principalmente no perímetro 

urbano. Na ilustração 12, Mapa de Declividade da Região do Alto 

Vale do Rio Tijucas, é possível entender as razões da ocupação 

nessas áreas, pois se trata de região onde dominam as altas 

declividades, impróprias para usos diversos. 

A Ilustração 33 apresenta o mapa de restrições ambientais 

para a região do Alto Vale do Rio Tijucas, conforme a legislação 

ambiental vigente, especialmente no que diz respeito às matas 

ciliares e declividade acima de 30%. 

Na Ilustração 34 é possível observar o uso atual das terras do 

Alto Vale do Rio Tijucas, elaborado a partir de imagem SPOT de 

2005. 
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2. ASPECTOS  SOCIOECONÔMICOS 

 

Alziro Antônio Golfetto, Elizangela Ribeiro Bosco Chelone, 
Karla Ferreira Knierin, Marco Aurélio Dias, Sandra da Silva 

Bertoncini e Isa de Oliveira Rocha 

 

 

2.2. A HISTÓRIA DA OCUPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DO ALTO VALE DO RIO TIJUCAS 

Angelina 
O nome Angelina, dado a colônia instalada no século XIX, 

foi uma homenagem prestada ao então Presidente do Conselho de 

Ministros em exercício, Angelo Muniz da Silva Ferraz. Suas terras 

foram demarcadas em lotes no entorno dos rios Garcia, Mundéus e 

Tijucas, nos fundos da Colônia de São Pedro de Alcântara. 

(PIAZZA, 1989) 

Ainda no mesmo século podia-se verificar a existência de 39 

casas nos seus arredores. Esse crescimento aconteceu devido ao 

deslocamento de famílias que se estabeleceram no perímetro 

urbano, usufruindo o incentivo correspondente ao recebimento de 

um lote para permanecer no local. Ao longo dos anos muitos 

descendentes germânicos provenientes da colônia de São Pedro de 

Alcântara se instalaram na região. 

A emancipação municipal, muito discutida nos grupos 

sociais existentes, tinha como objetivo a autonomia administrativa 

em relação ao governo imperial e provincial.  

O distrito de Angelina foi criado em janeiro de 1891, sendo 

desmembrado do município de São José, tendo toda a sua estrutura 

administrativa atrelada a este nos aspectos políticos, jurídicos e 

econômicos.  

Somente no ano de 1961, Angelina tornou-se município, 

emancipando-se de São José. Então, um século depois da fundação 

da Colônia Nacional de Angelina (1860), foi criado o município de 

Angelina, a sete de dezembro de 1961, conforme lei estadual Nº: 

781 e instalado aos 30 dias daquele mês e ano. 

A história do município mostra um crescimento acentuado 

no número de habitantes até a década de 1970. Esse crescimento 

não é observado na atualidade, pois o número de habitantes tem 

caído, por exemplo: em 2000 o município apresentou 5.776 

habitantes e em 2010 diminuiu para 5.250 habitantes, 

correspondendo a uma queda de 9%. 
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A beleza do seu relevo aliada a religiosidade do povo são 

atrativos turísticos fortes desse Município, que carrega ao longo da 

sua história o turismo religioso. A Ilustração 35 apresenta a igreja 

local, muito visitada. 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 35: Igreja Matriz de Angelina, set/2009. 
 

Também neste sentido, encontra-se no município o Santuário 

Mariano ou Santuário Nossa Senhora de Angelina, formado pela 

Gruta Imaculada Conceição e 14 estações da Via Sacra, localizada 

no centro da cidade. A gruta foi construída em 1899 pelo frei Zeno 

Wallbroehl, em cumprimento de uma promessa. Na gruta está 

exposta uma imagem da Alemanha, encomendada pelo frei, que 

morreu antes da sua chegada em Angelina, em 1902. Em meio a 

quedas d’água e plantas nativas, o caminho até a gruta é um 

ziguezague, todo lajotado, de 740 m, com passagens da Via Sacra 

produzidas em gesso por um artesão alemão. 

Outro local muito visitado é a Colina da Louvação, anexa ao 

hotel, restaurante, colégio e convento das Irmãs Franciscanas de São 

José. A Ilustração 36 apresenta a vista parcial do Convento das 

Irmãs Franciscanas de São José. 
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Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 36: Convento das Irmãs Franciscanas de São 
José, set/2009. 

 

2.2.2. Leoberto Leal 

Até o inicio do século XIX, a área do atual município de 

Leoberto Leal era praticamente intocada, repleta de matas e 

presença de alguns indígenas. 

A colonização do município começou a partir da chegada de 

colonos vindos da antiga Colônia Santa Tereza, hoje município de  

Alfredo Wagner. Nos anos seguintes vieram para a região outros 

habitantes dos municípios de Palhoça e São José. 

O primeiro nome intitulado ao local foi Vargedo que foi 

atribuído pelos primeiros moradores. 

Em março de 1932, através de Decreto Estadual, foi 

desmembrado o distrito e instalado em abril do mesmo ano. Mesmo 

assim, só em 12 de dezembro de 1962 foi desmembrado de Nova 

Trento o município de Leoberto Leal, pela Lei Estadual nº 856. 

O nome dado ao município foi em homenagem ao Deputado 

Federal Leoberto Leal. Homenagem prestada ao primeiro Deputado 

Federal que visitou o Distrito e auxiliou para que estudantes do 

local pudessem estudar.  

A primeira eleição para prefeito e vereadores ocorreu já no 

ano seguinte, em 1963, quando foi marcada a posse do primeiro 

prefeito eleito, bem como a instalação da câmara dos vereadores. 

A seguir fotografia de parte da área urbana de Leoberto Leal 

(Ilustração 37).  
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Alziro Antônio Golfetto 

Ilustração 37: Zona urbana no município de Leoberto Leal, 
out/2009. 

2.2.3. Major Gercino 

Após a presença de grupos indígenas na área do atual 

município de Major Gercino, registra-se a vinda de povoadores 

provenientes das áreas de origem açoriana de São Miguel e da 

Enseada das Garoupas. Muitos habitantes do atual município de São 

João Batista também se fixaram pela região, subindo o rio Tijucas e 

se estabelecendo na localidade de Major, atual sede do município. 

A partir do ano de 1891, as regiões mais altas do município 

passaram a receber imigrantes poloneses.  

Os descendentes alemães também povoaram o município, 

vindos da colônia de São Pedro de Alcântara, que se deslocavam 

pela localidade de Morro do Descanso, passando também por 

Angelina. A outra corrente de alemães veio através do Núcleo 

Colonial Senador Esteves Junior, cuja sede localizava-se em 

Boiteuxburgo, para onde veio um contingente de alemães flagelados 

pela primeira guerra mundial. 

Devido à presença do Major Gercino Alves Rodrigues na 

sede atual do município, esta localidade era conhecida apenas como 

Major. O Major, como era conhecido, era solicitado para resolver os 

problemas que aconteciam na região. 

Na época da primeira emancipação de distrito em 1922, 

quando pertencia ao município de Tijucas, deu-se o nome de Major 

Gercino Alves Rodrigues, em homenagem ao conhecido habitante 

da localidade. Na Ilustração 38 observam-se construções da época 

(1936).  
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Ilustração 38: Vila de Major Gercino, ano de 1936. 
Fonte: disponível em <http://www. majorgercino.com.br/historia.htm 

Mas, em 1961, quando se tornou município, recebeu o nome 

de Major Gercino, em homenagem a Gercino Gerson Gomes, major 

do Exército, natural do local e filho de um antigo e conhecido 

comerciante chamado Manoel Vicente Gomes e irmão do Deputado 

Valério Gomes, que teve grande influência na política do município 

e de todo o vale.  

Atualmente, percebe-se que a expansão urbana ocorreu ao 

longo do vale do rio Tijucas. A Ilustração 39 apresenta uma visão 

panorâmica do sítio urbano.  

 
Ilustração 39: Vista panorâmica da cidade de Major Gercino, 
2006. 
Fonte: disponível em http://www. majorgercino.com.br/historia.htm, 
acessado em out/2009. 

 

2.2.4. Rancho Queimado 

A região chamada nos seus primórdios de "Picada dos 

Alfares", localizada nas encostas da Serra Geral, foi utilizada como 

passagem de tropas de gado. Esse antigo caminho tinha a finalidade 

de facilitar o transporte de tropas de gado e produtos entre o 

planalto serrano e o litoral, mas era de difícil acesso, devido à 

topografia acidentada, se transformando em um refúgio natural para 

os indígenas que ali viviam. 
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A partir do século XIX, com a chegada de imigrantes 

provenientes da Europa, iniciou-se a colonização destas encostas, 

principalmente com povoadores de origem germânica. 

O nome do município relaciona-se com a presença no local 

de um rancho que servia de apoio e pernoite aos tropeiros e 

viajantes. Este rancho incendiou-se e passou a ser um ponto de 

referência, conhecido como Rancho Queimado. 

Rancho Queimado, que pertenceu ao município de São José, 

teve sua emancipação no dia 08 de novembro do ano de 1962. Na 

Ilustração 40 pode-se observar o prédio da prefeitura municipal. 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 40: Prefeitura Municipal de Rancho Queimado, 
set/2009. 

Em período mais recente, como forma de alternativa de 

renda, muitos agricultores locais passaram a desenvolver o cultivo 

de morangos, que acabou gerando a organização da conhecida Festa 

do Morango. Esta festa proporciona, além da venda do produto, 

uma interação entre as culturas existentes no local, com destaque 

para a culinária germânica e apresentações de grupos folclóricos, 

procurando resgatar as tradições trazidas por seus antepassados e 

valorizar as manifestações culturais do povo. 

2.3. INFRAESTRUTURA URBANA 

2.3.2. Abastecimento de água 

O abastecimento de água nos municípios de Angelina, 

Leoberto Leal, Major Gercino e Rancho Queimado está sob 

responsabilidade da CASAN (Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento). Em todos os municípios foi possível observar que 

somente a área urbana dos municípios possui 100% de 

abastecimento. No entanto, na área rural, 100% do abastecimento de 

água para a população provêm de poços e nascentes da região. 

(Tabela 2 e 3). 
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Tabela 2: Infraestrutura – Abastecimento de água (2000). 
Município 

ANGELINA LEOBERTO 
LEAL 

MAJOR 
GERCINO 

RANCHO 
QUEIMADO 

 N º 
domicílios 

N º 
domicílios 

Nº 
domicílios 

Nº domicílios 

Rede geral (a)  196  154  192  192  
Rede geral - canalizada 
em pelo menos um 
cômodo 

196  154  191  191  

Rede geral - canalizada 
só na propriedade ou 
terreno  

--  --  1  1  

Poço ou nascente (na 
propriedade) (b) 

1.284  679  535  535  

Poço ou nascente (na 
propriedade) - 
canalizada em pelo 
menos um cômodo  

1.179  646  515  515  

Poço ou nascente (na 
propriedade) - 
canalizada só na 
propriedade ou terreno  

96  32  20  20  

Poço ou nascente (na 
propriedade) - não 
canalizada  

9  1  --  --  

Total 1.486  980  731  731  
Fonte: CASAN, disponível em: <http//:www.casan.com.br>, acessado em 
out/2009. 

Tabela 3: Quadro dos Mananciais utilizados pela CASAN em 
Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino e Rancho Queimado. 

CIDADE MANANCIAL CARTA IBGE 
Angelina Cachoeira Miguel Souza (Morro da 

Santa). 
Santo Amaro da 

Imperatriz 
SG 22 ZD V 1 

Major Gercino Rio Água Fria São João Batista 
SG 22 ZD II 3 

Rancho 
Queimado 

Poço Profundo Rancho Queimado 
SG 22 ZD IV 2 

Leoberto Leal Poço Profundo Vidal Ramos 
SG 22 ZD I 3 

Fonte: CASAN, disponível em:  <http//:www.casan.com.br>, acessado em 
out/2009. 

