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Resumo 

 

 

O objetivo desta dissertação está relacionado ao desenvolvimento de um método cartográfico 
estruturado em ambiente GIS visando subsidiar a identificação dos níveis de sensibilidade visual 
da Paisagem Cultural remanescente dos Caminhos de Tropas no Planalto de Lages. Juntamente 
com o mapeamento dos elementos materiais de relevância arqueológica e patrimonial. O ciclo 
das Tropas foi um importante processo econômico caracterizado pelo transporte de animais, 
principalmente muares e bovinos da região sul do Brasil e da República do Uruguai para os 
mercados do Sudeste, caracterizando-se com um dos principais processos de integração do 
território nacional ao longo dos séculos XVIII e XIX. Entre os elementos remanescentes deste 
ciclo econômico se destacam construções em taipa de alvenaria de junta seca que formam o 
traçado dos corredores por onde os animais eram conduzidos em direção ao Sudeste do país e 
também entre as sedes das fazendas locais. A combinação entre as características fisiográficas 
regionais marcada pelos campos de altitude e as estruturas arqueológicas remanescentes deste 
ciclo econômico criou um arranjo de significativo apelo paisagístico, atualmente ameaçado por 
projetos de infra estrutura previstos para serem instalados na região. Os principais referenciais 
teóricos abordados no trabalho estão ligados aos conceitos de: geossistema, rugosidades do 
espaço, combinações geográficas e análise espacial. O método utilizado está estruturado na 
representação digital e geométrica da área de pesquisa, através de modelos digitais e imagens 
orbitais. O estudo dos modelos e a das imagens forneceu as informações sobre a localização 
das estruturas arqueológicas e permitiu gerar as análises espaciais com o cruzamento das 
informações de interesse. Os resultados obtidos possibilitaram identificar os padrões de 
implantação das estruturas arqueológicas na paisagem além de estabelecer os níveis de 
sensibilidade visual da paisagem regional e propor áreas de proteção para as estruturas 
arqueológicas identificadas. 
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Abstract 

 

 

The goal of this thesis is related to the development of a mapping method using GIS in order to 
support the identification, as much as possible, the different levels of visual frailty in the Cultural 
Landscape of troop's routes that are remanescent in the Plateau of Lages. Along with the 
mapping of material elements, considering their relevance, archeological and patrimonial. The 
troops activity, in its time, was an important economic process characterized by the transport of 
animals, mainly donkeys and cattle from the southern Brazil and the Republic of Uruguay to 
markets in the Southeast, becoming the major integration process throughout the national 
territory in the eighteenth and nineteenth centuries. Among the remaining elements of this activity 
are the stones low walls arranged in a way to make corridors through which the animals were 
conducted towards the Southeast and among the headquarters of the local farms itself. The 
combination of regional physiographic featuresm, characterized by high altitude fields and 
structures of archaeological remnants of the troops activity, created an array of significant scenic 
appeal, currently threatened by infrastructure projects planned to be installed in the region. The 
main theoretical work are discussed in the linked concepts of geosystem, roughness of space, 
geographic combinations  and spatial analysis. The method is structured in the digital  and 
geometric representation of the study area, using digital models and satellite images. The study 
of the models and images, provided information about the locations of archaeological structures 
and allowed to elaborate spatial analysis by the intersection of  the most relevant informations. 
The results obtained allowed to identify the patterns in the implementation of archaeological 
structures on the landscape as well as establish the levels of visual frailty in the regional 
landscape and propose areas of protection for archaeological structures identified. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é fruto de um convênio estabelecido entre o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e a Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, 

que se configura na geração de um método de estudos voltado à preservação dos 

remanescentes culturais relacionados aos Caminhos das Tropas presentes na porção sul do 

Planalto Catarinense - Planalto de Lages. O estudo objetivou a identificação dos níveis de 

sensibilidade visual da paisagem regional a partir dos elementos de relevância arqueológica e 

patrimonial presentes na região. Outra questão abordada é a identificação e caracterização das 

estruturas arqueológicas segundo sua tipologia, técnica construtiva e implantação na paisagem. 

 Os levantamentos preliminares já efetuados na região, pelos técnicos do IPHAN/SC 

atestam o elevado potencial da área ao sul de Lages, regionalmente conhecida como Coxilha 

Rica, no que tange ao patrimônio cultural e também possibilitam concluir que a área em questão 

possui vocação para ser reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade1 ou receber a 

chancela de Paisagem Cultural Brasileira. 

A área pesquisada é definida por um polígono que abrange parte dos municípios de 

Lages e Capão Alto (Mapa 1), tendo seus limites definidos pela Divisão Técnica do IPHAN/SC 

em consenso com os pesquisadores do GEOLAB/UDESC. A escolha do recorte espacial levou 

em consideração o conhecimento prévio da região por parte do corpo científico envolvido no 

projeto, que permitia afirmar com certa segurança que a área sintetizava muito bem a 

diversidade de estruturas relacionadas ao tema em tela. Outro fator levado em consideração foi 

a necessidade de se delimitar um espaço operacional, compatível com os recursos humanos e 

financeiros disponíveis para a execução desta pesquisa. 

A partir do ano de 2008 a Superintendência do IPHAN em Santa Catarina buscou 

interiorizar as ações do órgão, que sempre estiveram focadas nos núcleos urbanos tombados 

das cidades de colonização luso-brasileiras do litoral do Estado, São Francisco do Sul, Laguna e 

Florianópolis. O foco da gestão passou a ser direcionado principalmente aos bens edificados 

relacionados à imigração2 e aos remanescentes do ciclo do tropeirismo no Planalto de Lages. 

Até então os bens patrimoniais protegidos pelo IPHAN no Estado sempre foram caracterizados 

por estruturas cuja dimensão material estava restrita a uma única edificação, um conjunto 

edificado ou áreas correspondentes a sítios arqueológicos do período pré-colonial. Todas estas 

estruturas possuem limites facilmente identificáveis, seja pelo traçado urbano ou pelos limites 

reais das edificações e depósitos arqueológicos.  

                                                        
1 Informação pessoal do Arquiteto Ulisses Munarim, então Superintende do IPHAN/SC e corroborada pelo 
depoimento do Arquiteto Chefe da Divisão Técnica do IPHAN/SC, Fabiano Teixeira dos Santos ao periódico Ô 
Catarina! (FCC, 2009:8). 
2  Entre os anos de 2007 e 2011 o IPHAN oficializou o tombamento de 61 edificações identificadas pelo projeto 
Roteiros Nacionais de Imigração em Santa Catarina. O conjunto paisagístico atrelado aos bens tombados foi o 
primeiro a receber a Chancela de Paisagem Cultural Brasileira. 
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Mapa 1 – Localização da área de pesquisa. Cartografia: João Luis Severo Martins, Elenice Rosa de Oliveira; 
Edenir Bagio Perin. 

 

A necessidade de lidar com elementos patrimoniais situados em área rural e a 

obrigação de definir uma área de proteção das estruturas relacionadas ao ciclo do tropeirismo se 

caracterizou como um novo desafio de gestão patrimonial frente a Divisão Técnica do 

IPHAN/SC. A nova problemática colocada tinha origem em duas questões principais: O caráter 

linear e descontínuo das estruturas e a necessidade de se incorporar a paisagem no instrumento 

de proteção. A proteção isolada dos bens de relevância arqueológica e patrimonial 

remanescentes do Ciclo das Tropas não parece ter sentido, pois, era justamente o arranjo 

formado pela combinação dos corredores, passos, fazendas e cemitérios históricos com os 

campos de altitude, que marca o que se convencionou chamar de Paisagem Cultural do 

Tropeirismo. Além da relevância histórica, constitui uma associação de singular apelo estético e 

ambiental. 

Como a paisagem impreterivelmente está associada ao que pode ser visto, foi 

consenso entre os diversos técnicos do IPHAN/SC e os pesquisadores do GEOLAB (arquitetos, 

arqueólogos, historiadores, biólogos, procuradores, engenheiros, geógrafos e cientistas sociais) 

envolvidos no projeto, que a proteção dos bens em questão deveria passar pela documentação 

da área visível a partir de sua posição no espaço. 

A necessidade de efetuar ações de salvaguarda do patrimônio cultural da região 

ganha significativa importância dadas às atividades econômicas atualmente projetadas para a 

porção sul do Planalto Catarinense. Está em fase de licenciamento ambiental mais de uma 

dezena de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), projetadas para duas das principais bacias 

hidrográficas regionais, os rios Pelotinhas e Lava-Tudo. A instalação dos empreendimentos pode 

alterar significativamente a paisagem regional, comprometendo, assim, seu valor patrimonial. 

Outra ameaça à paisagem é a crescente introdução de vegetação exótica na área nuclear da 

Coxilha Rica, com uma série de reflorestamentos já em curso. Sinteticamente, é possível afirmar 
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que a paisagem em tela é formada pela combinação entre os remanescentes patrimoniais 

materiais do Ciclo do Tropeirismo e as características fisiográficas regionais. Esta combinação 

também pode ser considerada como um testemunho do processo econômico e histórico da 

formação do Estado Brasileiro. 

Diante deste cenário o problema de pesquisa colocado esteve atrelado a sequência 

lógica para o desenvolvimento de um método ligado ao campo da cartografia e do 

geoprocessamento, que configure e dê respaldo técnico à documentação do espaço visível e à 

identificação dos níveis de sensibilidade da paisagem regional, determinantes para definir as 

áreas de proteção. Sendo este o objetivo principal da presente pesquisa. 

A partir do problema de pesquisa foram definidos os objetivos específicos deste 

trabalho: 

 

a) Mapear os remanescentes culturais relacionados aos Caminhos de Tropas utilizando 

os recursos geotecnológicos que permitam obter o mapeamento das feições com 

precisão adequada à escala de 1:25.000; 

 

b) Identificar a tipologia e o estado de preservação de elementos com valor patrimonial e 

arqueológico existentes na área da pesquisa; 

 

c) Identificar possíveis padrões de implantação e distribuição das estruturas 

arqueológicas e arquitetônicas que foram identificadas com o mapeamento; 

 

d) Determinar a acuidade visual humana atrelada às estruturas das obras de engenharia 

projetadas para a região; 

 

e) Gerar análises e modelos cartográficos que permitam identificar os níveis de 

sensibilidade visual da paisagem regional relacionada aos bens de valor patrimonial e 

arqueológico; 

 

f) Identificar as áreas de proteção das estruturas arqueológicas relacionadas aos 

Caminhos de Tropas e da paisagem regional. 

 

1.1 Estrutura do Trabalho 

 

A estrutura do trabalho foi organizada de modo a propor uma sequência cronológica 

linear para o seu desdobramento. Assim, o trabalho apresenta neste primeiro capítulo a 

justificativa, o problema de pesquisa e os objetivos, geral e específicos.  
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O capítulo 2 trata das questões teóricas e dos procedimentos metodológicos, 

divididos em quatro sub-capítulos. O primeiro é caracterizado pela revisão de dados sobre o 

Planalto de Lages e as estruturas arqueológicas remanescentes do ciclo das tropas existentes 

na região. O segundo trata das implicações jurídicas inerentes ao tema. O terceiro apresenta os 

pressupostos teóricos que explicam a paisagem cultural do Planalto de Lages e a escolha teórica 

que norteou os estudos arqueológicos. No quarto é apresentada a sequência metodológica que 

guiou o desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo 3, “Representação Digital e Avaliação Geométrica do Terreno” trata da 

parte operacional do trabalho com enfoque nas questões de ordem cartográfica que subsidiaram 

as análises desenvolvidas e orientaram os trabalhos de campo. Está dividido em quatro sub-

capítulos: o primeiro trata da aplicação do GIS a Arqueologia; o segundo descreve os DEMs 

estudados e os procedimentos utilizados para seu ajustamento e controle. O terceiro descreve 

as características das imagens orbitais utilizadas para o mapeamento das feições e o resultado 

do controle de qualidade de seu ajustamento, o quarto aborda a qualidade geométrica dos 

quatro DEMs estudados. 