A Superintendência Regional de Negócios da Região 

Metropolitana da Grande Florianópolis é responsável pelos 

municípios de Angelina, Major Gercino e Rancho Queimado, já o 

município de Leoberto Leal está sob responsabilidade da 

Superintendência Regional de Negócios Norte / Vale do Itajaí. 

 

2.3.3.   O esgotamento sanitário 

O município de Angelina não dispunha de sistema de rede e 

tratamento de esgoto em 2009, época da realização deste estudo. Na 

área urbana, a maioria das propriedades utiliza fossa séptica, com 

sumidouros ligados a rede pluvial ou valas que chegam aos rios. Na 

área rural, a grande maioria liga a instalação sanitária direto a 

córregos e rios. Situação esta que se repete em Rancho Queimado e 

Major Gercino (Tabela 4). 

Em Leoberto Leal, dos 980 domicílios, menos de 10% 

possuem rede geral de esgoto, sendo que 20% possuem algum tipo 

de fossa, e a grande maioria, cerca de 80% despeja o esgoto 

residencial diretamente em rios e lagos da região (Tabela 4). 
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Tabela 4: Esgotamento Sanitário (2000). 
Município ANGELINA LEOBERTO 

LEAL 
MAJOR 

GERCINO 
RANCHO 

QUEIMADO
 Número 

domicílio 
Número 

domicílio 
Número 

domicílio 
Número 

domicílio 
Total 1.486 980 904 731 

Rede geral de esgoto 
ou pluvial (a) 

11 11 45 20 

Fossa séptica (b) 395 159 33 314 
Fossa rudimentar (c) 28 152 231 73 

Vala 575 - 361 218 
Rio, lago ou mar (d) 451 610 228 100 
Outro escoadouro (e) -- 11 2 1 

Não tinham 
banheiro, nem 

sanitário (f) 

26 37 4 5 

Fonte:Confederação Nacional de Municípios, disponível em:  
< http://www.cnm.org.br/infra/mu_infra_lixo.asp>, acessado em out/2009. 
 

2.3.4. O lixo 

Em Angelina, 100% da área urbana é atendida pelo sistema 

da coleta seletiva. Da área rural, 100% destinam lixo da seguinte 

forma3: 6% queimam ou enterram; 4% despejam em solos ou rios; 

15% aproveitam para criações e produção de húmus; 75% é feita a 

coleta seletiva.  

                                                      
3 Conforme a Confederação Nacional de Municípios, disponível em: 
 < http://www.cnm.org.br/infra/mu_infra_lixo.asp>, acessado em out/2009. 
 

Em Leoberto Leal mais de 50% do lixo produzido é 

queimado, somente 20% é coletado pelo serviço de limpeza pública 

do município.  

Já em Major Gercino, 30% do lixo é coletado, 30% é 

queimado, e o restante é jogado em terrenos baldios. 

No município de Rancho Queimado, quase 80% do lixo é 

coletado, sendo o maior percentual coletado por serviço de limpeza, 

seguido pela queimada e, por último, coleta por caçamba do serviço 

de limpeza (Tabela 5). 

Os despejos domésticos são lançados in natura ao longo dos 

cursos d’água, aumentando a concentração de coliformes, além de 

outros prejuízos ao meio ambiente; a coleta de lixo é realizada 

semanalmente apenas no perímetro urbano de Rancho Queimado, e 

nos distritos de Taquaras e Rio Bonito. 

Tabela 5: Coleta e Destino do Lixo – ano referência 2000. 
Município ANGELINA LEOBERTO 

LEAL 
MAJOR 

GERCINO 
RANCHO 

QUEIMADO 
 domicílios domicílios domicílios domicílios 

Total 1.486 980 904 731 
Coletado 318 222 349 511 

Coletado por 
serviço de 
limpeza  

310 203 347 370 

Coletado em 
caçamba de 

8 19 2 141 
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serviço de 
limpeza  

Queimado  802 583 377 176 
Enterrado 85 34 33 20 
Jogado em 

terreno baldio 
ou logradouro  

209 94 132 17 

Jogado em rio, 
lago ou mar 

66 6 9 1 

Outro destino 6 41 4 6 
Fonte:Confederação Nacional de Municípios, disponível em: 
 < http://www.cnm.org.br/infra/mu_infra_lixo.asp>, acessado em out/2009. 

2.3.5. Energia Elétrica 

De acordo com o Plano Decenal de Energia elaborado pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2005), o potencial 

hidroenergético do Estado de Santa Catarina totaliza cerca de 

10.800 MW. Desse total, 2.845 MW estão instalados por meio de 53 

aproveitamentos hidrelétricos, compondo um conjunto de cinco 

Usinas Hidrelétricas - UHE (2.753,80 MW), 23 Pequenas Centrais 

Hidrelétricas - PCH (78,75 MW) e 25 Centrais de Geração 

Hidrelétrica - CGH (13,40 MW). 

Os dados disponíveis no Panorama dos Recursos Hídricos 

(Santa Catarina, 2007) permitem tecer as considerações nas bacias e 

Regiões Hidrográficas catarinenses. As UHE de Itá e Machadinho, 

situadas respectivamente nos rios Uruguai e Pelotas (RH 3 - Vale do 

Rio do Peixe), respondiam por cerca de 91% da energia produzida 

no Estado. Por sua vez, a RH 2 - Meio Oeste detinha o maior 

número de aproveitamentos de pequeno porte (13), concentrados na 

bacia dos rios Irani e Chapecó. A RH 10 - Extremo Sul Catarinense 

era a única Região Hidrográfica no Estado que, até aquele 

momento, não tinha centrais hidrelétricas em operação. Verificava-

se uma tendência de expansão de centrais hidrelétricas nas RH, duas 

no Meio Oeste e nove no Sul Catarinense.  

O potencial hidrelétrico instalado no Estado deverá ser 

duplicado com a implantação das unidades outorgadas pela 

ANEEL, em especial da UHE Foz do Chapecó (RH 2), no rio 

Uruguai, da UHE Barra Grande (esta, já em operação) e da UHE 

Campos Novos, situadas, respectivamente, nos rios Pelotas e 

Canoas (RH 4 – Planalto de Lages). Essas três usinas hidrelétricas, 

juntas, deverão fornecer um adicional de 2.425 MW. 

A questão dos recursos hídricos e da energia hidrelétrica 

especificamente tem assumido papel de destaque e, neste sentido, as 

Pequenas Centrais Hidrelétricas vêm sendo a principal forma de 

investimentos descentralizados em geração de energia no Estado 

Catarinense (Borges, 2010). 

A Ilustração 41 localiza as hidroelétricas em Santa Catarina, 

incluindo o recorte das Bacias Hidrográficas. 
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Ilustração 41: Localização das Usinas Hidroelétricas em Santa Catarina. 
 

O parque gerador da CELESC (Centrais Elétricas de Santa 

Catarina) conta com 12 pequenas usinas (2009) que, em média, 

geram aproximadamente 82 MegaWatts (MW). 

2.3.6. Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH 

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (que de acordo com a 

Resolução nº 394/98 da ANEEL, são empreendimentos com 

capacidade de geração de energia entre 1 e 30 MW e área máxima 

de alagamento de 3 km2) têm assumido um papel de destaque na 

geração de energia nacional, especialmente a partir de 2001, quando 

ocorreu o chamado “apagão elétrico nacional”. 

A questão dos recursos hídricos e da energia hidrelétrica, 

mais especificamente, tem crescido no interesse dos 

empreendedores e as PCH vêm sendo a principal forma de 

investimentos em geração de energia no Estado Catarinense. 

Segundo matéria do Diário Catarinense de 14 de setembro de 2008, 

existiam em operação 33 PCH, 9 em construção e 14 em processo 

de outorga. Já os dados da CELESC dão conta de que existe mais de 

200 projetos com pedido de viabilidade para ligação à rede da 

concessionária, o que somaria mais de 230 empreendimentos.  

A primeira PCH da região do Alto Vale do Rio Tijucas foi a 

Usina Garcia I, pertencente à CELESC, já com mais de 45 anos de 

implantação do projeto (inaugurada em novembro de 1962). 

Esta Usina marca a estréia da empresa no ramo de geração 

de energia. Situada no município de Angelina, com 9.600 kW de 

capacidade instalada, a usina passou a abastecer o litoral catarinense 

ligada a rede da CELESC, trabalhando em paralelo com a 

Termoelétrica de Capivari. 

No ano de 1954 iniciou-se a construção do seu reservatório, 

simultaneamente à retirada da fauna e da flora; as famílias que lá 

residiam já haviam sido retiradas anteriormente (Ilustração 42). 

A potência instalada era suficiente para o fornecimento de 

energia elétrica à região de Florianópolis, assim como o 
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atendimento da demanda em outras zonas do Estado. A instalação 

de uma Usina, na época, era vista pela população como uma fonte 

de emprego e renda, pelo contingente de pessoas contratadas para 

trabalhar na construção, operação e manutenção da Usina. Porém, a 

população da localidade diminuiu devido às desapropriações e 

desmantelamento da vila operária - atualmente desabitada - que fora 

erguida próximo à usina, quando de sua construção. Com o término 

da obra, o leito do rio abaixo da represa quase que secou, causando 

a interrupção no fluxo migratório dos peixes. Além dos efeitos 

derivados das rápidas mudanças ambientais, ressaltam-se os 

impactos sociais causados pelo empreendimento: o deslocamento 

populacional, a indenização paga aos residentes na área alagada, 

inferior ao preço real, bem como a destruição das relações sociais 

estabelecidas no lugar, pois boa parte da população que residia na 

área foi morar em outro lugar. 

O lago da Represa da Usina Garcia I não apresenta infra-

estruturar para o lazer, limitado à realização de campeonatos anuais 

de Jet-Sky. A pesca com redes e tarrafas é proibida, porém praticada 

com freqüência (Shappo; Rocha, 2005). 
 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 42: Vista parcial do reservatório da Represa 
Garcia I, localizada no Rio Garcia, em Angelina, set/2009. 

 
Nas ilustrações (43, 44 e 45) pode-se observar a placa que 

marcou a inauguração da Usina, e imagens da represa com seu 

vertedouro ativo, visto da margem esquerda e direita, 

respectivamente. 

Existem vários estudos/inventários para implantação de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas na Bacia do Rio Tijucas, nos 

afluentes rio Boa Esperança e Rio Engano. Alguns destes projetos 

encontram-se nas Tabelas 6 e 7 a seguir. 



67 
 

 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 43: Marco da Inauguração da Represa da Usina Garcia I. 
Angelina, set/2009. 
 

 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 44: Vista do vertedouro da Represa Garcia I, fev/2010. 
 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 45: Passarela da Barragem da Represa Garcia I, 
fev/2010. 
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Tabela 6: Relação de PCH a serem implantadas no Rio Boa 
Esperança. 

Tipo Empreendimento Potência Rio Município Estado 
PCH Canta Galo 2,73 MW Rio Boa Esperança Major Gercino SC 
PCH Estância 3,81 MW Rio Boa Esperança Major Gercino SC 
PCH São Sebastião 9,54 MW Rio Boa Esperança Major Gercino SC 
PCH Pinheiral 2,70 MW Rio Boa Esperança Major Gercino SC 

Fonte: http://topocon.com.br/projetos.php?tipo=2&idrio=2 

 

Tabela 7: Relação de PCH a serem implantadas no Rio Engano. 
Tipo Empreendimento Potência Rio Município Estado
PCH Barra Clara 1,54 MW Rio Engano Angelina SC 
PCH Coqueiral 3,16 MW Rio Engano Angelina SC 
PCH Santa Ana 6,30 MW Rio Engano* Angelina SC 
PCH Fartura 5,00 MW Rio Engano* Angelina SC 

Fonte: http://topocon.com.br/projetos.php?tipo=2&idrio=6 

No Rio Engano, na comunidade de Barra Clara, está em fase 

final de construção a PCH de mesmo nome (Ilustração 46). O 

consórcio de empresas para a construção da PCH Barra Clara é 

liderado pela Service Energy – BC Service Energética Ltda 

(Ilustração 46 e 47). 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 46: Canal e parte da Usina de Barra Clara, fev/2010.  

 

Pedro Simas 
Ilustração 47: Painel que mostra o Consórcio formado para a 
construção da PCH Barra Clara, no Rio Engano, município 
de Angelina, set/2009. 
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Além destas, que são de um mesmo grupo de investidores 

em consórcio, há em construção outros empreendimentos, como a 

PCH Angelina, com 26,2 MW e localizada entre os municípios de 

Angelina e Major Gercino, e em fase de outorga, as PCH de Alto 

Fortuna (2,5 MW), e Congonhas I e II, ambas com capacidade de 1 

MW. 

Não se encontrou informações referentes ao total das áreas a 

serem impactadas por estes empreendimentos, tampouco a 

população afetada e os valores dos investimentos a serem 

realizados. 

Em viagem pela região, bem como analisando as propostas 

de aproveitamento dos recursos hídricos da região do Alto Vale do 

Rio Tijucas, constata-se o grande potencial para geração de energia, 

assim como para a exploração turística e de esportes de aventura.  

A seguir apresentam-se as fotografias de 48 a 51, que 

ilustram as características favoráveis, no que diz respeito à 

hidrologia e à beleza cênica da paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 48: Queda d’água no Rio Garcia, set/2009. 
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Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 49: Queda d’água em região rural do Rio Garcia, 
set/2009. 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 50: Queda d’água no Rio Garcia, set/2009. 

 

 
Jatyr Fritsch Borges 

Ilustração 51: Queda d’água no Rio Garcia, set/2009. 
Na Tabela 8 apresenta-se o consumo de energia elétrica na 

região, separado por classe de consumidores. 

O perímetro urbano dispõe de rede elétrica trifásica, 

entretanto, na área rural a rede é monofásica, que não atende as 

necessidades da população local, principalmente nos horários de 

pico de consumo. 
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Tabela 8: Número de consumidores e consumo de energia elétrica 
(mercado CELESC), por classe de consumidores, segundo os 
municípios de SC – 2008. 

Município Resid Ind. Com. Rural Poder 

Públ. 

Ilum. 

Públ. 

Serv. 

Públ. 

Pró-

prio

Total 

Angelina 690 19 85 672 31 1 2 1 1.501 
L. Leal 229 10 48 177 17 1 2 0 484 
M. Gercino 442 17 37 286 18 1 1 1 803 
Rancho 

Queimado 
838 42 93 244 21 1 5 2 1.246 

Fonte: Santa Catarina (2009). 

2.3.7. Sistema de transporte e rodovias 

2.3.7.1. Malha viária estadual e federal 

Na região do Alto Vale do Rio Tijucas encontram-se cinco 

rodovias estaduais e uma federal. As rodovias BR 282, SC 407, SC 

408 e SC 428, são as únicas rodovias da região pavimentadas 

(Tabela 9). 

A rodovia federal BR 282, que liga o estado de Santa 

Catarina de Leste a Oeste, passando pelo município de Rancho 

Queimado, tem seu início em Florianópolis, sobrepõe a BR 101 de 

São José a Palhoça, términando na fronteira com a Argentina. 

Esta rodovia tem uma grande importância para o 

desenvolvimento dos condomínios rurais de Rancho Queimado, 

devido ao acesso fácil e rápido entre o litoral e o município. A 

distância entre Florianópolis e Rancho Queimado é de cerca 65 km. 

Tabela 9: Situação das Rodovias Estaduais e Federais na região do 
Alto Rio Tijucas. 

 
Rodovias Municípios de Ligação Situação Física 

SC 407 Rancho Queimado a Angelina Pavimentada 

SC 407 Rancho Queimado a Anitápolis Em pavimentação 

SC 407 Rancho Queimado a S. P. de 
Alcântara 

Não pavimentada 

SC 408 Major Gercino a S. J. Batista Pavimentada 

SC 428 Leoberto Leal a Imbuia Pavimentada 

SC 429 Leoberto Leal a Alfredo Wagner Não pavimentada 

SC 481 Leoberto Leal a Major Gercino Não pavimentada 

SC 481 Major Gercino a Angelina Não pavimentada 

BR 282 Rancho Queimado a Florianópolis Pavimentada 

Fonte: Santa Catarina (2009) 

 

A SC 481, por estar numa região de encosta de serra, é muito 

sinuosa, e em alguns lugares oferece perigo por estar próxima aos 

desfiladeiros. 

A rodovia SC 407, que liga Rancho Queimado a Angelina, 

apesar de estar pavimentada, não apresenta acostamento; já o outro 

trecho da rodovia que liga Rancho Queimado a Anitápolis está em 

fase de pavimentação (Tabela 9). 
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2.3.7.2. Transporte intermunicipal/municipal 

A região não é servida por transporte municipal, por este 

motivo a maioria da população precisa providenciar algum meio de 

transporte para se locomover, como pode ser observado na Tabela 

10. Para quem não possui automóvel, o transporte escolar atende 

também a população, cobrando um valor pela passagem, como é o 

caso em Angelina. 

Na região existem poucas empresas atuando em linhas 

intermunicipais; nestas os horários são reduzidos. No município de 

Major Gercino, por exemplo, existe apenas uma linha de ônibus 

intermunicipal que passa por São João Batista e segue até a estação 

rodoviária de Brusque. A empresa que atua nesta linha é a Santa 

Terezinha. Angelina e Rancho Queimado são os únicos municípios 

que possuem ligação de ônibus com Florianópolis. 

2.3.7.3. Frota de veículos 

Na Tabela 10 pode ser observado um baixo número de 

tratores na região, isto pode estar diretamente ligado ao terreno 

acidentado impróprio para o uso destas máquinas agrícolas. Já o alto 

número de motocicletas pode estar ligado ao baixo custo, ao bom 

desempenho nas estradas não pavimentadas e também a economia 

de combustível, mesmo na área rural. 

Tabela 10: Frota de Veículos Automotores na região – 2006. 

Veículos Angelina Leoberto 

Leal 

Major 

Gercino 

Rancho 

Queimado 

Automóveis 1.110 671 767 709 

Caminhões 149 101 118 100 

Caminhões-tratores 6 5 6 2 

Caminhonetes 161 61 88 105 

Microônibus 12 8 9 3 

Motocicletas 1.153 575 512 434 

Motonetas 64 30 77 45 

Ônibus  10 5 9 4 

Tratores 0 1 1 0 

Fonte: IBGE (2009) 

2.4. ATIVIDADES ECONÔMICAS POR SETOR 

A base econômica da região continua sendo a agropecuária, 

setor primário.  Alguns segmentos são um pouco mais 

desenvolvidos, como é o caso das granjas que recebem apoio de 

grandes agroindústrias do Oeste catarinense e também da região. 

Por outro lado o setor agrícola continua sendo tradicional, com 

incipiente subsídio do governo ou de empresas privadas, com 

exceção do fumo. 

Os setores secundário e terciário da economia são pouco 

desenvolvidos, havendo uma pequena expansão, através de um 

processo “natural” no setor terciário, já que há uma crescente 
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necessidade de empresas prestadoras de serviços em todos os 

municípios4. 

2.4.2. Setor primário: estrutura fundiária 

A produção agrícola e pecuária é bem diversificada. Na 

agricultura se destacam a produção de cebola, tomate, milho e 

fumo. Em Rancho Queimado também tem destaque a produção de 

morango, onde ocorre uma festa para divulgar a produção deste 

produto. Na pecuária a criação de aves é a mais representativa. 

Por falta de apoio aos agricultores e de incentivo para que os 

jovens permaneçam no campo, há uma crescente evasão de mão-de-

obra primária para outros municípios. Esta fuga de trabalhadores 

deveria resultar em um aumento de terra para outros agricultores, o 

que na prática parece não acontecer. Em Angelina, por exemplo, 

houve uma diminuição no número total das terras utilizadas para a 

agricultura desde a década de 1970 (Tabela 11). O pouco avanço 

que ocorreu foi devido ao retrocesso em anos anteriores. Em alguns 

casos ocorre a diminuição de um grupo de área para o aumento de 

outro. Parece ocorrer, também, a divisão de algumas propriedades, 

aumentando o número de estabelecimentos rurais. 

                                                      
4Fonte: Conversas informais realizadas em trabalho de campo em Outubro/2009. 
 

Tabela 11: Estrutura Fundiária Angelina – 1970 a 1996 
Número de estabelecimentos Área total (ha) Grupos de 

1970 1980 1985 1996 2003 1970 1980 1985 1996 

Até 20 285 343 369 530 368 3.316 2.916 3.185 4.322

 20 a 50 475 407 379 440 400 14.985 13.039 12.303 14.113

50 a 100 201 169 187 153 134 12.938 11.045 11.905 10.264

100 a 500 65 59 50 40 35 9.171 8.934 8.230 7.304

500 ou mais 01 01 01 2 2 570 513 558 1.505 

TOTAL 1.027 979 986 1.165 939 40.980 36.447 36.181 37.508 

Fonte: IBGE (2009).  Obs.:  (X) Não disponível 

Em Leoberto Leal (Tabela 12), observa-se uma diminuição 

no número de propriedades em alguns casos para o possível 

aumento de outras terras, pois ocorre um grande aumento no 

número de propriedades no ano de 1985 e uma grande queda nas 

décadas seguintes, mas a área total continua praticamente a mesma. 

Em Major Gercino, Tabela 13, acontece o mesmo que em 

Leoberto Leal, há uma diminuição de terras em alguns casos e o 

aumento em outros, mas é clara a diminuição no número de 

estabelecimentos agrícolas e no número total de terras agricultáveis 

a partir de 1985. 
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Tabela 12: Estrutura Fundiária Leoberto Leal – 1970 a 1996. 
Número de estabelecimentos Área total (ha) Grupos 

de área 
(ha) 1970 1980 1985 1996 2003 1970 1980 1985 1996 

Até 20 290 309 576 446 329 2.155 2.479 3.980 3.712 

20 a 50 255 232 248 245 284 7.516 6.946 7.492 7.299 

50 a 100 109 114 80 62 52 6.684 7.087 5.082 3.753 

100 a 
500 

28 24 27 24 17 3.931 3.444 4.996 3.617 

500 ou 
mais 

3 1 2 4 0 3.440 732 1.775 4.890 

TOTAL 685 680 933 781 682 23.726 20.688 23.325 23.271 

Fonte: IBGE (2009).  

Tabela 13: Estrutura Fundiária Major Gercino – 1970 a 1996. 

Número de estabelecimentos Área total (ha) Grupos 
de área 

(ha) 1970 1980 1985 1996 2003 1970 1980 1985 1996 

Até 20 324 297 297 145 118 2.857 2.509 2.350 1.403 

20 a 50 203 197 183 168 222 5.652 5.636 5.274 4.894 

50 a 100 61 53 56 62 30 3.854 3.575 3.536 3.988 

100 a 
500 

18 18 24 20 14 2.635 3.016 4.098 3.319 

500 ou 
mais 

- 2 1 1 2 - 1.331 782 897 

TOTAL 606 567 561 396 396 14.998 16.067 16.040 14.501 

Fonte: IBGE (2009). 