O capítulo 4 está dividido em dois sub-capítulos específicos. No primeiro, 

identificado como “Caracterização e Quantificação das Estruturas Arqueológicas”, são 

apresentados os resultados dos levantamentos de campo direcionados à identificação dos bens 

arqueológicos e patrimoniais remanescentes do Ciclo das Tropas; sua tipologia, técnica 

construtiva, estado de preservação, distribuição espacial das estruturas e padrões de 

implantação na paisagem. O segundo: “Análises Espaciais para Identificação dos Níveis de 

Sensibilidade da Paisagem” trata dos procedimentos realizados entorno da identificação dos 

níveis de sensibilidade visual da paisagem e dos resultados alcançados com a álgebra de 

mapas. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões e recomendações propostas a partir de 

toda a sistematização do trabalho, resultante, portanto, do cruzamento de todas as informações 

levantadas, desde a revisão sobre o tema, os materiais utilizados com o estudo e os resultados 

dos levantamentos de campo e as análises espaciais realizadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 O Planalto de Lages e as Estruturas Arqueológicas Remanescentes do Ciclo das 

Tropas 

 

Geomorfologicamente a região de Lages caracteriza-se como um planalto típico 

(highland) com topografia relativamente suavizada que se sobressai em relação a uma terra 

mais baixa (lowland). Isso ocorre principalmente na sua face Leste (E) onde o front das escarpas 

em forma de cuesta
3 da Serra Geral marca com pronunciada nitidez o contato das terras altas 

com a superfície de rochas mesozóicas inferiores da bacia sedimentar4 do Paraná (sedimentary 

basin), gerando um significativo contraste altimétrico digno de nota no relevo do Brasil 

meridional. Os seus limites Sul (S), Oeste (W) e Norte (N) são delimitados pelas linhas de erosão 

deixadas pelos rios Pelotas e Peixe (PELUSO JÚNIOR, 1991). Em termos de evolução geológica 

e paleoambiental, a formação da paisagem dos planaltos subtropicais foi complexa, relacionada 

principalmente ao predomínio de estepes geradas por condições climáticas secas e mais frias 

que as atuais, com ausência de bosques subtropicais e pela presença reduzida de araucárias, 

em solos eventualmente pedregosos. Este cenário dominou a paisagem meridional entre 23 mil 

e 13 mil anos (AB’SABER, 2003). 

No contexto climático do Brasil meridional, o planalto é marcado por uma discreta 

perda de tropicalidade, principalmente em relação às médias anuais de temperatura; foi esta 

“condicionante climática que tornou possível a ampla e contínua instalação de um domínio de 

natureza extratropical, constituído por araucárias emergentes acima do dossel de matinhas 

subtropicais” (AB’SABER, 2003:101). Em certas parcelas aparecem mosaicos de campos 

mesclados a áreas com pinhais, um cenário característico e peculiar que confere significativa 

originalidade ecológica e paisagística para a região. 

 A ocupação deste território situado junto ao Rio Pelotas, na divisa dos Estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, guarda ainda hoje especificidades por ter sido cortada 

durante dois séculos pela principal rota a ligar a Colônia do Sacramento, atual República Oriental 

do Uruguai, a Sorocaba, no Estado de São Paulo. Os Caminhos de Tropas estão relacionados à 

fase de disputa das terras meridionais brasileiras entre portugueses e espanhóis, durante o 

                                                        
3 “Relevo caracterizado por uma superfície de declive abrupto, inclinando-se para uma região baixa, enquanto 
que a outra superfície mergulha suavemente no sentido da primeira. Esse tipo de relevo é chamado no estado do 
Novo México (EUA) de cuesta, de onde Davis (1912) emprestou esta denominação. A superfície de rochas 
basálticas mesozóicas da Bacia do Paraná, freqüentemente exibe este tipo de relevo” (SUGUIO, 1998:194). 
4 “Área geologicamente deprimida contendo grande espessura de sedimentos no seu interior, podendo chegar a 
vários milhares de metros de espessura diminuindo para dezenas a centenas de metros nas porções marginais. 
Exemplo: Bacia do Paraná (mais de 1.600.000 km² de área e mais de 5.000m de espessura no seu depocentro)” 
(SUGUIO, 1998:78). 
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período colonial. Até o final do século XIX, o Ciclo das Tropas consistiu numa das principais 

atividades econômicas do Brasil e responsável pela integração entre o Sul e o Sudeste do país. 

 A origem e desenvolvimento das cidades da porção sul do Planalto Catarinense 

relaciona-se diretamente ao Ciclo das Tropas, principalmente Lages, situada em um 

entroncamento de rotas terrestres e hoje pólo regional da Serra Catarinense. Teve sua fundação 

em 1766 como estratégia por parte dos portugueses em meio à definição das fronteiras com os 

espanhóis (COSTA, 1982). Em toda a região da Coxilha Rica, encontra-se a maior parte dos 

remanescentes físicos significativos do Ciclo das Tropas, constituídos pelas fazendas e 

cemitérios centenários, pelos corredores de taipa5 de pedra (Foto 1), que configuravam os 

antigos “caminhos das tropas”, além do emblemático Passo de Santa Vitória, às margens do Rio 

Pelotas. Este sítio, localizado entre os municípios de Lages (SC) e Bom Jesus (RS) consistia 

uma das poucas travessias possíveis entre os dois estados, tendo abrigado de 1772 a 1848, 

entre a segunda metade do século XVIII, e meados do século XIX um registro da Coroa 

Portuguesa para cobrança de impostos sobre os animais que por ali eram transportados (IPHAN, 

2009). 

 

 
Foto 1 – Corredor de tropas ao sul de Lages, ilustrando a paisagem regional. Foto de Ricardo Almeida.  Acervo 
do IPHAN/SC. 

 

Entre os vestígios e remanescentes materiais do Ciclo das Tropas na Coxilha Rica e 

áreas limítrofes, destacam-se os corredores de taipas, monumentais por sua extensão e 

especiais por sua técnica construtiva, cujo trabalho realizado pelos escravos foi responsável por 

empilhar manualmente milhares e milhares de pedras ao longo de quilômetros entre os campos 

(CURTIS, 2008). As estruturas viárias, ou corredores de tropas encontrados na região sul do 

                                                        

5 “Taipa é o nome pelo qual é conhecido popularmente o muro feito de pedras, sem uso de qualquer outro 
material para a sua construção. É muito comum na região sul do Brasil, especialmente nos Campos de Cima da 
Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina” (HERBERTS, 2009: 363). 
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Planalto Catarinense apresentam várias ramificações, em diversos sentidos, refletindo a 

complexidade das relações econômicas e sociais que o Ciclo do Tropeirismo engendrou no 

espaço geográfico regional. No segmento ao sul da cidade de Lages encontra-se a maior 

concentração dos caminhos relacionados ao transporte das tropas (IPHAN, 2009). 

Segundo Sartori (2004) nesta região é possível identificar com segurança três 

corredores distintos, dois deles partem do Santa Vitória no Rio Pelotas, sendo que a partir deste 

ponto um toma direção Oeste passando pelos atuais municípios de Capão Alto e Campo Belo do 

Sul, seguindo no sentido da cidade de Campos Novos, sendo este um dos antigos caminhos que 

levaria a São Paulo. O outro caminho que parte do Santa Vitória tem sentido Sul/Norte “cortando 

a Coxilha Rica” passa pelas comunidades de Morrinhos e Cajuru, alcançando a cidade de Lages, 

segue na direção de Curitiba. Este segmento seria parte do “Real Caminho de Viamão”. A 

terceira ramificação identificada pelos pesquisadores tem sentido Oeste/Leste na direção do 

litoral do Estado, passando pelos municípios de Painel e São Joaquim. Estes seriam então os 

caminhos e rotas “principais” que guiavam os grandes deslocamentos das tropas. Contudo, 

existem outras ramificações de menor extensão, pelas quais se fazia a ligação entre as fazendas 

da região, mantendo as mesmas características construtivas dos corredores, a alvenaria de 

pedra de junta seca ou taipa de pedra, conforme nomenclatura apresentada por Santos (2010). 

Em relação à origem e natureza destas estruturas viárias, Herberts (2009) apresenta 

contribuição dada a partir do viés arqueológico de investigação, com extenso levantamento 

histórico-iconográfico confrontando com os dados obtidos em campo. São definidas tipologias e 

lançadas hipóteses sobre a origem dos corredores, encontrados somente nessa região do Brasil. 

Suas pesquisas indicam que o principal segmento do Caminho das Tropas que passa pela 

região seria a antiga estrada para o “Continente de Viamão” que ligava o Sul ao Sudeste do 

Brasil. Inicialmente, este caminho não era murado, sendo apenas um caminho no sentido literal 

da palavra. 

 
O caminho era tão ruim no início do século XVIII que parecia mais uma 
picada. Percebe-se pelos relatos que não havia corredores de taipa de 
pedra delimitando-os. Os corredores eram obras monumentais que 
necessitavam de grandes investimentos de tempo e recursos humanos, 
o que não passaria despercebido (HERBERTS, 2009: 236-237). 

 

O primeiro percurso aberto também era diferente. Inicialmente foi utilizada uma rota 

que seguia pelo litoral do Rio Grande do Sul até a altura de Araranguá, em Santa Catarina onde 

tomava direção Oeste, transpondo as escarpas da Serra Geral e, finalmente, alcançado os 

Campos de Lages. Este seria o “Caminho dos Conventos” aberto por Souza Farias. Devido às 

dificuldades que esta rota oferecia, principalmente na transposição da serra, três anos depois, 

em 1734, Cristóvan Pereira de Abreu realizou a retificação da rota. Com o objetivo de melhorar a 

viagem, a opção foi abrir um caminho partindo de Viamão, passando pelos Campos de Cima da 

Serra, transpondo o Rio Pelotas no Passo de Santa Vitória, sendo este o principal segmento que 
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hoje é identificado nos Campos ao Sul de Lages. Neste primeiro século da existência do 

Caminho das Tropas, a documentação demonstra que o principal objetivo dos viajantes era 

definir o roteiro, marcando as áreas de pouso, pastagens e abastecimento, com a criação dos 

“guias de viagem” (HERBERTS, 2009). 

Em relação à origem dos corredores Herberts (2009) aponta  existência de uma 

lacuna na documentação oficial, pois não há documentos que indiquem o empenho de recursos 

públicos na construção das estruturas. Possivelmente a construção das estruturas partiu de 

iniciativas particulares dos fazendeiros locais que tinham o objetivo de delimitar o local de 

passagem dos animais em trânsito, separando o espaço público do privado, evitando assim, a 

condução de animais pertencentes às fazendas locais e também impedindo o extravio das tropas 

na imensidão dos campos abertos do planalto. Outra conclusão apresentada sugere que a 

iniciativa de demarcar a área de passagem das tropas em um espaço murado evitava que as 

áreas de pastagens fossem degradadas pelo trânsito dos animais, visto que as pastagens dos 

campos de altitude apresentam dificuldades para recomposição vegetal. 

Segundo dados apresentados por Santos (2010), a técnica construtiva da taipa de 

alvenaria de pedra de junta seca, empregada na construção dos muros dos corredores, provém 

da Europa, tendo grande ocorrência em Portugal. Na região de Lages o ofício de construtor de 

taipa, o “taipeiro”, apresenta ainda hoje significativa presença de artesões negros, o que pode 

indicar que os corredores foram construídos por escravos e ex-escravos. De acordo com as 

conclusões de Herberts (2009) a construção dos corredores teve início somente na primeira 

metade do século XIX. 

A significativa presença das estruturas acima descritas na região de Lages tem como 

motor econômico a economia ligada a pecuária extensiva, expressiva nas fazendas/feudos6, cuja 

organização da produção atuou durante mais de dois séculos como agente dinamizador do 

espaço e da sociedade no Planalto Catarinense. Diferentemente das estruturas viárias onde as 

pesquisas são ainda de pouco número, existem mais estudos sobre as sedes de fazendas do 

Brasil meridional, com destaque para aqueles voltados à tipologia arquitetônica das edificações e 

para a funcionalidade das estruturas associadas à casa sede.  

Neste contexto, destaca-se o trabalho de Santos (2010), cujo foco está justamente 

na região objeto de estudo deste projeto. De acordo com o autor, a arquitetura da maior parte 

das fazendas do planalto de Lages tem “raiz” portuguesa, mesmo apresentando regionalismos 

decorrentes da fusão de contextos culturais, geográficos e econômicos, pode-se identificá-la 

como arquitetura luso-brasileira. Muitas características das fazendas podem ser entendidas em 

função dos códigos de postura municipais, que regularizavam as questões ligadas à habitação 

                                                        
6 Vieira (2002) aponta que entre os séculos XVIII e XIX “o território planaltino catarinense vivencia, em suas 
manchas de campos, o nascimento de uma formação social feudal-mercantil. Esta, por sua própria estrutura e 
funcionamento, se expande para além dos limites dos campos, adentrando as matas que misturam araucárias e 
ervais, sob a forma da pequena produção posseira cabocla”. (VIEIRA, 2002: 01). 
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dos espaços nas cidades e acabavam tendo reflexo também no interior. “Prova do apenas 

afirmado são as casas de fazenda estudadas, que, embora não seguissem nenhuma legislação 

para sua feitura, apresentavam praticamente as mesmas características presentes nas casas 

urbanas, externa ou internamente” (SANTOS, 2010:154). 