 

Em Rancho Queimado, Tabela 14, ocorre o aumento no 

número de pequenas propriedades, também na área ocupada por 

elas, a partir da década de 1990, e uma diminuição no número de 

grandes propriedades. No caso deste município existe um grande 

número de condomínios rurais já instalados e mais alguns que 

poderão surgir. Estes condomínios servem, na maioria das vezes, 

como segunda moradia. 

 

 
Tabela 14: Estrutura Fundiária Rancho Queimado –1970 a 1996. 

Número de estabelecimentos Área total (ha) Grupos 
de área 
(ha) 

1970 1980 1985 1996 2003 1970 1980 1985 1996 

Até 20 40 59 138 248 118 495 522 768 1.876 

20 a 50 111 95 115 129 222 3.663 3.084 3.768 4.181 

50 a 100 84 77 53 54 30 5.568 5.169 3.635 3.758 

100 a 
500 

51 47 36 33 14 8.895 10.075 6.641 6.522 

500 ou 
mais 

9 9 11 5 2 8.268 8.870 12.945 5.943 

TOTAL 295 287 353 469 386 26.889 27.720 27.757 22.280 

Fonte: IBGE (2009). 
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No período de 1985 a 1996 (Tabelas 11 a 14), há uma queda 

no número de propriedades acima de 100 ha em todos os municípios 

da região do Alto Vale do Rio Tijucas, aumentando o número de 

pequenas propriedades em Angelina e Rancho Queimado. Já em 

Leoberto Leal e Major Gercino ocorre uma queda também no 

número de propriedades com menos de 100 ha. 

 

2.4.3. Setor primário: pessoal ocupado 

Como pode ser observado nas Tabelas 15 e 16, o setor 

primário é, ainda, o que mais absorve mão-de-obra na região, sendo 

a agropecuária a base econômica desses municípios. 

A falta de oferta de vagas de empregos na faz com que todos 

os anos muitas pessoas, principalmente as mais jovens, migrem para 

outros municípios em busca de trabalho. Não há um incentivo por 

parte dos governos para a permanência do agricultor e de seus filhos 

no campo. As escolas técnicas agrícolas estão distantes da região, 

não favorecendo que o jovem agricultor se especialize em sua área. 

 

 

 

Tabela 15: Pessoal ocupado no setor primário – 1995. 

Pessoal ocupado em 1995  

Municípios 
Total Total 

de 
homens 

Homens 
menores de 

14 anos 

Total de 
mulheres 

Mulheres 
menores de 

14 anos 

Angelina 4183 2 333 458 1 850 418 

Leoberto Leal 2530 1 415 235 1 115 192 

Major Gercino 1509 884 152 625 136 

Rancho 
Queimado 

1330 867 78 463 36 

Fonte: IBGE (2009). 

 

Tabela 16: Pessoal ocupado no setor primário – 2006. 

Pessoal ocupado em 2006  

Municípios 
Total Total de 

homens 
Homens 
menores 

de 14 anos 

Total de 
mulheres 

Mulheres 
menores de 14 

anos 

Angelina 2.469 1.455 160 1.014 127 

Leoberto Leal 2.576 1.428 284 1.148 262 

Major Gercino 865 540 32 325 33 

Rancho 
Queimado 

1.264 726 87 538 80 

Fonte: IBGE (2009). 
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2.4.4. Setor secundário: número de 
estabelecimentos e pessoal ocupado 

A Tabela 21 mostra que em todos os municípios da região o 

setor secundário, por ser pouco desenvolvido,  absorve um número 

reduzido de mão-de-obra.  O segmento mais representativo no 

número de funcionário é o madeireiro (Tabelas 17, 18 e 19), com 

exceção de Rancho Queimado (Tabela 20) que possui uma 

tradicional indústria de bebidas. É possível observar, também nestas 

tabelas,  a gradativa diminuição no número de estabelecimentos e de 

funcionários. A população em geral reclama por indústrias na região 

para gerar empregos e frear a migração de trabalhadores para outras 

áreas. 

Tabela 17: Número de Estabelecimentos e Pessoal Ocupado no Setor 
Secundário em Angelina – 1970, 1980, 1989. 

1970 1980 1989 Gênero 
Transformaçã
o de Produtos Estabeleci

mentos 
Pessoal 
ocupado

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado

Minerais não 
Metálicos 

02 X 02 X - - 

Metalúrgica 02 X - - - - 

Madeira 20 56 17 90 - 200 

Mobiliário 03 03 01 X 09 - 

Total 27 67 20 94 09 200 

Fonte: Santa Catarina (1990). Obs.: (X) Não disponível. 

 

Tabela 18: Número de Estabelecimentos e Pessoal Ocupado no Setor 
Secundário em Leoberto Leal – 1970, 1980, 1989. 

1970 1980 1989 Gênero 
Transformaçã
o de Produtos Estabele-

cimentos 
Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos 

Pessoal 
ocupado 

Madeira 09 13 05 26 06 68 

Mobiliário - - 01 - - - 

Total 09 13 06 26 06 68 

Fonte: Santa Catarina (1990). 

 

Tabela 19: Número de Estabelecimentos e Pessoal Ocupado no Setor 
Secundário em Major Gercino – 1970, 1980, 1989. 

1970 1980 1989 Gênero 
Transformaçã
o de Produtos Estabele

cimentos
Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos 

Pessoal 
ocupado 

Minerais não 
Metálicos 

04 13 01 X X X 

Madeira 25 54 23 95 19 39 

Química X X X X 01 02 

Vestuário e 
Calçados 

X X X X 04 02 

Total 32 73 26 103 24 43 

Fonte: Santa Catarina (1990). Obs.: (X) Não disponível. 
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Tabela 20: Número de Estabelecimentos e Pessoal Ocupado no Setor 
Secundário em Rancho Queimado – 1970, 1980, 1989. 

1970 1980 1989 Gênero 
Transformaç
ão de 
Produtos 

Estabele-
cimentos 

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado

Minerais não 
Metálicos 

03 X 02 X 04 38 

Madeira 05 16 03 13 04 25 
Bebidas e 
Alimentos 

01 X 01 X 07 60 

Total 09 46 06 54 15 123 
Fonte: Santa Catarina (1990). Obs.: (X) Não disponível. 

 

Tabela 21: Número de estabelecimentos na indústria, número de 
empregados – 1996 a 2003. 

 Estabelecimentos Empregados 
 1996 2000 2003 1996 2000 2003 

Santa 
Catarina 

18.015 22.399 24.506 323.604 382.790 467.113 

Angelina 7 9 8 13 18 43 

Leoberto Leal X 1 3 X X X 

Major 
Gercino 

4 3 2 13 X X 

Rancho 
Queimado 

6 8 9 49 56 61 

Fonte: Santa Catarina (2009). Obs.: (X) Não disponível. 

2.4.5. Setor terciário: número de estabelecimentos 
e pessoal ocupado 

Este setor apresenta uma estrutura razoável e se mantém 

crescendo nestas últimas duas décadas, registrando-se a 

implantação, em média, de uma nova empresa por ano (Tabelas 22, 

23 e 24). 

As empresas comerciais representam 81%, e as prestadoras 

de serviços 19% do total dos estabelecimentos do setor terciário de 

Angelina e, juntas, empregam 52,5% da mão-de-obra ocupada pelo 

setor terciário (PIDSE, 1990). 

Mas, devido aos baixos salários, a população migra para 

outros municípios que oferecem melhores condições, como salários 

mais altos, vale transporte, plano de saúde, etc.. Isto acaba  

dificultando a contratação de mão-de-obra local para este setor, 

ocorrendo, em alguns casos, falta de trabalhadores. 
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Tabela 22: Número de Estabelecimentos e Pessoal Ocupado no Setor 
Terciário em Angelina – 1970, 1980, 1989. 

1970 1980 1989 
Atividade 

Estabele
cimentos 

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Comércio 60 109 52 108 85 120 

Prestação de 
Serviços 

20 28 17 34 20 35 

Total 80 137 69 142 105 155 

Fonte: Santa Catarina (1990). 
 

Tabela 23: Número de Estabelecimentos e Pessoal Ocupado no Setor 
Terciário em Leoberto Leal – 1970, 1980, 1989. 

1970 1980 1989 Atividade 
Estabele
cimentos 

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Comércio 24 22 45 26 119 76 

Prestação de 
Serviços 

08 08 13 08   38 23 

Total 32 30 58 34 157 99 

Fonte: Santa Catarina (1990) 

 

 

 

 

Tabela 24: Número de Estabelecimentos e Pessoal Ocupado no Setor 
Terciário em Major Gercino – 1970, 1980, 1989. 

1970 1980 1989 Atividade 

Estabele-
cimentos 

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos

Pessoal 
ocupado 

Estabele
cimentos 

Pessoal 
ocupado 

Comércio 63 31 64 29 160 37 

Prestação de 
Serviços 

15 12 16 08 60 12 

Total 78 43 80 37 220 49 
Fonte: Santa Catarina (1990). 

2.5. HABITAÇÃO 

Os dados para análise foram capturados em diversas 

instituições e órgãos governamentais. Estes dados fornecem um 

retrato da região de estudo com base no censo de 2000, pois o censo 

de 2010 ainda não disponibilizou estas informações. Na análise 

visual da Ilustração 52 e Tabelas 25 e 26 constata-se que os 

municípios possuem moradias semi-adequadas e estão situadas na 

área rural. 

Exceto Rancho Queimado, os demais municípios declararam 

em 2008 que não têm loteamentos irregulares, assim como não 

apresentam favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados. Nestes 

municípios existe processo de regularização fundiária e há 
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legislação municipal específica que dispõe sobre esta temática. 

(PORTAL ODM, 2009). 
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Ilustração 52: Situação das moradias no Alto Vale do Rio Tijucas. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25: População dos municípios do Alto Vale do Rio Tijucas – 
1970, 1980, 1991, 2000, 2007. 

Municípios Censo 

1970 

Total 

Censo 

1980 

Total 

Censo 

1991 

Rural 

Censo 

1991 

Urbana

Censo 

1991 

Total 

Censo 

2000 

Rural 

Censo 

2000 

Urbana 

Censo 

2000 

Total  

Conta 

gem 2007 

Angelina 7.555 6.669 5.535 733 6.268 4.761 1.015 5.776 5.322 

Leoberto 

Leal 

4.389 4.237 3.787 481 4.268 3.282 457 3.739 3.589 

Major 

Gercino 

4.554 3.846 2.681 1.104 3.785 2.166 977 3.143 2.842 

Rancho 

Queimado

2.371 2.514 1.422 937 2.359 1.534 1.103 2.637 2.772 

Fonte: Santa Catarina (2009) 

 

Tabela 26: Domicílios particulares permanentes: adequação da 
moradia (2000). 
Municípios Total Adequada 

(1) 
Semi-

adequada (2) 
Inadequada 

(3) 
Angelina 1 493 115 1 236 142 

Leoberto Leal 981 88 766 126 

Major Gercino 908 30 792 86 

Rancho 
Queimado 

731 142 568 20 

Total SC 1 498 071 801 163 667 173 29 735 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 

(1) Domicílios particulares permanentes com rede geral de abastecimento 
de água, com rede geral de esgoto ou fossa séptica, coleta de lixo por 
serviço de limpeza e até 2 moradores por dormitório. 
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(2) Domicílios particulares permanentes com pelo menos um serviço 
inadequado. 

(3) Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água 
proveniente de poço ou nascente ou outra forma, sem banheiro e 
sanitário ou com escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago, 
mar ou outra forma e lixo queimado, enterrado ou jogado em terreno 
baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino e mais de 2 
moradores por dormitório. 

 
 

2.6. POPULAÇÃO 

A população destes municípios continua sendo em sua 

maioria rural (Tabela 25), já que esta é a base econômica da região. 

Enquanto a tendência das grandes cidades é aumentar a população, 

nas pequenas esta tendência se inverte. Estas pequenas cidades são 

as maiores fornecedoras de mão-de-obra para os grandes centros do 

estado. 

As péssimas condições de vida e trabalho no campo, como 

falta de apoio governamental, estão entre os motivos do grande 

êxodo rural que ocorre na região do Alto Vale do Rio Tijucas. 

Todos os dias, no Brasil inteiro, milhares de pessoas são empurradas 

para outras cidades em busca de trabalho e qualidade de vida. 

Entre 1991 e 2010 em Angelina, Leoberto Leal e Major 

Gercino houve queda no número total de habitantes, isto mostra a 

falta de políticas públicas para manter a população no campo. Em 

Rancho Queimado verifica-se crescimento populacional. 

A Ilustração 53 apresenta o Mapa da distribuição da população 

municipal da região do Alto Vale do Rio Tijucas, no agrupamento 

urbano, rural e total. 



 

 

 

 

População Total População Urbana População Rural Municípios 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 
Angelina 6.268 5.776 5.250 733 1.015 1.123 5.535 4.761 4.127 

Leoberto Leal 4.268 3.739 3.365 481 457 820 3.787 3.282 2.545 
Major Gercino 3.785 3.143 3.279 1.104 977 1.249 2.681 2.166 2.030 

Rancho Queimado 2.359 2.637 2.748 937 1.103 1.290 1.422 1.534 1.458 
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 Fonte: IBGE (2010) 

Ilustração 53: População por situação de domicílio nos municípios do Alto Vale do Rio Tijucas (1991, 2000 e 2010)  
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2.7. SAÚDE 

Na região, o único hospital que existe é o de Angelina, que é 

muito procurado por pessoas de vários municípios do entorno. 

Todos os municípios possuem postos de saúde que atendem as 

comunidades e também a parte central das cidades; mas, os postos 

das áreas rurais não possuem médicos, estes cumprem expediente 

apenas no posto central da cidade. Ver Tabela 27 e Ilustração 54. 

Tabela 27: Estabelecimentos de Saúde e Leitos para Internação. 

 Angelina L. Leal M. Gercino R. Queimado 

População 5322 3589 2842 2772 

Estabelecimentos de 

Saúde - total 
5 2 3 2 

Estabelecimentos de 

Saúde - SUS 
5 2 3 2 

Leitos para 

internação 
53 0 0 0 

Fonte: Brasil (2009). http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

O problema não é a falta de estabelecimentos de saúde, mas 

a pouca quantidade de médicos; quando este falta ao trabalho não 

existe quem o substitua (em 2009, ano de realização das 

entrevistas). Para atendimento mais especializado, caso não 

encontre no município, as pessoas são transportadas para 

Florianópolis5.  
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Ilustração 54: Estabelecimentos de Saúde e Leitos para Internação.  
Fonte: IBGE (CENSO, 2000). 

2.8. EDUCAÇÃO 

De forma diferente do que é visto em grandes cidades, 

verificou-se que nos municípios da região pesquisada ocorre a sobra 

de vagas para alunos. Algumas escolas, do interior, estão fechando 

por haver poucos alunos matriculados, como por exemplo, 

aconteceu em Angelina na comunidade de Morro Mineiro. 

Tal contexto é reflexo da falta de oportunidades de trabalho 

e renda. Assim, quando os jovens procuram emprego em outros 

                                                      
5Conversas informais realizadas em trabalho de campo em Outubro/2009. 
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municípios, acabam levando também a sua família, diminuindo o 

número de crianças em idade escolar dentro da região, fazendo com 

que o número de matrículas seja reduzido (Tabela 28 e Ilustração 

55). 

Por outro lado, isto facilita a alfabetização. Por não haver 

falta de vagas nas escolas, o índice de analfabetismo é reduzido 

(Ilustração 56). 

Tabela 28: Alunos Matriculados e Número de Docentes. 
 Angelina L. Leal M. Gercino R. Queimado 

Matrícula - Ensino 
fundamental – 2008 

810 547 472 415 

Matrícula - Ensino médio - 
2008 

234 135 132 129 

Docentes - Ensino 
fundamental - 2008 

54 41 32 33 

Docentes - Ensino médio - 
2008 

20 13 16 14 

Fonte: IBGE (2009) 
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Ilustração 55: Taxa de Alfabetização.  
Fonte: IBGE (2009).   
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Ilustração 56: Alunos matriculados e número de docentes. 

Fonte: IBGE (2009) 
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2.9. SEGURANÇA PÚBLICA 

O problema enfrentado pela Região do Alto Vale do Rio 

Tijucas em relação a segurança pública é comum a todas as 

localidades do país (Tabela 29). A população entrevistada aponta 

que o efetivo policial é bastante reduzido, apesar de todas as cidades 

possuírem sua própria Delegacia Policial. Os moradores reclamam 

do aumento de furtos em plena luz do dia. Na Região não há um 

Plano de Segurança Pública. 

Tabela 29: Segurança Pública na região do Alto Vale do Rio Tijucas. 
 

Angelina 
Leoberto 

Leal 
Major 

Gercino 
Rancho 

Queimado 
Defesa civil existência Sim Sim Sim Sim 
Guarda municipal 
efetivo 

Não 
Aplicável 

Não 
Aplicável 

Não 
Aplicável 

Não 
Aplicável 

Guarda municipal 
existência 

Não Não Não Não 

Núcleo ou delegacia de 
mulheres existência 

Não Não Não Não 

Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Gestão Pública 
(2001) 

2.10. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 2009 

2.10.2. Estrutura Administrativa de Angelina 

Poder Executivo: Prefeito – Gilberto Orlando Dorigon 

 Vice-Prefeito – Adair Francisco Possamai 

Sigla Partidária : PMDB/DEM  

Microrregião: Grande Florianópolis 

Secretaria Regional: São José 

Data da Criação do Município: 07/12/1961 

Secretarias Municipais: Administração, Agricultura, 

Educação / Cultura e Esporte, Indústria e Comércio, Meio 

Ambiente, Obras, Saúde e Turismo. 

Poder Legislativo: Número de Vereadores – 09 (nove) 

Poder Judiciário: Não tem 

2.10.3. Estrutura administrativa de Leoberto Leal 

Poder Executivo: Prefeito – Tatiane Dutra Alves da Cunha 

 Vice-Prefeito – José Jair Alexandre 

Sigla Partidária : PMDB/PMDB 

Microrregião: Itajaí do Sul 

Secretaria Regional: Ituporanga  

Data da Criação do Município: 12/12/1962 

Secretarias Municipais: Saúde e Assistência Social, 

Educação/Cultura e Desportos, Administração/Contabilidade e 

Finanças, Agricultura/Turismo e Meio Ambiente, 

Transportes/Obras e Serviços Urbanos. 
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Poder Legislativo: Número de Vereadores – 09 (nove) 

Poder Judiciário: Não tem 

2.10.4. Estrutura Administrativa de Major Gercino 

Poder Executivo: Prefeito – Zelasio Ângelo Dell Agnolo  

 Vice-Prefeito –  Modestino José Otto  

Sigla Partidária: PMDB/DEM 

Microrregião: Vales do Tijucas e Itajaí Mirim 

Secretaria Regional: Brusque 

Data da Criação do Município: 03/10/1961 

Secretarias Municipais: Administração e Finanças, 

Agricultura, Obras e Serviços Urbanos, Educação, Cultura, Esporte 

e Turismo, Saúde e Assistência Social. 

Poder Legislativo: Número de Vereadores – 09 (nove) 

Poder Judiciário: não tem 

2.10.5. Estrutura Administrativa de Rancho 
Queimado 

 

Poder Executivo: Prefeito – Mério Cesar Goedert 

 Vice-Prefeito –  Valcir Hugen  

Sigla Partidária: PMDB/PMDB 

Microrregião: Grande Florianópolis 

Secretaria Regional: São José 

Data da Criação do Município: 08/11/1962 

Secretarias Municipais: Administração, Agricultura, 

Educação/Cultura e Esporte, Industria e Comércio, Meio Ambiente, 

Obras, Saúde e Turismo. 

Poder Legislativo: Número de Vereadores – 09 (nove) 

Poder Judiciário: não tem 

2.10.6. Instrumentos Legais 

Plano Diretor de Angelina – Projeto de Lei Complementar de 

dezembro/2008 

Plano Diretor de Leoberto Leal – Projeto de Lei Complementar de 

março/2008 

Plano Diretor de Major Gercino – Projeto de Lei Complementar de 

junho/2008 

Plano Diretor de Rancho Queimado – Lei Complementar n. 

002/2008 de 24 de junho/ 2008 
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2.10.7. Instrumentos Fiscais 

Angelina 

Impostos Municipais: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

Imposto sobre Serviços (ISS) 

Impostos Estaduais: Imposto (IPVA) 

Impostos Federais: Imposto Territorial Rural (ITR) 

 

Leoberto Leal 

Impostos Municipais: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

Imposto sobre Serviços (ISS) 

Impostos Estaduais: Imposto (IPVA) 

Impostos Federais: Imposto Territorial Rural (ITR) 

 

Major Gercino 

Impostos Municipais: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 

Imposto sobre Serviços (ISS) 

Impostos Estaduais: Imposto (IPVA) 

Impostos Federais: Imposto Territorial Rural (ITR) 

 

Rancho Queimado 

Impostos Municipais: Imposto para os Condomínios Rurais; 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Imposto sobre 

Serviços (ISS) – Municipal e ISSQN 

Impostos Estaduais: Imposto (IPVA) 

Impostos Federais: Imposto Territorial Rural (ITR) 

2.10.8. Políticas, Planos, Programas e Projetos: 

Angelina: 

Municipais: informação não disponibilizada. 

Estaduais: 

- Microbacias II (EPAGRI)  

- Programa Terra Boa (calcário) 

- Fundo Estadual de Saúde 

- Programa Integrado de Desenvolvimento Sócio 

Econômico 

Federais: 

- Ministério das Cidades: calçamento 

- Ministério dos Esportes: construção de ginásio de 

esportes 

- PSF (Programa Saúde da Família) 

- Plano Municipal de Saneamento Básico – 

intermediado pela SDS/SC 
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Leoberto Leal: 

Municipais: informação não disponibilizada 

Estaduais: 

- Microbacias II 

- Programa Integrado de Desenvolvimento Sócio 

Econômico (1990) 

Federais:  

- Acolhida da Colônia 

- PFS (Programa Saúde da Familia) 

- Plano Municipal de Saneamento Básico – 

intermediado pela SDS/SC 

Major Gercino: 

Municipais: informação não disponibilizada. 

Estaduais: 

- Microbacias II 

- Programa Integrado de Desenvolvimento Sócio 

Econômico (1995)  

Federais: 

- PSF (Programa Saúde da Familia) 

- Plano Municipal de Saneamento Básico – –  

intermediado pela SDS/SC 

Rancho Queimado: 

Municipais: informação não disponibilizada. 