A casa primitiva do Planalto Catarinense era quase que exclusivamente construída 

em madeira, aproveitando a grande disponibilidade nas matas de araucárias na região. Embora 

construídas com materiais diferentes, guardavam o mesmo padrão arquitetônico das casas em 

alvenaria. Hoje ainda é possível encontrar exemplares desta arquitetura na região, como as 

sedes das Fazendas Capão do Posto, Cajuru I, São Luiz e Santo Cristo em Lages e da Palma 

em São Joaquim. Diferentemente de outras regiões do Brasil meridional, na região de Lages 

nota-se a ausência de edificações de pau-a-pique ou estuque e da taipa de pilão, muito comum 

no Estado do Paraná e no Sudeste do Brasil. A opção na região foi construir em alvenaria em 

pedra e tijolo rejuntados com barro e geralmente rebocados com a cal, técnica que está presente 

na maior parte das sedes de fazenda da região: Fazenda São João, Limoeiro, Cajuru II, Santa 

Tereza, Morrinhos, dentre outras (SANTOS, 2010). 

A combinação das características físicas do Planalto de Lages com o uso dos 

campos de altitude por mais de dois séculos dedicados a atividades agropastoris, juntamente 

com o legado de estruturas arqueológicas7 remanescentes do Ciclo do Tropeirismo criou uma 

paisagem singular, dominada pela repetição das formas de coxilha8 em coxilha. Ora o horizonte 

aparece riscado como que desenhado a punho livre, com as linhas escuras dos muros de taipa 

serpenteando por entre os vales, alcançando quase sempre uma sede de fazenda. Esta, quase 

sempre guarnecida por capões de araucária e a organicidade dos curais e mangueiras 

estrategicamente conectados com os galpões, dando a impressão a quem chega, da existência 

de uma pequena cidadela “perdida” na imensidão dos campos.  

                                                        
7 Considera-se os corredores de taipa de junta seca e as sedes de fazendas históricas como estruturas/artefatos 
arqueológicos, pois os dados sobre sua origem, funcionalidade e construção não são totalmente alcançados pela 
documentação histórica, de modo que a Arqueologia é um dos únicos meios pelos quais se pode obter as 
informações sobre sua gênese. 
Mesmo as edificações das sedes de fazendas históricas ainda não têm sua estrutura organizacional 
completamente compreendida. Sua organização interna é alcançada pelas fontes históricas e os levantamentos 
arquitetônicos direcionados a esta temática. Contudo, ainda existem lacunas relacionadas principalmente ao 
espaço ocupado pela população escrava que participava do cotidiano de muitas fazendas. A totalidade funcional 
dos espaços do complexo, casa – mangueiras – galpões enquanto unidade de produção não é totalmente 
explicável pela documentação disponível ou somente pelo estudo arquitetônico das edificações. Nesse contexto, 
a pesquisa pelos métodos da Arqueologia, dos depósitos sedimentares que foram formados durante séculos de 
ocupação pode fornecer importantes informações, senão esclarecer as dúvidas existentes sobre a dinâmica 
social no entorno das sedes.  Seguindo este raciocínio, ao menos os depósitos sedimentares abaixo e ao redor 
bens em questão são perfeitamente alcançados pela lei 3.924 de 26 de Julho de 1961, se constituindo como 
sítios arqueológicos históricos. 
 
8 “As coxilhas são elevações alongadas, com topos arredondados e de pouca altitude que se destacam nas 
áreas peneplanizadas, e cujo perfil, visto de longe, apresenta um aspecto de faca (cuchilha, em espanhol)” 
(GRANÉLL-PÉREZ, 2004: 49). A denominação atribuída ao relevo do Planalto de Lages parece ter sido 
emprestada daquela empregada regionalmente às colinas do Escudo Cristalino na Depressão Central do 
Planalto Gaúcho. 
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Na área nuclear da Coxilha Rica, a visão humana não consegue identificar nem 

início nem fim desta paisagem. Mesmo após o relativo declínio da atividade pecuarista, ela ainda 

figura como um dos tripés da economia regional, hoje já relativamente diversificada. A 

continuidade do uso deste espaço por uma mesma atividade econômica acabou por manter os 

principais elementos da paisagem herdada pelo Ciclo das Tropas. Este arranjo de elementos 

engana o olhar, dando a falsa impressão de que regionalmente o tempo parou. 

Contudo, nos últimos anos todo esse quadro paisagístico está sendo seriamente 

ameaçado pela substituição mais drástica do ciclo econômico agropastoril por atividades ligadas 

ao ramo de celulose e madeiras de reflorestamento, que tem introduzido o Pinus Elliottii na 

região, antes ocupada pelos campos naturais de altitude. Além da provável alteração do quadro 

natural com a modificação das características pedológicas locais, essa nova atividade tem 

alterado visualmente significativas parcelas da paisagem anteriormente descrita, criando 

espaços que em nada lembram o domínio de natureza do Planalto Subtropical brasileiro.  

Os impactos ao fator “histórico” regional não estão restritos à paisagem, pois as 

estruturas remanescentes dos caminhos geralmente são alteradas dada a necessidade de abrir 

passagem para o uso dos implementos necessários ao manejo das florestas plantadas. Somada 

a estes impactos, outra atividade que coloca em risco o patrimônio cultural e paisagístico 

regional é a instalação de mais de uma dezena de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 

projetadas para os vales dos Rios Pelotinhas e Lava-Tudo, além de um aproveitamento 

hidrelétrico de maior proporção no Rio Pelotas, ao sul da área nuclear da Coxilha Rica. Esses 

empreendimentos9, se projetados sem o devido planejamento podem descaracterizar de forma 

definitiva uma das regiões de maior apelo paisagístico e patrimonial do interior do Brasil. 

 

2.2 Pressupostos Teóricos para Explicar a Paisagem Cultural dos Caminhos de 

Tropas no Planalto de Lages 

 

A Geografia entende os elementos materiais remanescentes do Ciclo das Tropas 

como rugosidades do espaço. São estruturas que duraram mais que o próprio processo 

econômico que as criou, podendo ser entendidas como o próprio tempo incorporado na 

paisagem. Geralmente sua disposição obedece a uma lógica que é ditada externamente pelo 

modo de produção e internamente pela formação-socio-espacial, que por sua vez é resultado da 

soma entre tecnologia, cultura e organização social (SANTOS, 1980). Ou seja, o processo de 

formação e evolução do espaço deixou marcas materiais, hoje entendidos como patrimônio 

                                                        
9 Atualmente tramitam no IPHAN/SC vários processos relacionados a pesquisas arqueológicas direcionadas ao 
licenciamento de uma série de empreendimentos hidrelétricos projetados para a região. Para o Rio Pelotinhas 
está prevista a instalação das PCHs Coxilha Rica, Penteado, Rincão e Santo Cristo. Para o Rio Lava-Tudo as 
PCHs: Gamba, Malacara, Antoninha, São Mateus, Boa Vista e Painel. Para o Rio Pelotas, o Aproveitamento 
Hidrelétrico Pai Querê. 



                                                                             11 

 

 

cultural, cuja permanência no espaço ultrapassou seu ciclo econômico, permanecendo como 

uma rugosidade de outra época e outro contexto econômico. 

 Dentre os elementos patrimoniais conhecidos na área da pesquisa, este conceito 

tem aplicação direta nas antigas sedes de fazendas e no seu conjunto de mangueiras e galpões. 

Mesmo com o declínio da atividade pecuarista esses elementos resistiram à mudança de ciclo 

econômico, tendo preservado quase todas suas características originais. Em algumas dessas 

sedes, atualmente, ocorre um processo que é bastante comum em objetos entendidos como 

rugosidades, que é a mudança de uso e a reapropriação das estruturas para outros fins. 

Muitas delas têm encontrado no turismo rural uma nova alternativa para agregar 

valor à propriedade. Este processo beneficia-se do fator histórico remanescente nos objetos e 

das práticas sociais da população local, que somados possibilitam a manutenção de um contexto 

paisagístico específico. Este contexto acaba sendo utilizado para atrair capital através do turismo 

rural. Em termos estritamente econômicos pode-se afirmar que o capital encontrou uma nova 

forma de obtenção de mais-valia, alterando a forma de uso dos elementos. Tendo em vista a 

“força” simbólica que essas estruturas possuem, sua substituição completa parece ser 

economicamente inviável. 

A geografia é com certeza a disciplina que mais tem se aplicado à definição e 

compreensão da paisagem, desde suas categorias oriundas da geografia física até sua 

dimensão cultural. A paisagem geográfica apresenta simultaneamente várias dimensões; 

primeiramente morfológica, pois foi criada pela natureza e pela ação humana, mas também se 

apresenta com funcionalidades, pois nela ocorrem relações entre suas diversas partes. Parte-se 

do princípio que a paisagem é o resultado ou a herança do processo dialético de evolução 

espacial combinado entre natureza e cultura (CORRÊA E ROSENDAHL, 2004). 

 

Todos que se iniciam no conhecimento das ciências da natureza – mais 
cedo ou mais tarde, por um caminho ou por outro – atingem a idéia de 
que paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é herança em 
todo sentido da palavra: herança de processos fisiográficos e biológicos, 
e patrimônio coletivo dos povos que as herdaram como território de 
atuação de suas comunidades (AB’SABER, 2003:9). 

 

A visão da paisagem de maneira integrada entre elementos fisiográficos combinados 

com a atuação das sociedades é apresentada de uma forma extremamente lógica por Georges 

Bertrand em 1968 com o trabalho “Paisagem e Geografia Física Global. Esboço Metodológico”. 

Para o autor, a paisagem pode ser entendida como um segmento do espaço, “resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 
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indissociável, em perpétua evolução” (BERTRAND, 2004:141)10. O autor apresenta uma série de 

classificações atreladas ao estudo de paisagens. Os grupos propostos estão associados ao 

trabalho de outros autores como J. Tricart, Max Sorre, G. Viers e R. Brunet. A correspondência 

entre as diferentes classificações foi sintetizada com a lógica apresentada no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Sistema de classificação das paisagens 
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Fonte: Bertrand (2004: 145).  “As correspondências entre as unidades são muito aproximadas e dadas somente a 
título de exemplo”. 

 

O termo zona apresentado pelo autor está ligado à zonalidade planetária, marcada 

por grandes biomas e mega estruturas, sendo então um exemplo de primeira grandeza, como 

exemplo pode ser citada toda a zona temperada do planeta. O domínio já é caracterizado por 

uma ordem de segunda grandeza, definido por paisagens individualizadas, marcadas por 

combinações, por exemplo, de relevos montanhosos ou climas oceânicos. Uma região natural já 

deve ser entendida como elemento de 3ª e 4ª ordem tratando-se de regiões naturais bem 

circunscritas, por exemplo, uma frente montanhosa sob forte influência da umidade. Estas 

seriam as classificações superiores das grandes paisagens terrestres. 

As unidades inferiores, geossistema, geofácies e géotopo são de identificação mais 

complexa. “Na verdade, geo “sistema” acentua o complexo geográfico e a dinâmica de conjunto; 

geo fácies insiste no aspecto fisionômico e geo “topo” situa essa unidade no último nível da 

escala espacial” (BERTRAND, 2004:145).  