- Projeto Lar da Cultura e Harmonia (Lachares) – 

Assistência e Reintegração Social 

- Planejamento Estratégico e Participativo para o 

Desenvolvimento Sustentável(PEP) 

- Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável 

Estaduais: 

- Microbacias II - Projeto Piloto/FAO/EPAGRI na 

Microbacia de Rio Pequeno (PP/FE) 

- Funturismo (Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo)  

- Programa Integrado de Des. Sócio Econômico (1990) 

Federais: 

- PSF (Programa Saúde da Família) 

- Plano Municipal de Saneamento Básico - SDS 

- Destino Indutor do Turismo Rural (2008/2010) 

2.11. TURISMO 

As informações que constam na Secretaria de Turismo de 

Santa Catarina informam que nessa região os municípios participam 

do Roteiro Religioso e Projeto Acolhida na Colônia.6 

                                                      
6 Disponível em: 
http://www.santur.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&
id=227&Itemid=178 
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2.11.2. Roteiro Religioso 

Conforme o site da Prefeitura de Angelina: 

A Gruta de Angelina foi um presente de Frei 
Zeno Wallbroehl O.F.M. O Frei Zeno (1866-
1925), missionário franciscano, em suas 
andanças pelo sul do país, certa vez foi 
acometido de uma doença grave que o levou à 
beira da morte. Com muita fé, bebia água da 
gruta de Lourdes (França), o maior Santuário 
Mariano do mundo, que visitara. Fizera 
promessa de construir uma gruta a Nossa 
Senhora se ela lhe devolvesse a saúde. 

Numa noite febril viu, em sonho, um local 
muito lindo, apropriado para uma bela gruta à 
Virgem Mãe de Deus. Já com a saúde 
restabelecida, com ardor muito grande pôs-se 
a procura deste lugar nas cercanias de 
Angelina. Penetrou na mata virgem atrás da 
Igreja Paroquial. Depois de árdua subida, Frei 
Zeno exclama entusiasmado: “É aqui! Este é o 
lugar que vi em sonho!”.  

(http//:www.angelina.sc.cnm.org.br) 

2.11.3. Acolhida na Colônia 

O programa da Acolhida na Colônia propõe-se a fazer com 

que o turista valorize a temática ambiental e rural através do 

convívio com o pequeno agricultor. Assim, o agricultor passa a 

                                                                                                                         
 

compartilhar a sua vivência no campo com os turistas urbanos, que 

se integram aos trabalhos na propriedade. 

Tal proposta visa congregar os agricultores de várias regiões 

do mundo, fortalecendo e disseminando a agricultura familiar e o 

agroturismo ecológico. 

Em Rancho Queimado, a Acolhida na Colônia é encontrada 

na Pousada Bauer, Sítio Paz e Bem, Engenho  Colonial da Família 

Junckes e Rancho Ecofrutícula. ( www.acolhida.com.br). 
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3. PRINCIPAIS PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS E 
PROPOSIÇÕES DE PLANEJAMENTO 
TERRITORIAL 

 

Alziro Antônio Golfetto, Daniel Alexandre Heberle, 
Elizangela Ribeiro Bosco Chelone, Heloisa de Campos 
Lalane, Jatyr Fristch Borges, Karla Ferreira Knierin, 
Marco Aurélio Dias, Nilson Berticelli, Sandra da Silva 
Bertoncini, Sinara Fernandes Parreira, Isa de Oliveira 

Rocha, Maria Paula Casagrande Marimon, Mariane Alves 
Dal Santo e Ricardo Wagner ad-Víncula Veado 

 

3.2. QUESTÕES PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS AOS 
CIDADÃOS 

Os levantamentos de campo, que consistiram na adaptação 

da metodologia de Aguiar et al. (1997), abrangeram  a realização 

de três visitas aos quatro municípios da região da sub-bacia –  em 

datas distintas do segundo semestre de 2009 – quando foram 

efetivadas diversas entrevistas aleatórias, chegando-se aos 

resultados apresentados nas tabelas que seguem (Tabelas 30 a 52). 

Tabela 30: Necessidades de habitação sob o ponto de vista do cidadão. 
PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 

Necessidade de Habitação 
Problema Localização Descrição Proposta 

Falta 
distribuição de 

água em 
quantidade 
satisfatória 

Angelina 
(Coqueiros) 

Quando chove muito 
falta água, pois a caixa da 

água comunitária fica 
suja. 

Falta uso 
adequado do 
solo urbano e 

rural 

Rancho 
Queimado  
(Taquaras) 

Existência de cultivo de 
morango próximo do 

cemitério. 

 
Rancho 

Queimado 
(Centro) 

Edificações construídas 
em  áreas de preservação

permanente (APP). 

 

Rancho 
Queimado 
(Centro e  
área rural) 

Edificações em encostas 
com risco de 
deslizamento. 

 
Angelina 
(Centro) 

Edificações construídas 
em  APP/matas ciliares.

 
 

Implementar os 
Planos Diretores 

municipais 
respeitando as 
determina-ções 

legais 
relacionadas à 
participação e 
fiscalização. 
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PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 

 
Leoberto 

Leal (Centro) 

Edificações na base de 
encostas com risco de 

deslizamento. 
Edificações construídas 

nas margens dos rios 

 

 
Major 

Gercino 
(Centro) 

Edificações construídas 
em  APP/matas ciliares. 

  
Edificações na base de 
encostas com risco de 

deslizamento. 

Falta sistema 
adequado de 
esgotamento 

sanitário 

Rancho 
Queimado 
(Centro) 

Construção de 
aproximadamente 3 Km 
de rede, mas ainda não 

foi incluído a parte 
referente ao tratamento.  
A construção da ETE 

está  aguardando licença 
da FATMA . 

 
Angelina 
(Centro) 

No Centro existência de 
ligações com 

lançamento direto de 
efluentes no rio. 

 
Leoberto 

Leal (Centro) 

As edificações não 
possuem fossa e 

sumidouro. 

 
Major 

Gercino 
(Centro) 

Não existe rede de 
esgotamento sanitário. 

 

Major 
Gercino 
(Áreas 
Rurais) 

Onde não existe o 
Programa Microbacias 
não existe fossa séptica 

e sumidouro. 

 

PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 
Falta sistema 
de drenagem 

de águas 
pluviais em 
quantidade 
satisfatória 

Angelina 
(Centro) 

Problemas com 
manutenção nas bocas 
de lobo – estão sempre 

entupidas. 

Falta serviço 
de coleta de 

lixo com 
freqüência 
satisfatória 

Rancho 
Queimado  

(Área Rural) 

Há reclamações
da coleta, aca

apodrecimento e
pelo fato dos co
jogarem restos 

abatidos em
proprieda

 
Angelina 
(Betânia) 

Não existe coleta de 
embalagens para 

produtos agrotóxicos 
Falta serviço 
de limpeza 
pública em 
quantidade 
satisfatória 

Angelina 
(Centro) 

Não existe serviço de 
limpeza das vias 

públicas, os turistas 
jogam seus resíduos nas 

ruas e calçadas 

 

  

Nos levantamentos de campo verificou-se a proliferação 

de edificações construídas nas margens dos rios, em áreas de 

preservação permanente (APP). A subtração das matas ciliares é 

freqüente na região. Exemplos são apresentados nas Ilustrações 

57 a 60. 
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Heloisa Campos Lalane 

Ilustração 57: Construções em áreas de APP em 
Major Gercino, set/2009. 

 
Heloísa de Campos Lalane 

Ilustração 58: Construções em áreas de APP em Angelina, 
set/2009. 

 
Marco Aurelio Dias 

Ilustração 59: Construções em áreas de APP, Angelina, 
set/2009. 

 
Marco Aurelio Dias 

Ilustração 60: Construções em áreas de APP em Angelina, 
set/2009. 
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Edificações na base de encostas correm riscos de receber 

o material resultante de deslizamentos. Rodovias podem ser 

interrompidas por material originário de deslizamentos ou perder 

pistas por movimentos de massa a partir dos cortes das estradas. 

Alguns exemplos são apresentados nas Ilustrações 61 e 62. 

 
 

 
Heloísa de Campos Lalane 

Ilustração 61: Deslizamento em Angelina, set/2009. 

 
Heloísa de Campos Lalane 

Ilustração 62: Corte em encosta no centro de Angelina, muito 
próximo das edificações, set/2009. 

 
Tabela 31: Necessidades de saúde sob o ponto de vista do cidadão. 

PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 
Necessidade de Saúde 

Problema Localização Descrição Propostas 
Falta pessoal da 
área médica em 

número 
satisfatório 

Rancho 
Queimado 

Faltam médicos e 
especialistas nos 
postos de saúde. 

 Angelina 

Faltam médicos e 
especialistas nos 
postos de saúde e 

no hospital. 

 
Leoberto 

Leal 

Faltam médicos e 
especialistas nos 
postos de saúde. 

 
Aumentar os recursos 

destinados à promoção e 
prevenção no sistema de 

saúde municipal. 
 

Organizar consórcios 
intermuni-cipais para a 
busca da resolução de 
problemas, como por 
exemplo, a falta de 
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Major 

Gercino 

Faltam médicos e  
especialistas nos 
postos de saúde. 

Faltam 
equipamentos 

médicos 
adequados, 

numero 
insatisfatório 

Rancho 
Queimado 

Faltam  
equipamentos 
para atender a 

população, 
alguns exames 
são realizados 

em Florianópolis. 

 Angelina 

Faltam  
equipamentos 
para atender a 

população, 
alguns exames 
são realizados 

em Florianópolis. 

 
Leoberto 

Leal 

Faltam  
equipamentos 
para atender a 

população, 
alguns exames 
são realizados 

em Florianópolis. 

 
Major 

Gercino 

Faltam  
equipamentos 
para atender a 

população, 
alguns exames 
são realizados 

em Florianópolis. 

 
Falta sistema de 

prevenção 
adequado às 

faixas etárias e 
aos gêneros 

Angelina 

Falta uma 
entidade que 

acolha os idosos. 
Existem 

comunidades 
tipicamente de 

idosos. 

 

 

Tabela 32: Necessidade de educação sob o ponto de vista do cidadão. 
PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 

Necessidade de Educação 
Problema Localização Descrição Propostas 

Faltam 
unidades 

escolares em 
quantidade 
satisfatória 

Rancho 
Queimado 

Faltam cursos 
técnicos e 
superiores, 

relacionados à 
economia da 

região. 

 Angelina 

Faltam cursos 
técnicos e 
superiores, 

relacionados à 
economia da 

região. 

 Leoberto 
Leal 

Faltam cursos 
técnicos e 
superiores, 

relacionados à 
economia da 

região. 

 Major 
Gercino 

Faltam cursos 
técnicos e 
superiores, 

relacionados à 
economia da 

região. 

Buscar parcerias entre as 
prefeituras do Alto Vale do 

Rio Tijucas (consórcios 
intermunicipais) com 

instituições de ensino técnico 
e superior da região da 

Grande Florianópolis para 
oferecimento de cursos 

gratuitos, como por exemplo: 
os cursos de regime especial 

de áreas de conhecimento 
necessárias para as demandas 

econômicas locais. 
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Tabela 33: Necessidades de circulação sob o ponto de vista do cidadão. 
PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 

Necessidade de Circulação 
Problema Localização Descrição Proposta 

Faltam vias de 
circulação 

com 
qualidade 

satisfatória 

Angelina 
Major Gercino 
Leoberto Leal 

Rancho 
Queimado 

A pavimentação da 
área urbana está em 
péssimas condições 

de conservação. 
Estradas 

intermunicipais com 
ocorrência de 

deslizamentos de 
encostas. 

Falta 
sinalização 
adequada 

Angelina (área 
rural) 

Existem poucas 
placas de indicação 

das localidades. 

Faltam vias de 
circulação 

com 
qualidade 

Angelina 
Major Gercino 
Leoberto Leal 

 

Vias de terra sem 
qualidade satisfatória 
para a circulação de 

automóveis e 
pedestres, e sem 

contenção adequada 
das encostas. 

Faltam vias 
adequadas ao 
tipo de uso 

Angelina 
Major Gercino 
Leoberto Leal 

Rancho 
Queimado 

Largura das vias 
insuficiente, 

principalmente para 
veículos pesados. 

Falta 
transporte 

adequado aos 
tipos de 
usuários 

Angelina 
Uso do transporte 

escolar para o público 
geral. 

Falta 
transporte 

adequado aos 
tipos de 
usuários 

Leoberto Leal 

Não existe transporte  
intermunicipal, muita 
dependência do poder 

público municipal. 

 
 

Aumentar os 
investimentos nas 

estradas municipais 
e estaduais, 

principalmente para 
contenção de 

encostas e 
alargamento de vias. 

 
Elaborar projetos, 

em parcerias com as 
demais prefeituras 

da região para 
captar recursos 

junto às instituições 
estaduais e federais. 

 
Implantar subsídios 
para organizar um 

sistema de 
transporte público 
municipal gratuito, 

com aumento de 
linhas e horários de 

ônibus. 
 

Falta 
transporte a 

custo 
acessível 

Angelina 

O custo do transporte 
 é alto para o poder 

aquisitivo da 
população. Os 

moradores disseram 
que o preço varia de 

3,20 a 4,00 reais. 

Falta 
regularidade 
de horários 

Angelina 

A circulação dos 
ônibus ocorre em 

maior quantidade em 
horários de entrada e 

saída da escola. 
 

 

 

Exemplos do estado de conservação das estradas podem 

ser observados nas Ilustrações 63 a 68. Observam-se com 

freqüência nos municípios estudados muitas vias sem qualidade 

satisfatória para a circulação de automóveis e pedestres, e sem 

contenção adequada das encostas. 
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Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 63: Desbarrancamento às margens da estrada, em 
Angelina, set/2009. 

 
Heloisa Lalane 

Ilustração 64: Queda de barreira. Angelina, set/2009. 
 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 65: Talude desprotegido às margens da estrada, em 
Angelina, set/2009. 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 66: Talude recortado, em Angelina, sem 
proteção de vegetação, set/2009. 
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Heloisa Lalane 

Ilustração 67: Estrada sem adequada manutenção. 
Major Gercino, set/2009. 

 

 
Daniel Alexandre Heberle 

Ilustração 68: Deslizamento em talude de corte. 
Leoberto Leal, set/2009. 

Tabela 34: Necessidades de lazer sob o ponto de vista do cidadão. 
PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 

Necessidade de Lazer 
Problema Localização Descrição Proposta 

Falta lazer em 
quantidade 
satisfatória 

Rancho 
Queimado 

Realizam-se apenas 
jogos de futebol e festas 

de igreja. 
Faltam 

atividades 
adequadas aos 

diversos 
segmentos da 

sociedade 

Rancho 
Queimado 

Muitas reclamações 
sobre falta de opções de 

lazer para os jovens. 

Falta lazer em 
quantidade 
satisfatória 

Angelina 

Há poucas opções de 
lazer. Possui uma 

discoteca que 
ocasionalmente  

funciona e alguns 
campos de futebol. 
Conseqüentemente 

verifica-se a procura 
por bares aumentando o 

uso de bebidas 
alcoólicas e 

entorpecentes. 

 
Leoberto 

Leal 

Poucas opções de lazer; 
as festas são nas 

próprias residências 

Falta de 
acessibilidade 

Angelina 

Como são poucas as 
opções de lazer, a 
população acaba 

buscando outras opções 
em municípios do 

entorno. 

 

Construir quadras 
poli-esportivas. 

Estimular a 
realização de 

eventos culturais 
nos municípios, 
como mostra de 

filmes nas escolas, 
festival de dança, 
musica e teatro, 

etc. 

Promover 
campeonatos 

intermunicipais de 
modalidades 

esportivas para 
crianças, jovens, 
adultos e idosos. 
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Tabela 35: Necessidades de trabalho sob o ponto de vista do 
cidadão. 

PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 
Necessidade de Trabalho 

Problema Localização Descrição Proposta 

Falta oferta de 
emprego em 
quantidade 
satisfatória 

Rancho 
Queimado 

Não há oferta de 
empregos. As 

pessoas precisam 
sair do município 

para trabalhar 

 Angelina 

Não existem 
oportunidades de 

emprego, 
provocando a saída 

de jovens para 
outros municípios. 
Para os moradores 
há necessidade de 

instalação de 
indústrias. 

Falta 
remuneração 
satisfatória 

Angelina 

As poucas 
atividades que 

existem são mal 
remuneradas 

Elaborar diagnósticos 
para identificação das 

potencialidades 
econômicas 

municipais, por meio 
de parcerias com 

EPAGRI, 
universidades e  

ONGs. 

Elaborar e implantar 
Planos de 

Desenvolvimento Social
e Econômico Municipal,

respeitando as 
especificidades do 

quadro da natureza e da 
formação sócio-espacial 

local. 

 

Tabela 36: Necessidades de comunicação sob o ponto de vista do 
cidadão. 

PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 
Necessidade de Comunicação 

Problema Localização Descrição Proposta 

Faltam meios com 
disponibilidade 

satisfatória 
Angelina 

Falta sinal de 
telefonia celular e 
acesso à internet, 
por exemplo, em 

Betânia 
Faltam meios com 

qualidade 
satisfatória 

Angelina 
Em Betânia o 

telefone fixo é de 
baixa qualidade. 

Faltam meios com 
disponibilidade 

satisfatória 
Angelina 

Falta sinal de 
telefonia celular e 
acesso à internet, 
por exemplo, em 

Betânia 
Faltam meios com 

qualidade 
satisfatória 

Angelina 
Em Betânia o 

telefone fixo é de 
baixa qualidade. 

 
Implantar infra-

estrutura de 
comunicação, como 
telefonia e internet. 

 

Tabela 37: Necessidade de consumo sob o ponto de vista do 
cidadão. 

PONTO DE VISTA DO CIDADÃO 
Necessidade de Consumo 

Problema Localização Descrição Proposta 

Falta oferta 
de bens com 
localização 
acessível 

Angelina 

No interior, a 
demanda é suprida 

por um caminhão de 
compras que vem de 

São João Batista, 
cujas mercadorias são 

mais baratas. 

 
Estimular e subsidiar 

a instalação de 
empreendimentos 

comerciais. 
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Tabela 38: Necessidades de infra-estruturar sob o ponto do 
turismo. 

PONTO DE VISTA DO TURISMO 
Necessidade de infra-estrutura física 

Problema Localização Descrição Proposta 

Falta estrutura 
física no tocante à 
disponibilidade de 

prédios 

Rancho 
Queimado 

Devido ao 
crescimento da 

Festa do Morango 
as instalações 
atuais estão 
precárias. 

Faltam meios de 
transporte em 

quantidade 
satisfatória 

Rancho 
Queimado 

Não há acesso a 
alguns atrativos 
turísticos com 

transporte público 

 
Planejar e 
executar 

investimentos no 
setor turístico. 

 

 

 

Tabela 39: Necessidade de recursos humanos sob o ponto de vista 
do turismo. 

PONTO DE VISTA DO TURISMO 
Necessidade de Recursos Humanos 

Problema Localização Descrição Propostas 

Falta 
disponibilidade 

com qualificação 
adequada 

Angelina 

Não existem guias 
para atender os 

turistas e mostrar 
outras partes da 

cidade. 

Planejar e executar 
investimentos no 

setor turístico. 

 

 

 

Tabela 40: Necessidade de acessibilidade locacional sob o ponto de 
vista do turismo. 

PONTO DE VISTA DO TURISMO 
Necessidade de Acessibilidade Locacional 

Problema Localização Descrição Proposta 
Faltam vias de 

acesso adequadas à 
atividade 

Angelina As vias do interior do 
município são muito 

estreitas dificultando o 
acesso de ônibus. 

Meios de transporte 
em quantidade 

satisfatória 

Angelina Não existem ônibus 
que leve o turista a 
outros pontos de 

visitação na cidade. 

 
Providenciar 
investimentos 
em meios de 
transporte, na 

forma de 
consórcio 

inter-
municipais,   

 

Tabela 41: Necessidade de oferta de serviços sob o  ponto de vista 
do turismo. 

PONTO DE VISTA DO TURISMO 
Necessidade de Oferta de Serviços 

Problema Localização Descrição Propostas 

Falta 
limpeza 

pública em 
qualidade 
satisfatória 

Angelina 

Não existe 
limpeza 

pública no 
fim de 

semana, 
quando 

aumenta o 
número de 

turistas. 

Prefeitura deveria gestionar 
junto à iniciativa privada que é 
beneficiada com o aumento da 

circulação de pessoas nos 
finais de semana para 

implementar programa de 
conscientização de limpeza 

pública e fomentar a 
organização de uma estrutura 
de recolhimento e destinação 
adequada do lixo produzido 

nestas ocasiões. 
 

Em Angelina foi observada a falta de uso adequado do 

solo. Exemplos são apresentados nas Ilustrações 69 a 72. 
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Heloisa de Campos Lalane 

Ilustração 69: Rua pavimentada sem calçamento para 
pedestres em Angelina, set/2009. 

 
Heloisa de Campos Lalane 

Ilustração 70: Angelina: poucas ruas pavimentadas, set/2009. 

 
Isa de Oliveira Rocha 

Ilustração 71: Angelina: Lançamento de dejetos no rio 
comprometendo a qualidade da água, set/2009. 

 
 Marco Aurelio Dias 

Ilustração 72: Angelina: Lançamento de efluentes no rio 
comprometendo a qualidade da água, set/2009. 
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3.3. QUESTÕES PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS Á 
AGRICULTURA 

Tabela 42: Necessidades agrícolas sob o ponto de vista da 
agricultura. 

PONTO DE VISTA DA AGRICULTURA 
Necessidade de Terra 

Problema Localização Descrição Proposta 
Falta 

acessibilidade 
locacional. 

Rancho 
Queimado 
Angelina 

Major Gercino 

Estradas 
em 

péssimo 
estado de 

conservação 
 

Falta 
disponibilidade 

de terra em 
quantidade 
satisfatória. 

 
Angelina 

Leoberto Leal 
Major Gercino 

 
Muitas 

áreas com 
restrição 
ambiental 

 
Falta custo 
acessível da 

terra. 

 
Angelina 

 
Alto custo 

da terra 
devido a 

especulaçã
o 

imobiliária 

Para dar resposta às 
dificuldades apuradas pela 

pesquisa, é necessário 
realizar o Zoneamento 
Ecológico Econômico. 

Igualmente realizar obras 
de infra-estrutura nas 
estradas de forma a 

aumentar a vida útil das 
melhorias, ou seja, obras 
que sejam sustentáveis. 

Para isto é preciso projeto 
de engenharia adequado 

que pode ser elaborado em 
parceria com a Associação 

de Municípios da 
Granfpolis. 

A especulação imobiliária 
é inevitável, mas pode ser 

minimizada com uma 
política de cobrança de 
impostos diferenciada, 

desde que se tenha claro o 
que é o desejo da 

comunidade quanto ao uso 
e ocupação do solo. 

 

Tabela 43: Necessidade de recursos humanos sob o ponto de vista 
da agricultura. 

PONTO DE VISTA DA AGRICULTURA 
Necessidade de Recursos Humanos 

Problema Localização Descrição Proposta 
Falta 

disponibilidade 
de mão de obra 
em quantidade 

satisfatória. 

Angelina 
Leoberto Leal 
Major Gercino 

Êxodo rural dos jovens 
por não haver 

incentivos para a 
permanência no local. 

Falta 
remuneração 
satisfatória 

Angelina 
Leoberto Leal 
Major Gercino 

Reclamação pelos 
baixos preços pagos 

pela produção agrícola, 
geralmente pelo 

atravessador. 

 
Estimular e 
subsidiar a 

permanência dos 
jovens em suas 
propriedades. 

 

Tabela 44: Necessidade de recursos financeiros sob o ponto de vista 
da agricultura. 