                                                        
10 Tradução: Olga Cruz. Trabalho publicado, originalmente, na “Revue Geógraphique des Pyrénées et du Sud-
Ouest”, Toulouse, v. 39 n. 3, p. 249-272, 1968, sob título: Paysage et geographie physique globale. Esquisse 
méthodologique. Publicado no Brasil no Caderno de Ciências da Terra. Instituto de Geografia da Universidade de 
São Paulo, n. 13, 1972. 
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O exemplo dado pelo autor para caracterizar um geossistema típico, o das Sierras 

Planas do nordeste da Espanha, assemelha-se muito às características do Planalto de Lages. As 

Sierras são caracterizadas por superfícies aplainadas miocênicas ligadas ao piemonte norte 

cantábrio, formando planaltos marcados por estreitas línguas e sulcos de erosão quaternária 

onde predomina um clima hiperoceânico úmido e nebuloso. O Planalto das Sierras Planas teve 

parte da vegetação natural desmatada para uso das áreas como pastagens e pastoreio e 

recentemente tem sido introduzidas novas espécies como Eucalyptus globulus e Pinus insignis 

juntamente com uma exploração relativamente arcaica de turfa. Sinteticamente, na década de 

1960, as Sierras Planas estavam ligadas a um piemonte complexo marginal a vertente norte-

cantábrica e fenômenos de podzolização que atingem todas as rochas quartzíticas das 

montanhas onde o carvalho domina a série vegetal em uma vasta superfície do geossistema.  

Algo muito similar ocorre no Planalto de Lages, onde as matas de araucária foram 

significativamente exploradas dando lugar, principalmente, à pecuária extensiva em um processo 

que aumentou significativamente os espaços de pastagens ocupados por gramíneas e onde 

recentemente, a atividade pecuarista tem perdido espaço para a vegetação exótica.  

Conforme já descrito no item anterior, mesmo após séculos de exploração, a 

araucária ainda domina o estrato superior das formações vegetais regionais, mas de forma 

descontínua, ocorrendo principalmente grandes extensões de campos de altitude marcados por 

florestas de galeria no entorno dos vales encaixados. Esses elementos se repetem no espaço 

marcado entre a linha da cuesta da Serra Geral ao Leste, pelo Rio Pelotas ao Sul e ao Norte e 

Oeste principalmente pelo vale de dissecação do Rio Canoas. Todo esse arranjo paisagístico 

pode ser claramente entendido como parte de um geossistema. 

O geossistema está situado então entre a 4ª e a 5ª unidade de grandeza “temporo 

espacial” podendo possuir alguns quilômetros quadrados ou até algumas centenas. Nesta escala 

estão presentes a maior parte dos fenômenos que interferem nos fatores de evolução e 

combinação de uma paisagem, tendo nos níveis superiores somente o relevo, o clima e as 

grandes massas vegetais. Nos níveis inferiores a “biogeografia” acaba por mascarar as 

combinações dentro do conjunto. 

Devido a sua dimensão, o geossistema permite identificar as combinações entre os 

elementos da paisagem, sendo talvez a melhor base para os estudos relacionados à 

organização do espaço. Um outro fator positivo é o fato de ser compatível com a escala humana, 

sendo possível identificar mais facilmente na paisagem o resultado da construção dialética entre 

a sociedade e os mecanismos fisiográficos de maneira geral. Corresponde, portanto, a uma certa 

estabilidade ecológica resultante da combinação de elementos geomorfológicos, climáticos e 

hidrológicos.  

Bertrand (2004) cita como exemplo a soalheira calcária encontrada na parte média 

dos Pirineus, onde o potencial ecológico estava bem definido pelas vertentes recobertas de 

camadas de fragmentos rochosos, pela insolação e o aquecimento do substrato em maior 
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intensidade que a média regional completados pela ausência de fontes relacionadas ao 

escoamento epidérmico. Existe ali o que o autor chamou de “contínuo” ecológico no interior do 

geossistema. A passagem de um geossistema a outro será, então, marcada pela ruptura da 

estabilidade ecológica. 

Outra questão importante para um geossistema é o que Bertrand chamou de 

“clímax” definido pelo equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração biológica. Este 

equilíbrio dificilmente acontece e quando é alcançado ocorre por um período breve, estando 

sempre distante de ser realizado. Isso pode ser entendido pela constante instabilidade tanto do 

potencial ecológico quanto da ocupação biológica que varia muito com o tempo. A partir deste 

raciocínio é possível constatar que em um mesmo geossistema podem existir distintas 

paisagens, que são na verdade distintos estágios a caminho de um estado de “clímax” que 

dificilmente será alcançado. 

Por fim, segundo o autor, é possível classificar a paisagem de um geossistema 

segundo os sistemas de erosão apresentados por A. Cholley e a teoria da Bioresistasia de H 

Erhart11. De maneira sintética, a morfogênese ou a pedogênese são os guias para entender a 

evolução da paisagem, pois refletem diretamente os mecanismos desencadeados pela ação 

antrópica. 

Bertrand apresenta duas classificações: geossistemas em biostasia e geossistemas 

em resistasia. O estado de biostasia é aplicado às paisagens onde a atividade geomorfogenética  

é muito fraca ou nula e o potencial ecológico encontra relativa estabildade evoluindo sob domínio 

dos processo bio-químicos, pedogênese e concorrência entre as espécies vegetais. A influência 

antrópica geralmente provoca regressão da vegetação e dos solos, mas não chega a 

comprometer o equilíbrio: potencial ecológico vs. exploração biológica.  

Os geossistemas em resistasia são classificados em: a) “naturais” – relacionados a 

áreas de natureza extrema, como as regiões áridas ou semi-áridas ou na alta montanha onde a 

erosão é um agente que contribui para limitar de forma natural o desenvolvimento da vegetação 

e dos solos, portanto, naturalmente faz parte do “clímax” do geossistema; b) geossistemas 

regressivos com geomorfogênese ligadas à ação antrópica – caraterizados por aspectos 

essencialmente regressivos cuja morfogênese é ativada pelo homem apresentando certa 

fragilidade natural e com potencial ecológico degradado pelas intervenções antrópicas, como 

exemplo o autor cita as culturas de plantation nas economias coloniais. 

É possível classificar os geossistemas em biostasia de acordo com a maior ou 

menor estabilidade: a) geossistemas climáticos – onde a paisagem está em clímax relativamente 

conservado; b) geossistemas paraclimáticos – onde a paisagem encontra-se em evolução 

                                                        
11 “Para explicar a Teoria da Biostasia e Resistasia, Erhart (1966) estudou os solos lateríticos da floresta virgem 
da costa oriental de Madagascar, onde pôde observar que a existência de sedimentos calcários (e seus 
derivados), na ilha, estava relacionada a um período de extremo equilíbrio, no qual os seres organizados 
puderam atingir seu “clímax” e o seu desenvolvimento máximo, que denominou de biostasia” (GUERRA; 
MARÇAL, 2006: 121). 
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regressiva antrópica, e o equilíbrio entre potencial ecológico e exploração biológica é rompido; c) 

geossistemas degradados com dinâmica progressiva – caracterizados principalmente por áreas 

submetidas a êxodo rural, onde a vegetação volta a ocupar as áreas anteriormente ocupadas 

por culturas; predominam as capoeiras onde ocorrem estágios de substituição das espécies 

dominantes à medida que o geossistema evolui; d) geossistemas degradados – determinados 

por mudança regressiva, mas sem modificação expressiva do potencial ecológico, geralmente 

ocorre em paisagens já humanizadas onde a pressão ainda não “afrouxou”. Trata-se da 

classificação mais próxima da realidade identificada no geossistema do Planalto de Lages, nesse 

estágio. “A vegetação é modificada ou destruída, os solos são transformados pelas práticas 

culturais e o percurso dos animais. No entanto, o equilíbrio ecológico não é rompido malgrado 

um início de ressecamento ecológico” (BERTRAND, 1986: 150). Outra característica 

mencionada é a presença de pequenas erosões mecânicas geralmente ao longo dos caminhos. 

Seguindo as reflexões de Cholley (1964), a região do Planalto de Lages pode ser 

explicada também como uma combinação geográfica. Combinação de aspectos físicos 

relacionados às terras altas levemente aplainadas e suavizadas que se formaram a partir da 

erosão de sucessivos derrames basálticos. Estas características possibilitaram a ocorrência de 

um clima regional com invernos rigorosos e ausência de verões quentes. Esta combinação 

determinou as características da vegetação, muito específica e adaptada aos fatores 

morfoclimáticos e principalmente pedológicos predominantes, com destaque para a presença 

dos campos de altitude e das matas de araucária. A combinação geográfica se completa com o 

aproveitamento da região para a atividade pecuarista extensiva desenvolvida em 

fazendas/feudos que funcionavam quase como unidades autônomas de produção, dado o 

isolamento geográfico da região, diretamente influenciado pelo tamanho do módulo rural 

necessário para o funcionamento das unidades produtivas ligadas à pecuária extensiva. 

Carl Sauer em 1925 já apresentava um raciocínio neste sentido: 

 

A Geografia baseia-se, na realidade, na união dos elementos físicos e 
culturais da paisagem. O conteúdo da paisagem é encontrado, portanto, 
nas qualidades físicas da área que são importantes para o homem e nas 
formas do seu uso da área, em fatos de base física e fatos da cultura 
humana (SAUER, 1996 apud RIBEIRO, 2007).  

 

Ribeiro (2007: 31) lembra que “o conceito de paisagem apesar de ser um dos mais 

antigos da geografia, ainda demanda um maior esclarecimento de sua importância e função 

dentro da disciplina”. Segundo o autor, a existência de vasta variação de acepções sobre este 

conceito ao longo da história ou que convivem em um mesmo lapso temporal, acabam gerando 

certa confusão sobre o conceito de paisagem, ao ponto de alguns geógrafos como Richard 

Hartshorne terem sugerido seu abandono. 
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Tendo em vista a complexidade que o termo paisagem e seus dobramentos ou 

classificações suscita, acredita-se que a lógica do conceito de geossistema desenvolvido por G. 

Bertrand, combinado à ocupação humana da conta de explicar uma Paisagem Cultural, 

entendida como o resultado de uma dinâmica combinativa entre cultura e morfogênese física. 

 As paisagens são modeladas pela ação de grupos sociais que criam seu espaço de 

atuação de forma que a cultura age e combina-se ao meio natural e o resultado deste processo 

complexo pode ser entendido como paisagem cultural. 

 

[...] a paisagem apresenta uma dimensão histórica. Na medida em que 
uma mesma paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre, 
apresenta uma dimensão espacial. Mas a paisagem é portadora de 
significados, expressando valores, crenças, mitos e utopias: tem assim 
uma dimensão simbólica” (CORRÊA; ROSENDAHL, 2004: 08). 

 

 O estudo da paisagem pela Arqueologia, tema que corre em paralelo a pesquisa em 

tela, trabalha com a idéia de artefato e nele busca informações sobre a vida dos povos que o 

construíram. Na linha de pesquisa proposta neste studo merece destaque a Spatial Archaeology, 

tendo como principal característica o emprego de técnicas cartográficas ligadas às 

geotecnologias. Estes métodos e ferramentas são empregados na busca de padrões espaciais 

das estruturas estudadas. 

Para Herberts (2009: 61), “estudar uma paisagem, como por exemplo, a paisagem 

de um caminho usado por tropas de animais, militares e pessoas, requer compreender que a 

paisagem é uma construção cultural teórica feita no presente sobre as relações de uma 

sociedade e o meio no passado”. É com esse raciocínio que se entende a região em questão, 

como produto de evolução das combinações entre sociedade e natureza que ao longo da 

história criaram um gênero de vida e um espaço próprio, que poderíamos chamar de Paisagem 

Cultural do Ciclo do Tropeirismo no Planalto de Lages. 

Todo o leque de possibilidades de estudo a partir do campo histórico e arqueológico 

juntamente com a vasta contribuição da Geografia e mesmo das ciências sociais permitiria um 

denso exercício teórico sobre o tema em questão, o qual certamente traria significativas 

contribuições para o conhecimento e entendimento da evolução histórica do espaço geográfico 

regional. Contudo, seria imprudente se afastar da problemática e do objetivo principal do 

trabalho, claramente guiado pela busca de um método cartográfico que permita identificar os 

níveis de sensibilidade visual da Paisagem Cultural dos Caminhos de Tropas no Planalto de 

Lages.  

Partiu-se, então, do pressuposto de que a construção dos bancos de dados 

espaciais no ambiente GIS, necessários para a determinação dos diferentes níveis de 

sensibilidade da paisagem, perimitiriam interpretações relacionados à posição e distribuição das 

estruturas arqueológicas, identificadas durante a realização da pesquisa. Sua sistematização 
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associada à identificação da funcionalidade e tipologia dos elementos arqueológicos permitiu 

identificar as parcelas de maior relevância da paisagem regional. 