PONTO DE VISTA DA AGRICULTURA 
Necessidade de Recursos Financeiros 

Problema Localização Descrição Proposta 
 

Falta 
disponibilidade 

de recursos 
financeiros em 

quantidade 
satisfatória. 

 
Angelina 

Leoberto Leal 
Major Gercino 

 
Escassez de capacidade 

de investimento. 
Estímulo apenas para a 

produção de fumo. 

É preciso que os 
municípios 

realizem seu 
Zoneamento 
Ecológico 

Econômico e, a 
partir dos 

levantamentos, 
estabelecerem 
campanhas de 
estímulo ao 

desenvolvimento 
regional.  
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Tabela 45: Necessidade de técnica sob o ponto de vista da 
agricultura. 

PONTO DE VISTA DA AGRICULTURA 
Necessidade de Técnica 

Problema Localização Descrição Proposta 
Faltam técnicas 

adequadas ao tipo 
de uso da terra. 

Angelina 
Leoberto 

Leal 
Major 

Gercino 

Existe plantio nas 
encostas e não há 
preservação das 
matas ciliares. 

Falta assistência 
técnica adequada às 

diversas fases do 
processo de 
produção. 

Angelina 
Leoberto 

Leal 
Major 

Gercino 

Não existe 
assistência mais 

intensa ao 
agricultor por parte 

de órgãos 
governamentais. 

Gestionar junto à 
EPAGRI e CIDASC 

a adoção de 
programas que 

discutam e gerem 
soluções adequadas 

ao tipo de solo e 
relevo, inclusive 
testando novas 

cultivares e novas 
espécies que possam 

se adequar à 
realidade local. 

 
 

 
Conrado Locks Ghisi 

Ilustração 73: Ausência de Mata Ciliar, substituída por 
cultivos e pastagem, nas margens do rio Antinha, no 
município de Leoberto Leal, jun/2010. 

 

Tabela 46: Necessidade de comercialização sob o ponto de vista da 
agricultura. 

PONTO DE VISTA DA AGRICULTURA 
Necessidade de Comercialização 

Problema Localização Descrição Proposta 

Faltam vias 
de transporte 

com 
qualidade 

satisfatória 

Angelina 
Leoberto 

Leal 
Major 

Gercino 

Quando chove 
ocorrem muitas 

quedas de barreiras 
dificultando a 
circulação de 
veículos que 

transportam os 
produtos. 

Faltam 
preços 

compatíveis 

Angelina 
Leoberto 

Leal 
Major 

Gercino 

Os preços pagos 
pelos produtos 

agrícolas são muito 
baixos, diminuindo 
acentuadamente a 

remuneração e renda 
do agricultor. 

Realizar obras 
sustentáveis e projetos 

em parceria com a 
Associação dos 
Municípios da 

Granfpolis. 
É necessária uma 

articulação política 
para a garantia de 
preços mínimos ao 

agricultor. Isto pode 
ser feito em conjunto 
com os municípios 

vizinhos para 
fortalecer a 

reivindicação junto aos 
governos estadual e 

federal. 
 

Tabela 47: Necessidade de legislação sob o ponto de vista da 
agricultura. 

PONTO DE VISTA DA AGRICULTURA 
Necessidade de Legislação 

Problema Localização Descrição Proposta 

Faltam leis 
reguladoras 
específicas 

Angelina 
Leoberto 

Leal 
Major 

Gercino 

Os agricultores 
reclamam que as leis 
existentes são muito 
rígidas dificultando o 

trabalho. Para eles 
deveria haver uma regra 

específica para cada 
terreno da região. 

Buscar a 
conscientização e a 

criação de 
alternativas 
econômicas. 
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Tabela 48: Necessidade de organização sob o ponto de vista da 
agricultura. 

PONTO DE VISTA DA AGRICULTURA 
Necessidade de Organização 

Problema Localização Descrição Proposta 
Faltam formas de 

organização 
adequada 

Angelina 
 

Inexistência de 
cooperativas. Em 

parte, isto se deve a 
experiências 

anteriores que 
acabaram não 
dando certo. 

Organizar uma 
agenda de 

palestras para 
estimular a 

organização dos 
trabalhadores na 

busca de 
melhorias para 

todos. 
A UDESC e a 

SDS/SC, que tem 
uma Diretoria de 
Cooperativismo, 
poderiam trazer 
contribuições. 

 

 

Há muitas áreas com restrições legais e ambientais nessa região, 

em virtude da declividade, dos topos de morro e das margens de 

rios. Ilustrações 74 a 76. 

 

 
 

 
Conrado Locks Ghisi 

Ilustração 74: Movimento de massa em encosta em 
Leoberto Leal, jun/2010. 

 
Neres Bittencourt 

Ilustração 75: Vale encaixado, em Angelina, set/2009. 
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Neres Bittencourt 

Ilustração 76: Major Gercino. Planície aluvial e margem de 
rio sem mata ciliar, set/2009. 

 

Também foram relatadas as questões sobre escassez de 

capacidade de investimento, ocorrendo somente algum estímulo 

apenas para o cultivo de fumo (Ilustração 77). 

Em campo observou-se a falta de emprego de técnicas 

adequadas ao tipo de uso da terra: retirada da vegetação e plantio 

nas encostas, sem curvas de nível e plantio direto (Ilustrações 78 a 

80). 

 

 
Heloisa Campos Lalane 

Ilustração 77: Major Gercino, Estufa de fumo, set/2009. 

 

 
Conrado Locks Ghisi 

Ilustração 78: Leoberto Leal: cultivo sem emprego de 
curva de nível em encosta, jun/2010. 
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Heloísa de Campos Lalane 

Ilustração 79: Angelina: retirada da vegetação das 
encostas para plantação de lavoura ou pastagem, set/2009. 

 
Heloísa de Campos Lalane 

Ilustração 80: Angelina: plantio em declividade alta, 
set/2009. 

3.4. QUESTÕES PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS AO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Tabela 49: Necessidade de mercado consumidor sob o ponto de vista do 
Comércio. 

PONTO DE VISTA DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Necessidade de Mercado Consumidor 

Problema Localização Descrição Proposta 

Falta de 
consumidores 
em quantidade 

satisfatória 

Rancho 
Queimado 

Há reclamações 
que moradores 

dos 
condomínios 

rurais não 
utilizam o 

comércio local.

 Leoberto 
Leal 

O comércio 
depende da safra 
dos agricultores, 

se a safra for 
boa, o comércio 

é bom, do 
contrário é 

fraco. 

Faltam 
consumidores 
em quantidade 

satisfatória 

Angelina 

Devido a 
migração para 

outros 
municípios, o 

número de 
consumidores 
diminui a cada 

ano. 

Faltam 
consumidores 

com poder 
aquisitivo 

satisfatório 

Angelina 

Os baixos 
salários pagos 

freiam o 
consumo por 

parte da 
população. 

Para enfrentar os 
problemas detectados, faz-
se necessário a união dos 

municípios através de suas 
organizações de 

comerciantes (CDLs), a 
fim de elaborarem 

campanhas de estímulo ao 
consumo local. Podem e 
devem ser utilizadas as 
escolas para informar às 

famílias dos benefícios de 
optar pelo consumo no 
comércio local, fazendo 

girar a economia e 
aumentando as 

oportunidades de emprego, 
gerando um circulo 
virtuoso. As demais 

propostas de 
desenvolvimento da região 
já devem contribuir com o 
aumento da renda e desse 
giro da economia, se bem 

adotadas. 
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Faltam 
consumidores 

com 
frequência 
satisfatória 

Angelina 

Existência de 
vendedores de 
fora da cidade 

que atendem nas 
residências 

impedindo o 
crescimento do 
comércio local.

 

 

Tabela 50: Necessidade de infra-estrutura física sob o ponto de 
vista do Comércio e Serviços. 

PONTO DE VISTA DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Necessidade de Infra-Estrutura Física 

Problema Localização Descrição Proposta 
Faltam prédios e 
instalações com 
baixo nível de 

agressão ambiental 

Angelina Algumas 
edificações 

comerciais estão 
na margem de 

rio. 

É preciso uma política de 
realocação desses 

prédios. Para isto faz-se 
imprescindível a 

elaboração de projetos 
ambientais integrados 

para a busca de recursos 
que financiem estas 
transferências e uma 

reurbanização dos locais 
ocupados. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 51: Necessidade de recursos humanos sob o ponto de vista 
do comércio e serviços. 

PONTO DE VISTA DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Necessidade de Recursos Humanos 

Problema Localização Descrição Proposta 

Falta mão-de-
obra em 

quantidade 
satisfatória 

Angelina - 
Centro 

Existe pouca mão-
de-obra disponível. 
Por exemplo, uma 
loja no centro da 

cidade que 
necessitava de 

funcionário, mas 
em três semanas 
apareceu apenas 
uma candidata. 

Falta 
remuneração 
satisfatória 

Angelina - 
Centro 

Para uma jornada 
de seis dias 

semanais é pago 
apenas um salário 

mínimo. 
As poucas 

atividades que 
existem, são mal 

remuneradas. 
Falta oferta 

de empregos 
em 

quantidade 
satisfatória 

Rancho 
Queimado 

Não há oferta de 
empregos, pessoas 
precisam sair da 

cidade para 
trabalhar 

 Angelina 

Não existem 
oportunidades de 

emprego, 
provocando a saída 

de jovens para 
outras cidades. Para 

os moradores há 
necessidade de 
instalação de 

indústrias. 
 

Importante a 
implantação de cursos 

profissionalizantes, 
mesmo que temporários, 

nos municípios da 
região. Para isto é 

fundamental a pesquisa 
da demanda e a adoção 

de Termos de 
Cooperação com 

estabelecimentos de 
Ensino como o ITFSC, 
UDESC, SESI, SESC e 
SENAI, por exemplo. 
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3.5. PROPOSIÇÃO DE ZONEAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS 
DO ALTO VALE RIO TIJUCAS 

A discussão do zoneamento para a região do Alto Vale do 

Rio Tijucas é bastante complexa, na medida em que existem 

limitações ambientais muito severas ao uso e ocupação do 

território. Tais limitações são acentuadas pelo conteúdo da Lei 

nº4771/65 – Código Florestal, mais especificamente nos seus 

artigos 2° e 10° que considera as regiões de alta declividade em 

encostas de morros, montanhas e montes como sendo Áreas de 

Proteção Permanente, e da resolução do CONAMA n°303/02, em 

seu artigo 3°, inciso I, que determina as faixas marginais de 

proteção ambiental nos cursos d’água. (Ilustração 81) 

Ao observar a paisagem do ponto de vista jurídico, ver-se-

á que a legislação ambiental engessaria quase que por completo o 

desenvolvimento econômico dos agricultores, caso fossem 

cumpridas a rigor todas as suas exigências. O vínculo da 

população com o cultivo da terra é muito forte, na medida em que 

o sustento das famílias ocorre através da subsistência ou da 

comercialização de excedentes, na maior parte dos casos.  

Optou-se pela proposição de cinco zonas para delimitar o 

uso e ocupação do solo regional: 

a) Zona de Preservação Permanente (ZPP) 

b) Zona de Uso Especial (ZUE) 

c) Zona de Uso Restrito (ZUR) 

d) Zona de Uso Rural (ZRU) 

e) Zona de Uso Urbano (ZURB) 

A implementação do zoneamento sugerido traz benefícios 

imediatos para a população dos municípios estudados, como a 

maior segurança na prevenção de desastres naturais, dentre os 

quais as enxurradas, enchentes e também deslizamentos. Outros 

benefícios resultam: na melhoria da qualidade das águas com a 

preservação das nascentes; e na conservação dos cursos dos rios, 

por meio da diminuição dos processos de assoreamento pela 

preservação das matas ciliares fixadoras das margens dos rios. 
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