A questão colocada por Lock e Harris (1992) sem dúvida constitui uma das 

principais lógicas da Arqueologia: o estudo de estruturas e elementos arqueológicos sempre 

deve levar em consideração a relação e distribuição espacial dos objetos e elementos que 

compõem as estruturas ou um conjunto delas. A partir desse ponto seu estudo se aproxima 

muito das análises espaciais da Geografia. Desta forma, a pesquisa foi construída quase que na 

linha de uma “hard science”, tendo como apoio teórico os postulados da Spatial Archaeology que 

encontram amplo rebatimento espacial, passível de ser trabalhado de forma matemática e 

estatística no campo da cartografia e principalmente do geoprocessamento, sendo esta a 

principal guia deste trabalho. 

As raízes da Spatial Archaeology remontam às décadas de 1940 e 1950, tendo na 

década de 1970 seus principais expoentes. Destacan-se principalmente David Clarke, Ian 

Hodder e Clive Horton.  A abordagem proposta por Clarke (1977), na obra Spatial Archaeology 

sobre as análises espaciais em nível macro, parecem adequadas aos objetivos propostos nessa 

pesquisa, relacionados a um nível regional de explicação arqueológica, com associações 

regionais de modelos econômicos e geográficos direcionados à identificação de padrões de 

assentamento, por exemplo.  

A contribuição de Hodder e Horton (1976), com a obra Spatial Analysis in 

Archaeology, está baseada principalmente na proposta de aplicação da estatística e da 

distribuição espacial representadas por mapas. São apresentados conceitos como: distribuição 

espacial aleatória e central, análise de cluster, hierarquia de sítios e a teoria do lugar central. Na 

visão dos autores, qualquer elemento cartográfico supõe uma intenção de quantificar algo, 

proporcionando evidências empíricas que permitem construir uma teoria. “Any map is, in a 

sense, na attempt at quantification. It is provides the empirical evidence on which some theory 

can be built” (HODDER; HORTON 1976: 17)12. 

A análise de distribuição de pontos apresentada por Hodder e Orton (1976), parte de 

um princípio bastante lógico: 

 
If an area is divided up into cells (quadrats) and points are allocated to 
the area at random, then we mean that every quadrat has an equal and 
independent chance of receiving a point, and and every point in turn has 
a equal na independent chance of occurring in any one quadrat 
(HODDER; HORTON 1976: 30)13. 

 

                                                        
12 “De certa forma, qualquer mapa presupõe uma tentativa que quantificação. Proporciona uma evidência 
empírica que permite construir uma teoria”. 
13 “Se dividirmos uma área em células (quadrados) e colocarmos pontos aleatoriamente, queremos apontar que 
cada quadrado tem uma possibilidade igual e independente de receber um ponto, e cada ponto por sua vez tem 
uma possibilidade igual e independente de aparecer em qualquer um dos quadrados”. 
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Concluindo as questões apresentadas, os autores apontam à relevância geral da 

análise espacial para a Arqueologia, tanto a distribuição de sítios como de artefatos são dados 

arqueológicos importantes para os estudos arqueológicos. 

 

[...] has been apparent that spatial analytical techniques are of general 
relevance in archaeology because the distribuitions of sites and artifacts, 
and the distributions of variables such as percentage of a pottery type, 
are important types of archaeological data (HODDER; HORTON 1976: 
237)14 
 

A partir destes pressupostos teóricos e da problemática espacial colocada para a 

região do Planalto de Lages, foram organizados os procedimentos metodológicos para atingir os 

objetivos da pesquisa. 

 

2.3 Aspectos Normativos aplicados a Preservação de Paisagens Culturais  

 

Dentre as inúmeras paisagens culturais ao redor do globo existem algumas cuja 

excepcionalidade cênica está conjugada com fatos memoráveis da histórica das sociedades que 

a vivenciam e constroem, sendo então reconhecidas e protegidas pela United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization
15

 (UNESCO). No ano de 1992 a World Heritage 

Convention criou o primeiro instrumento jurídico de abrangência internacional para reconhecer e 

proteger as paisagens culturais de relevância mundial. O comitê estabelece os parâmetros para 

a seleção das paisagens protegidas, selecionando aquelas que sejam exemplo da evolução da 

sociedade humana ao longo de sua história em associação ao ambiente natural e as questões 

econômicas e culturais externas e internas. 

Nas Operational Guildlines for the Implementation of the World Heritage Convention 
16de Janeiro de 2008 foram definidas as categorias de paisagem cultural reconhecidas pela 

UNESCO. Foram: 

 
•  Paisagem claramente definida, projetada e criada pelo homem: esta categoria abarca as 

paisagens construídas, como jardins, parques e construções monumentais construídas por 

razões estéticas ou associadas às questões de ordem religiosa; 

 

                                                        
14 “Temos indicado que as técnicas analíticas espaciais possuem relevância geral para a Arqueologia, pois tanto 
as distribuições de sítios e artefatos como as variáveis como um percentual de um tipo de cerâmica, constituem 
dados arqueológicos importantes”. 
15 Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura 
16 “Diretrizes Operacionais para a Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial”.  
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•  Paisagem organicamente evoluída: categoria definida por associações sociais, econômicas 

e/ou religiosa que encontra-se associada ao ambiente natural, refletindo o processo de evolução 

natural e cultural. Esta paisagem está dividida em duas subcategorias: 

 

a) Paisagem relíquia ou fóssil: aquela onde o processo de evolução cessou em 

algum momento do tempo ou mesmo de forma abrupta e suas características 

essências ainda estão representadas na cultura material presente no espaço; 

 

b) Paisagem contínua: aquela onde o processe evolutivo ainda está acontecendo de 

forma intimamente associada ao modo de vida tradicional, mas que mantém provas 

materiais de sua evolução ao longo do tempo.  

 

•  Paisagem cultural associativa: se encaixam as paisagens intimamente relacionadas a 

questões religiosas artísticas ou culturais associadas a elementos naturais. Esta categoria não 

necessita de provas materiais para ser reconhecida.  

 

Diante de suas características históricas e fisiográficas a paisagem cultural 

remanescente do Ciclo do Tropeirismo no Planalto de Lages pode ser classificada como uma 

paisagem organicamente evoluída. No entanto, é difícil classificá-la entre as duas subcategorias. 

Regionalmente existem áreas onde o processo de evolução parece ter cessado, com o 

abandono quase que completo dos corredores e outras estruturas. Em outras, porém, 

principalmente nas proximidades das fazendas regionais o processo de evolução do espaço 

ainda está acontecendo em um processo totalmente associado ao modo de vida tradicional da 

população local. 

No contexto brasileiro, recentemente o IPHAN publicou a Portaria nº 127, de 30 de 

abril de 2009, que estabelece a chancela da Paisagem Cultural Brasileira. Em síntese, o texto da 

portaria reafirma o compromisso de proteção das paisagens de valor cultural: “CONSIDERANDO 

que o Brasil é autor de documentos e signatário de cartas internacionais que reconhecem a 

paisagem cultural e seus elementos como patrimônio cultural [...]” 

Merecem destaque quatro artigos deste instrumento: 

 

O Art. 1º define que a: 

“Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território nacional, 

representativa do processo de interação do homem com o meio natural, a qual a vida e a ciência 

humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”. 

 

O Art. 3º estabelece que: 
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 “A chancela da Paisagem Cultural Brasileira considera o caráter dinâmico da cultura 

e da ação humana sobre as porções do território a que se aplica, convive com as transformações 

inerentes ao desenvolvimento econômico e social sustentáveis e valoriza a motivação 

responsável pela preservação do patrimônio”. 

 

O Art. 4º indica que: 

“A chancela da Paisagem Cultural Brasileira implica no estabelecimento de pacto 

que pode envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão 

compartilhada da porção do território nacional assim reconhecida” 

 

O Art. 5º apresenta que: 

“O pacto convencionado para proteção da Paisagem Cultural Brasileira chancelada 

poderá ser integrado de Plano de Gestão a ser acordado entre as diversas entidades, órgãos e 

agentes públicos e privados envolvidos, o qual será acompanhado pelo IPHAN”. 

 

A divisão da responsabilidade entre praticamente todos os atores da sociedade tem 

um amplo apelo democrático no sentido da participação de todos os segmentos sociais 

interessados no processo. O reconhecimento do caráter dinâmico da paisagem cultural, 

necessariamente implica em aceitar a sua mudança como parte do seu processo de evolução, 

algo que é inerente a qualquer paisagem.  

O texto, bastante análogo ao apresentado pela UNESCO, mantém os pressupostos 

gerais identificados nos vários exercícios teóricos da Geografia, institucionalizando um raciocínio 

desenvolvido há décadas pela academia, o que certamente deve ser encarado como um avanço 

no sentido da preservação das manifestações culturais da sociedade de um modo geral. 

Contudo, ao analisar o texto com cuidado, não há como deixar de notar seu aspecto evasivo, 

principalmente no tocante a preservação e fiscalização dos espaços reconhecidos. Levanta-se 

essa questão, pela seguinte lógica: É bastante simples para o órgão emissor da portaria em tela, 

reconhecer uma paisagem cultural sem promover ações objetivas no sentido da sua 

manutenção, apenas reavaliar a chancela a cada década e acompanhar a evolução da 

paisagem reconhecida é algo muito confortável e tímido frente ao significado do ato. 

Ao mesmo tempo, construir uma parceria ampla, envolvendo todos os segmentos da 

sociedade não é algo tão simples, pois a sociedade é heterogênea, como diversos são os 

interesses dos seus diferentes atores. Desta forma, o caráter “moderno” do texto deste 

instrumento normativo pode ser também sua própria ruína. Em síntese, vislumbra-se uma 

possibilidade dele em breve passar a compor o conjunto de normas e decretos esquecidos, pela 

ausência de objetividade e funcionalidade. Esta falta de objetividade pode abrir espaço também 

para distintas interpretações, que por sua vez poderão trazer aplicações distintas, de acordo com 

os interesses colocados. 
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2.4 Procedimentos Metodológicos 

 

Este capítulo apresenta a primeira aproximação com os procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa. Está organizado de acordo com os objetivos elencados 

no projeto, tendo informações sobre os procedimentos escolhidos para alcançar cada um dos 

objetivos apresentados no capítulo primeiro. Em seqüência, são apresentadas cronologicamente 

as etapas seguidas durante os quase dois anos do desenvolvimento deste trabalho. O 

refinamento de todos os procedimentos executados é retomado nos capítulos quarto e quinto, 

que apresentam a manipulação dos dados e as análises técnicas desenvolvidas. 

O mapeamento das estruturas relacionadas aos Caminhos das Tropas visou 

alcançar o primeiro objetivo apresentado inicialmente no projeto, sua sistematização seguiu dois 

métodos principais. Primeiramente foram interpretadas e exploradas imagens orbitais de alta 

resolução espacial do sensor Worldview1, com a vetorização das feições em pontos, linhas e 

polígonos através do software ArcGis10. O procedimento consistiu em vetorizar sobre as 

imagens georreferenciadas todos os segmentos de muros de alvenaria de taipa de junta seca, 

identificados nas imagens, e outras estruturas, como, cemitérios e sedes de fazendas históricas, 

que consistem as features/feições de valor arqueológico mais comuns na área de estudo. 

Este procedimento foi complementado com vistorias em campo, visando 

principalmente confirmar a posição e a existência de alguns segmentos de muros de taipa, cuja 

visualização nas imagens era dúbia em função da semelhança da resposta espectral que alguns 

segmentos de cerca com fio de aço apresentaram, principalmente aqueles cujo eixo estava 

orientado na direção da incidência solar no momento do imageamento. Atualmente muitos 

segmentos se encontram encobertos em meio a vegetação, o que também forçou a necessidade 

de investigação in loco para confirmação das estruturas. 

A identificação da tipologia e do estado de preservação dos elementos encontrados 

na área de pesquisa, segundo objetivo específico deste projeto, foi executada através de 

pesquisa bibliográfica sobre a natureza de cada feição, com a identificação das características e 

particularidades arquitetônicas de cada estrutura. Após a conclusão do trabalho de mapeamento 

e a obtenção da distribuição espacial dos elementos de interesse, sua existência foi checada 

diretamente em campo com a elaboração de croquis, documentação fotográfica e descrição 

textual. Estes procedimentos permitiram identificar a tipologia de cada elemento e, também, 

obter dados sobre seu estado de preservação. Os croquis elaborados em campo foram tratados 

no software Corel Draw 12, a documentação fotográfica foi realizada através de uma câmera 

Sony W530 e a navegação em campo foi orientada através de um aparelho receptor GPS de 

navegação Garmin Legend Hcx. 

Os dados sobre os padrões de implantação e distribuição das estruturas 

arqueológicas identificadas foram obtidos através de análises que levaram em consideração 

fatores ambientais: geomorfologia, declividade, proximidade com a rede hidrográfica e distância 
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entre os vizinhos mais próximos. Todos os procedimentos foram realizados no software 

ArcGis10 através das ferramentas Spatial Analyst e 3D Analyst, já bastante testadas e difundidas 

no meio científico. 

 O terceiro e quarto objetivos apresentados no projeto estão direcionados aos 

procedimentos técnicos que podem ser adotados para a proteção legal das estruturas 

identificadas. A partir da sistematização dos dados obtidos com a parte operacional da pesquisa, 

foram geradas as análises espaciais Euclidean Distance (distância) e Viewshed Analysis 

(visibilidade), cujos resultados no formato raster foram somados e cruzados através da 

ferramenta Raster Calculator, operador da álgebra de mapas do software ArcGis10.  

Para gerar as análises de visibilidade e ortorretificar as imagens orbitais foi 

necessário criar uma superfície digital ou Digital Elevation Model (DEM). A opção foi tratar uma 

imagem de radar do sensor Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection Radiometer 

(ASTER) com resoluão espacial de 15 m, adquirida pelo projeto no mês de novembro de 2010, 

com resolução espacial de 15 metros. Em paralelo foram testados outros três DEM’s 

procedentes das Cartas Topográficas do Mapeamento Sistemático (IBGE), dos dados do projeto 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e o DEM ASTER/GDEM com resolução espacial de 

30 metros. 

 Todas estas operações computacionais para o Processamento Digital de Imagem 

(PDI) foram realizadas nos softwares ERDAS Imagine 10 e o gerenciamento dos dados foi 

realizado através da estruturação de um Geodatabase
17 no ArcGIS10, que serviu de suporte 

para a geração das análises espaciais. Optou-se por estruturar o trabalho no sistema projetivo 

de coordenadas planas Universal Transverse Mercator (UTM), referenciado ao Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas SIRGAS’2000, sistema oficial brasileiro previsto na 

legislação vigente. 

 Todos estes procedimentos foram realizados em etapas, visando organizar e, 

principalmente, sistematizar a execução do projeto e maximizar os resultados alcançados com a 

pesquisa. 

 

1. Levantamento bibliográfico: o levantamento de fontes relacionadas ao tema abordado e ao 

universo científico que envolve a pesquisa iniciou desde a etapa do projeto, se estendendo até 

sua conclusão. Permitiu identificar os elementos e variáveis, objetos de investigação, 

confrontando os dados obtidos com o universo científico da Geografia e da Arqueologia. A 

sistematização final dos dados alcançados com a literatura investigada permitiu principalmente 

estruturar a elaboração do capítulo teórico e a revisão temática sobre o tema escolhido. 

                                                        
17 Banco de Dados Geográficos. A estruturação do Geodatabase foi objeto da pesquisa de conclusão de curso 
do acadêmico de Geografia João Luiz Severo Martins: “Cartografia Interativa da Paisagem Cultural dos 
Caminhos dos Tropeiros em Santa Catarina” (2010). A pesquisa é transversal ao trabalho em tela, estando 
inserida no escopo do Projeto Caminhos das Tropas que celebraram UDESC e IPHAN/SC. 
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2. Reconhecimento da área de pesquisa: nessa etapa foram realizadas as primeiras saídas a 

campo para identificação da natureza das feições que deveriam ser mapeadas e qual a 

necessidade que elas exigiam no tocante a precisão que deveriam resultar dos levantamentos. 

Foram realizados os primeiros testes dos procedimentos de rastreio das feições culturais com o 

uso de equipamentos GNSS/GPS. O principal objetivo do reconhecimento da área foi listar as 

feições de interesse de mapeamento, obtendo uma classificação prévia para diferenciar o que 

seria representado por pontos, linhas ou polígonos. O reconhecimento das feições em campo 

também subsidiou a tomada de decisões para a aquisição das imagens orbitais, adquiridas com 

resolução espacial que permitiu identificar as feições de interesse. 

 

3. Coleta de pontos de controle para processamento digital de imagens: depois do 

reconhecimento das feições e da aquisição das imagens, elas passaram por processo de 

correção geométrica, ortorretificação e georreferenciamento, garantindo assim a geometria dos 

dados mapeados com as imagens, que foram tratadas para que representassem com qualidade 

as feições. Foram exploradas as imagens ASTER e worldview. Este processo propiciou a 

geração do modelo de terreno, imprescindível para obter a representação fiel da área de estudo 

e possibilitou a realização das análises espaciais no software de GIS. 

 Os pontos de amarração, utilizados como referência, foram inicialmente escolhidos a 

partir da visualização das imagens e reconhecidos posteriormente no terreno. Assim, foi possível 

comparar suas coordenadas com as coordenadas adquiridas na imagem, depois de seu 

processamento. Com esse processo foi garantida a qualidade do produto e a classificação do 

mesmo levando em consideração a legislação do PEC – Padrão de Exatidão Cartográfica. 

 

4. Mapeamento das Estruturas: o mapeamento das estruturas relacionadas ao Ciclo das Tropas 

iniciou assim que concluído o processo de tratamento das imagens escolhidas. Foi explorado ao 

máximo o mapeamento em laboratório; a definição da tipologia e do estado de conservação dos 

elementos identificados foi realizada em paralelo ao reconhecimento das estruturas que não foi 

possível individualizar nas imagens de satélite. 

 

5. Elaboração do capítulo da dissertação a partir dos dados científicos obtidos com o 

levantamento e o tratamento das imagens e DEM’s. 

 

6.  Análises Espaciais: de posse do mapeamento das feições de interesse e do DEM foram 

realizadas as análises espaciais levando em consideração a localização das estruturas em 

relação ao modelo do terreno. As análises foram direcionadas a dois objetivos específicos. O 

primeiro, voltado à identificação de padrões de implantação das estruturas arqueológicas na 
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paisagem, e o segundo atrelado à identificação dos níveis de sensibilidade visual da paisagem a 

partir das estruturas identificadas. 

 

7. Produção da Cartografia Temática: com base nos mapeamentos e nos resultados das 

análises espaciais foram gerados os mapas temáticos de interesse do estudo. Os mapas 

apresentam os resultados da pesquisa com a chave de classificação da área e a situação dos 

elementos patrimoniais identificados com os levantamentos. Todas essas informações foram 

confrontadas com a implantação dos empreendimentos hidrelétricos previstos e as atividades 

econômicas que atualmente são praticadas na região. A produção cartográfica sintetizou os 

resultados do projeto. 

 

A lógica do método está sistematizada no organograma abaixo, que sintetiza o 

método criado e os procedimentos executados no ambiente computacional para se obter os 

resultados relacionados ao objetivo principal da pesquisa. 
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3 REPRESENTAÇÃO DIGITAL E AVALIAÇÃO GEOMÉTRICA DO TERRENO 

 

3.1 Geographic Information System (GIS) 

 

A representação de dados espaciais pode ser feita basicamente de duas formas em 

um GIS, na forma de vetor (vetorial) ou raster (matricial). Mapas vetoriais são compostos por 

pontos, linhas e polígonos, podendo ser georreferenciados por pares de coordenadas (X,Y) ou 

(LAT/LONG). Desta forma, os objetos do mundo real são representados graficamente por 

vetores que podem ser individualizados e reconhecidos pelo sistema do GIS. Já o formato 

matricial tem a representação de parcelas do espaço, baseada em matrizes de células 

conhecidas como pixel. Ao pixel é possível atribuir valores, números que representam de forma 

diluída a intensidade de ocorrência dos fenômenos representados. A exemplo de uma imagem 

de satélite, cujos sensores captam a intensidade de reflexão da radiação eletromagnética sobre 

a superfície da terra em faixas específicas de freqüência. Desta forma, quanto mais alta for a 

refletância absorvida, mais alto será o valor atribuído a cada pixel na forma de imagem. 

As representações espaciais são passíveis de análise no GIS devido à possibilidade 

de se agregar atributos aos elementos representados. Com base nessas informações 

introduzidas no sistema via um banco de dados, é possível fazer uso das ferramentas de análise, 

possibilitando detectar e diferenciar padrões espaciais, ou seja, a manifestação dos fenômenos 

em estudo. 

 

Um sistema de informações geográficas (SIG) pode ser entendido como 
um banco de dados não convencional, (georreferenciado), com a 
capacidade de proceder a análises. No âmbito da Arqueologia, onde 
diferentes tipos de dados devem ser analisados conjuntamente 
(geológicos, geomorfológicos, climatológicos, arqueológicos, estatísticos 
entre outros) é uma ferramenta extremamente poderosa (NAZARENO, 
2005: 5).   

 

A introdução de Sistemas de Informação Geográfica (GIS) na Arqueologia, Geografia, 

História e nas áreas humanas de uma maneira geral, começou a ser efetivada no final da década 

de 1980 justamente com o objetivo de identificar e detectar padrões espaciais. Nas útlimas 

décadas os arqueólogos tem se tornado sofisticados usuários da tecnologia computacional. 

“characterized the 1960s as the age of exploration of computing archaeology, the 1970s as the 

age of implementation, and the 1980s as the age of exploitation” (Reilly & Rhatz, 1992:03).  Isso 

trouxe significativos avanços para as análises desenvolvidas na ciência arqueológica. 

 

The technology of GIS allows the analysis of all types of spatial 
information within a computing environment. This offers a powerful shift 
of emphasis towards analysis which facilitates whole new approaches 
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towards map-based data. For the first time it is possible to combine the 
power of traditional manual map analysis with the power of computer 
storage and wider analytical capabilities” (Lock & Harris, 1992:82).

18
 

 

Após a década de 1990, com a popularização dos programas comerciais, os 

trabalhos envolvendo GIS se tornaram mais comuns. O emprego do SIG na arqueologia tem 

algumas categorias básicas. Kneip (2004) define os principais: 

 
•  “Modelos de predição de sítios: neste tipo de modelo o pesquisador busca relacionar variáveis 

que considera relevantes para a escolha de uma localidade para a realização de uma certa 

atividade” (KNEIP, 2004: 18). Para a realização deste trabalho existe ao menos a necessidade 

de informações prévias sobre as escolhas da população estudada. Buscando, através do 

controle de informações digitais, identificar áreas de implantação dos sítios no espaço, tendo 

como base as informações retiradas daqueles sítios já amplamente conhecidos; 

 
• “Construção de bancos de dados de sítios: o SIG é usado como um componente de um 

sistema articulado de análise arqueológica” (KNEIP, 2004: 18). Assim é possível catalogar e 

classificar os sítios segundo as perspectivas necessárias; 

 
• Gerenciamento arqueológico e de sítios: usa modelos de predição e construção de bancos de 

dados em arqueologia para levantamentos e modelos preditivos; 

 
• “Construção de modelos: mais que modelos de previsão de localização de sítios, os modelos 

buscam aplicar teorias vindas de outras ciências para simular processos temporais de uma 

propriedade espacial” (19). Wheatley (1995a apud KNEIP, 2004 19) usa o conceito de análise 

com visada cumulativa. “Dados dois pontos em um mapa, um ponto é visível a partir de outro se 

o terreno entre eles não possuir alguma elevação mais alta de qualquer um dos dois pontos” 

(KNEIP, 2004: 19). Permitindo produzir mapas de inter-visibilidade de um conjunto de sítios; 

 
• “Interpretações da paisagem: esta categoria reúne as aplicações que se baseiam no estudo da 

paisagem” (KNEIP, 2004: 21). Geralmente usado para entender a evolução da paisagem, 

integrando modelos sociais a modelos de subsistência; 

 
• Análise espacial: pode ser definida como um conjunto de técnicas que envolvem modelos 

matemáticos ou estatísticos associados às posições geográficas dos elementos investigados.  

 

                                                        
18 “A tecnologia SIG possibilitou a análise de todos os tipos de informação espacial em um ambiente 
computacional. Isso ofereceu uma poderosa mudança de ênfase nas análises possibilitando novas abordagens a 
partir de mapas. Combinando pela primeira vez o poder da análise do mapa tradicional com o poder e a 
capacidade analítica computacional”. 
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3.2 Digital Elevation Models (DEMs) 

 

Os DEMs da área de estudo forneceram subsídios para a realização de uma série 

de análises espaciais específicas. Tendo em vista que o Brasil é um país carente em dados 

cartográficos oficiais, e que a elaboração destes produtos costuma ser uma atividade 

extremamente cara, foi escolhido testar e estudar a aplicação de quatro produtos cartográficos 

cujas fontes de dados possam ser acessadas gratuitamente ou cujo valor do produto bruto não 

inviabilize a execução das atividades desejadas. 

Ao todo foram estudados e obtidos quatro modelos. O primeiro foi obtido com o 

tratamento de uma imagem orbital do sensor Advanced Spacebone Thermal Emission and 

Reflection Radiometer (ASTER), adquirida pelo projeto no mês de novembro de 2010, com 

resolução espacial de 15 metros. O segundo através de uma imagem do mesmo sensor ASTER, 

disponibilizada gratuitamente pela National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

através da ferramenta Warehouse Inventory Search Tool (WIST) com resolução espacial de 30 

metros. O terceiro é procedente dos dados do Shuttle Radar Topograph Mission (SRTM) e o 

quarto, com os dados das cartas topográficas do mapeamento brasileiro de responsabilidade do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na escala 1:100.000. 

 

3.2.1 Geração de DEM através da imagem Advanced Spacebone Thermal Emission and 

Reflection Radiometer (ASTER) 

 

O sensor ASTER está acoplado no satélite lançado em 1999 pelo projeto Earth 

Observing System (EOS), uma parceria entre a NASA e o Ministério Japonês de Economia, 

Comércio e Indústria. Este sistema é formado por três sensores específicos: Visible and Infrared 

(VNIR); Shortwave Infrared (SWIR) e Thermal Infrared (TIR). Suas imagens são divididas em 14 

diferentes bandas que capturam desde o espectro visível até o infravermelho termal. 

Para gerar o DEM foram utilizadas as bandas do sensor VNIR que possui resolução 

espacial de 15 m, sendo composto por dois telescópios. Um possui visada vertical que captura 

resposta do espectro visível nas bandas situadas no verde (Banda 1: 0.52 – 0.60 µm); vermelho 

(Banda 2: 0.60 – 0.69 µm) e também no infravermelho próximo (Banda 3: 0.76 – 0.86 µm). O 

segundo telescópio possui visada inclinada na direção posterior da mesma órbita, capturando 

apenas resposta espectral no infravermelho próximo (Banda 4: 0.76 – 0.86 µm), o que junto da 

banda NADIR permite gerar estereoscopia. 

A utilização da imagem ASTER para gerar modelos de elevação digital não é algo 

novo, este procedimento encontra-se bastante difundido e testado tanto no meio acadêmico 

quanto na execução de trabalhos técnicos que envolvem geoprocessamento. 
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Parma (2007) utilizou a imagem ASTER com resolução espacial de 15 metros para 

gerar o MDE da cartografia em escala 1:20.000 no âmbito do projeto de reorganização e 

reestruturação cartográfica do banco de dados das receitas próprias do município de Palhoça, 

Estado de Santa Catarina. Segundo Parma “as imagens ASTER oferecem um ótimo conjunto de 

dados estereoscópicos para a obtenção do modelo digital de elevação, resultando em um 

método de trabalho rápido e confiável [...]” (PARMA, 2007: 6026).  De acordo com o autor, a 

qualidade da imagem após o processo de ortorretificação dos dados fornecidos pelo sensor 

VNIR, juntamente com os dados recolhidos diretamente em campo, permitem alcançar a escala 

de 1:20.000. 

Fuckner (2008) aplicou imagens ASTER no estudo do ambiente urbano das cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro, objetivando estudar o potencial de todas as bandas do sensor, 

inclusive as termais. No trabalho também foi gerado um DEM a partir do sensor VNIR. O estudo 

apontou para uma boa qualificação do DEM gerado através da imagem ASTER tendo as 

maiores discrepâncias de valor na cidade do Rio de Janeiro em função da topografia acidentada 

da cidade. Os modelos apresentaram elevada correlação com as cartas topográficas oficiais, 

contudo, necessitaram de ajustes altimétricos através de um off-set, pois, certas altitudes foram 

subestimadas pelo modelo. 

Cremon e Filho (2009) através de estereoscopia orbital das bandas 3N e 3B do 

sensor ASTER, juntamente com a krigagem dos dados SRTM, construiram um DEM para a 

planície alagável do Rio Paraná, objetivando melhorar a identificação das feições 

geomorfológicas da área de estudo. 

 

Quadro 2 - Características dos sensores ASTER 
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Fonte: National Aeronautics and Space Administration (NASA) – Jet Propulsion Laboratory - California Institute of 
Technology. Disponível em: <http://asterweb.jpl.nasa.gov/characteristics.asp>. Acesso em: 12.01.2011. 

 

O produto ASTER em seu estado bruto, como pode ser chamada a imagem, quando 

adquirida sem tratamento, possui erros tanto de posicionamento horizontal, quanto de altimetria. 
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Portanto, necessitou de correção para ser utilizada para os propósitos do projeto, principalmente 

para a geração do DEM. Tanto para corrigir seu posicionamento, quanto para ajustar sua 

altimetria se optou pela tecnologia Global Navigation Satellite Systems (GNSS), cujos aparelhos 

receptores e softwares de processamento dos dados estão disponíveis no GeoLab/UDESC. Foi 

necessário rastrear pontos com os aparelhos em locais do terreno que pudessem ser 

identifcados na imagem e inserir os dados no software. 

O processamento da imagesm ASTER foi realizado através do software Erdas 

Imagine 2010 (Figura 1). Teoricamente este procedimento é bastante simples. Identifica-se o 

pixel da imagem referente a cada ponto rastreado em campo e informa-se o valor da Altitude 

Ortométrica. Através deste procedimento o sistema gera uma série de novos pontos baseados 

nos valores (tons de cinza) de outros pontos onde o pixel represente o mesmo valor. Assim, é 

ajustada a imagem de acordo com os valores altimétricos inseridos. Este procedimento foi 

realizado visando otimizar e corrigir pequenas quebras de valor em função da presença de 

algumas nuvens e depressões espúrias na cena ASTER adquirida.  

 

 
Figura 1 - Tela do software Erdas Imagine 2010 com cena ASTER em 256 tons de cinza. Em detalhe o polígono 
correspondente a área da pesquisa (Banda 3N). 

 

A determinação da altitude precisa de um ponto na superfície terrestre, através do 

uso do sistema GNSS envolve uma série de procedimentos. O valor não pode ser obtido 

unicamente pelo rastreio do ponto de interesse com o aparelho receptor, pois este procedimento 

fornece apenas a distância entre o ponto rastreado na superfície terrestre e o elipsóide de 

revolução que o sistema utiliza. Essa altitude é conhecida como altitude geométrica ou elipsoidal 

(h) e não está relacionada ao nível do mar. A altitude tomada a partir do nível do mar é 

conhecida como altitude ortométrica (H). 
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Para obter um valor aproximado para a altitude ortométrica (H) é necessário partir de 

uma superfície equipotencial chamada de geóide19, que consiste em uma superfície estimada do 

nível médio não perturbado dos mares no planeta. Se a opção for utilizar tecnologia GNSS, é 

necessário conhecer o valor da ondulação geoidal (N), que é a diferença entre as superfícies do 

geóide e do elipsóide.  

Este valor pode ser obtido através do Modelo Geoidal Brasileiro, o MAPGEO2010 

(Figura 2), disponibilizado pelo IBGE no seu portal. Tal modelo foi construído a partir do 

levantamento de 928.000 pontos de gravimetria terrestre para a América do Sul, todos 

devidamente validados em relação a um sistema geoidal anterior e ajustados por um DEM 

baseado no SRTM. A precisão final entre o geóide do MAPGEO2010 e o geóide real encontra-se 

em torno de 1000 mm, podendo alcançar até ± 500 mm de precisão em determinadas áreas. 

Sinteticamente, a fórmula para obtenção da Altitude Ortométrica (H) pode ser apresentada por: H 

= h – N. Esta forma de cálculo é também conhecida como Método Absoluto. A região de Santa 

Catarina tem como precisão no modelo geiodal cerca de 33 cm (Figura 3). 

 

  

Figura 2 - Exemplo da obtenção do valor para a 
Ondulação Geoidal para um par de coordenadas 
geodésicas através do software IBGE - 
MAPGEO2010. 

Figura 3 - Discrepâncias entre o Modelo de Ondulação 
Geoidal 2010 e os pontos GPS/RN. Fonte: 
IBGE/Diretoria de Geociências/Coordenação de 
Geodésia 

 

                                                        

19 “[...] o termo geóide foi criado em 1873 por J.F. Listing. O geóide é limitado por uma superfície equipotencial do 
campo de gravidade da terra que coincide com o nível médio não perturbado dos mares. Em cada ponto o vetor 
gravidade será perpendicular à superfície. Pode-se imaginar a superfície geoidal prolongada através dos 
continentes. Ela tem um formato ondulatório levemente irregular que acompanha as variações da estrutura de 
distribuição da terra, essa ondulação é suave e fica em torno de ± 30 m, sendo o valor máximo de ± 100 m, em 
relação ao elipsóide de referência” IBGE (2011). Acesso em 25 de janeiro de 2011; Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/oquee_geoide.shtm>  
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Precisões próximas a ± 1 cm/km podem ser alcançadas para a Altitude Ortométrica 

(H) pelo método relativo de processamento, sendo necessário o rastreio de uma RRNN com 

GNSS geodésico para que se possa fazer a correção dos dados. Como a precisão do método 

relativo é de 1cm/Km, este procedimento dever ser aplicado somente nos casos em que a RRNN 

está a uma distância inferior a 30 Km. A seguir, é apresentada a sequência lógica dos 

procedimentos que devem ser realizados para calcular a Altitude Ortométrica (H)  através do 

método relativo: 

 

1) Identificar uma RRNN homologada pelo IBGE, o mais próximo possível da 

área de pesquisa e rastreá-la com aparelho receptor GNSS geodésico. Com 

esse procedimento é obtido: a) coordenadas de localização da RRNN, b) valor 

da Altitude Geométrica (h) que corresponde a diferença entre a superfície 

topográfica e o elipsóide de revolução do sistema e c) o Root Mean Square - 

RMS do rastreio (precisão do valor obtido através do receptor GNSS); 

 

2) Acessar o valor da altitude ortométrica (H) do RRNN obtida por nivelamento a 

partir do Datum de Imbituba e também o valor correspondente a precisão (σ) 

deste nivelamento. Estes dados são disponibilizados pelo IBGE em monografias 

específicas para cada RRNN; 

 

3) Obter o valor da Ondulação Geoidal (N1) via MAPGEO2010 para as 

coordenadas da RRNN; 

 

4) Subtrair do valor da Altitude Geométrica o valor da Altitude Ortométrica (h - H) 

obtendo o valor da Ondulação Geoidal “verdadeira” da RRNN (Nvi); 

 

5) A nova precisão altimétrica (σ) da RRNN é obtida com a soma do RMS do seu 

rastreio com a precisão do nivelamento; 

 

6) Rastrear o ponto de interesse (Pi) com aparelho GNSS geodésico obtendo: a) 

coordenadas de localização, b) valor da Altitude Geométrica (h); 

 

7) Através das coordenadas de localização da RRNN e do ponto de interesse (Pi) 

obter a distância entre os dois pontos e dividir o valor por 1000. Seguindo a 

lógica de (σ) crescente 1cm por km a partir da RRNN; 

 

8) Obter o valor da Ondulação Geoidal (N2) via MAPGEO2010 para as 

coordenadas do ponto de interesse (Pi); 
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9) Subtrair do valor da Ondulação Geoidal (N2) do ponto de interesse (Pi) o valor 

da Ondulação Geoidal (N1) da RRNN; 

 

10) Adicionar o resultado da subtração anterior com a Ondulação Geoidal 

Verdadeira (Nvi) obtendo um valor mais preciso para a Ondulação Geoidal (Ni) 

do ponto (Pi); 

 

11) Para obter a Altitude Geométrica (Hi) “verdadeira” do Ponto de Interesse (Pi), 

é necessário subtrair da Altitude Geométrica do Ponto de Interesse (h) o valor da 

Ondulação Geoidal (Ni) “verdadeira” do ponto; 

 

12) A precisão (σ) final para a altitude do Ponto de Interesse (Pi) é o resultado da 

soma entre: a) RMS do rastreio do marco RRNN, b) a precisão (σ) do 

nivelamento, c) RMS do rastreio da Interesse (Pi) e d) valor da precisão derivada 

da lógica de (σ) crescente 1cm por km a partir da RRNN. 

 

As RRNN implantadas pelo IBGE foram transportadas por nivelamento geométrico 

partindo do Datum vertical de Imbituba, que é a referência altimétrica para o cálculo da altitude 

no Brasil. O IBGE disponibiliza em seu portal monografias contendo informações sobre o estado 

de conservação e localização de cada RRNN com as respectivas informações técnicas, sendo 

as mais relevantes especificamente o valor para a altitude ortométrica do marco e também sua 

precisão alcançada no nivelamento geométrico. 

Para ajustar a precisão de todos os pontos a serem rastreados durante a execução 

dos trabalhos de campo direcionados ao ajuste das imagens orbitais e dos modelos altimétricos, 

foram rastreadas três RRNN entre os dias 12 e 14 de novembro de 2010; respectivamente, os 

marcos 2059H e 1418N no município de Capão Alto e 1418X no município de Lages.  

Todo o procedimento de rastreio foi realizado com dois aparelhos receptores GPS 

Leica Viva GS15 visando obter as coordenadas planialtimétricas dos pontos. Foi utilizada como 

base de apoio a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo SCLA de Lages, localizada no 

campus do Centro de Agronomia e Veterinária (CAV) da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), cujos dados também são disponibilizados no site do IBGE. Seguindo a lógica 

de distância entre os pontos rastreados e a estação SCLA, o tempo de rastreio dos pontos foi 

estabelecido entre 30 e 60 minutos (Mapa 2). 
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Mapa 2 - Mapa de distância entre os marcos RRNN e a estação da RBMC/SCLA com informações sobre o 
tempo de rastreio adequado para cada ponto. Cartografia: Flavio Boscatto; João Luis Severo Martins 

 

As coordenadas de localização de algumas RRNN disponibilizadas pelo IBGE nas 

monografias dos pontos não correspondem à localização dos marcos em campo. Um dos 

marcos, o RN1418X, foi encontrado com auxílio de moradores locais que prestaram informações 

sobre a localização das fazendas próximas e dos locais onde os marcos foram implantados na 

década de 1960. As monografias produzidas pelos pesquisadores do Geolab/UDESC com os 

dados corretos de posicionamento do referido marco RRNN compõem os Apêndices 1 a 3. 

 

  
Foto 2 - Vista para o procedimento de rastreio da RRNN 
1418X. Foto de Flavio Boscatto. Acervo do GeoLab. 
Data: 27.08.2010. 

Foto 3 - Vista para o rastreio do ponto ACT02 com 
aparelho receptor GPS. Foto de Elenice Rosa de 
Oliveira, acervo do Geolab/UDESC. Data: 12.11.2010. 
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 Para processamento da imagem ASTER foram coletados 34 pontos em campo. 

Suas informações técnicas, decorrentes do rastreio e dos cálculos realizados, estão 

apresentadas nos Apêndices 4 a 7. 

 

3.2.2 Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER-GDEN) 

 

Este DEM também é proveniente do sensor ASTER, mas possui resolução espacial 

de 30 metros, sendo disponibilizado com a identificação de ASTER GDEM e pode ser obtido 

diretamente no portal da NASA. O modelo já está previamente tratado de forma que o único 

procedimento realizado foi um ajuste espacial tomando por base os pontos cotados das cartas 

topográficas do mapeamento sistemático brasileiro e a extração do recorte espacial de interesse 

da pesquisa. 

 

 
Figura 4 – DEM ASTER/GDEM ajustado através dos pontos cotados das cartas topográficas EPAGRI/IBGE. 

 

3.2.3 Geração de DEM através das Cartas Topográficas Digitais IBGE/EPAGRI 

 

Durante a década de 1960 foi realizada o mapeamento do Estado de Santa Catarina 

com base em levantamentos realizados em 1954. O resultado desse trabalho está presente nas 

cartas topográficas do mapeamento sistemático do Brasil, que para Santa Catarina foi gerado 

em duas escalas específicas: 1: 100.000 para o Planalto de Lages e Planalto Norte e 1: 50.000 

para as demais regiões. A EPAGRI disponibiliza em seu portal esses dados em meio digital no 

formato shapefile, já previamente editados e com atribuição do valor altimétrico para as linhas 

correspondentes às curvas de nível e também para os pontos cotados. A partir desses dados foi 

possível gerar um DEM da área de interesse. 
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Tendo em vista que a área de estudo encontra-se distribuída em quatro diferentes 

arquivos que correspondem às cartas São Sebastião do Arvoredo; Coxilha Grande, Campo Belo 

do Sul e Lages, foi necessário editar os dados antes de gerar o modelo pretendido. Os 

procedimentos de edição consistiram principalmente em realizar a junção de curvas 

descontínuas e corrigir o valor de algumas cotas altimétricas com valores incompatíveis com sua 

posição. As ferramentas utilizadas foram, respectivamente, Snapping e Merge.  

Após realizar a junção das curvas de nível com mesma cota foi gerada uma rede 

Triangular Irregular Network – TIN, utilizando a ferramenta Create TIN. O resultado é um modelo 

triangular do terreno, que pode ser editado graficamente com cores distribuídas segundo as 

cotas de interesse. Durante este processo foi detectada uma dezena de depressões espúrias 

geradas por valores incompatíveis de alguns pontos cotados do arquivo shapefile de pontos 

disponibilizado pela EPAGRI. Estes pontos foram identificados pela tabela de atributos do 

arquivo e excluídos do modelo. Com a geração da TIN foi possível converter o modelo em um 

arquivo raster através da ferramenta Conversion from TIN e a partir do raster recortar apenas o 

polígono da área de interesse utilizando a ferramenta Extract by Mask, chegando então ao 

modelo final (Figuras 5 e 6). 

 

  
Figura 5 - Visualização do modelo TIN gerado a partir 
da triangulação dos dados altimétricos das curvas de 
nível - cartas topográficas EPAGRI/IBGE. 

Figura 6 - Tela contendo o DEM obtido como 
tratamento dos dados altimétricos das cartas 
topográficas EPAGRI/IBGE 

 

3.2.4 Shuttle Radar Topography Mission – SRTM 

 

O projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) foi realizada durante 11 dias 

do mês de fevereiro de 2000 sob coordenação da National Geospatial Inteligence Agency (NGA) 

e também da NASA. Através de um sistema de radar acoplado a bordo do ônibus espacial 

Endeavour, foram obtidos os dados topográficos da superfície da terra por interferometria. Este 

procedimento utiliza duas imagens de um mesmo ponto, mas com angulação distinta, o que 

torna possível obter os valores para a superfície do terreno. Para obtenção das angulações 
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diferenciadas a Endeavour foi munida de um mastro de 60 m com a instalação dos sensores C e 

X nas extremidades. Procedimento que permitiu amostrar a superfície terrestre com uma grade 

de 1 arco segundo aproximadamente 30m X 30m (Figura 7). 

  Essencialmente o projeto buscava geração de um modelo digital global para 

atender demandas civis e militares. Foi necessário recorrer a uma missão orbital tendo em vista 

a falta de padronização dos mapeamentos topográficos já realizados por diferentes instituições 

ao redor do mundo, que construíram seus modelos em diferentes escalas e referenciados a 

diferentes data e sistemas projetivos. Somadas a essas questões existem muitas áreas ao redor 

do globo com restrições políticas a vôos convencionais e também restritas por fatores 

atmosféricos com cobertura de nuvens constantes, principalmente nas áreas tropicais. 

 

 
Figura 7 – Representação da Endeavour com o mastro do sensor acoplado. Fonte: NASA (2011) 
 

Os dados gerados pela NASA foram adquiridos por diversas instituições que 

trabalham com dados espaciais ao redor do mundo. No Brasil, os dados foram adquiridos 

primeiramente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com o intuído de 

utilizar os dados no desenvolvimento de pesquisas voltadas ao setor agrícola. Os dados foram 

disponibilizados para download pelo projeto “Brasil em Relevo” com resolução espacial de 30 m, 

obtida por interpolação dos dados originais com resolução espacial de 90 m. O modelo também 

passou por correção e georreferenciamento a partir dos dados do mapeamento sistemático 

brasileiro. 

 
Quadro 3 - Qualidade dos Dados Shuttle Radar Topography Mission – SRTM 

X/,N( )>,6VHYZ(3+<(

DR.H=D!R'?:D=!A:=.'6DR!D2EdRH.D! TZ^!

DR.H=D!R'?:D=!A:=.'6DR!=:RD.'AD! TZ[!

&:dRd6DR'"Defd!6'=6HRD=!D2EdRH.D! T][!

&:dRd6DR'"Defd!6'=6HRD=!D2EdRH.D! TZ\!

DR.H=D!=:RD.'AD!4dE!4D4dE!4D!2D?4D!g! T^!
Fonte: FARR ET al. (2011). Shuttle Radar Topography Mission. Jet Propulsion Laboratory. California Institute 
of Technology. Pasadena, CA. 2011. 
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Para o Estado de Santa Catarina os dados SRTM são disponibilizados em formato 

raster para download no portal da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina (EPAGRI). O modelo disponibilizado pela EPAGRI passou por 

georreferenciamento e cálculo de altitude hortométrica por SOUZA e LOCH (2008). De acordo 

com os resultados obtidos pelos pesquisadores, a escala altimétrica de representação pode 

chegar a 1:50.000. Portanto, o DEM SRTM não passou por nenhum outro processamento e foi 

utilizado da mesma forma que é disponibilizado no portal da EPAGRI, apenas foi recortado no 

software ArcGis10 pelo polígono correspondente à área de pesquisa (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Visualização do DEM - SRTM 

 

3.3 Uso das imagens Worldview-1 para mapeamento das feições de 

interesse. 

 
O mapeamento das feições de interesse (muros de taipa) foi realizado através de 

imagens orbitais de alta resolução espacial procedentes do sensor Worldview-1. Este sensor foi 

lançado em setembro de 2007 pela base aérea de Vandemberg, na Califórnia (USA). Possui 

resolução espacial de 0,5 m NADIR/banda pancromática, acurácia de 5m e resolução temporal 

de 1,7 dias. Devido à alta resolução das imagens seu uso é recomendado para projetos de 

mapeamento que exijam alta precisão e detalhamento das feições representadas. 

O recobrimento da área de estudo foi composto por um mosaico com quatro cenas, 

imageadas entre Abril e Setembro de 2010. As imagens passaram por processo de 

ortorretificação com o reastreio de 43 pontos de controle em campo (APÊNDICE 7 a 12 ). Alguns 

pontos rastreados para o ajustamento da imagem ASTER também foram utlizizados, pois sua 

posição no terreno foi passível de visualização nas imagems Worldview-1. Todos os pontos 

foram processados através do software Leica Geo Office e o processo de ortorretificação foi 

realizado no software Erdas2010. 
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Quadro 4 - Especificações Técnicas do Sensor Worldview-1 

M4MZH( ,H),6VQV64[\Z(

4D.D!4:!RD?eDJ:?.d! Z_!4:!E:.:J2=d!4:!][[b!

h=2'.D! c`^!i/!

2D?4DE! BD?6=dJj.'6D!

=:EdRHefd!:EBD6'DR! [k\!/!@!?D4'=!l!dk\`!/!dmm!?D4'=!

=:EdRHefd!=D4'dJn.='6D! ZZ!2'.:E!Bd=!B'g:R!

6dJB='J:?.d!4D!mD'gD! Zbk^!i/!@!?D4'=!

6DBD6'4D4:!4d!&=DAD4d=! ]Z``!&'&D2'.:E!

o?&HRd!Jjg'Jd!4:!A'ED4D! plT!c\q!?D4'=rZ[a^!i/!

j=:D!Jjg'JD!4:!6dR:.D! ^[!g!Z[[!i/!Jd?d!l!a[!U!Z[[!i/!:E.n=:d!

=:EdRHefd!.:JBd=DR! Zkb!4'DE!@!?D4'=!l!ck\!4'DE!]\q!dmm!?D4'=!

D6H=j6'D! \!/!
Fonte:  www.digibase.com.br/novo/download/WorldView1 e www.globalgeo.com.br/satelite/worldview-1 

 

Alguns pontos não foram utilizados no processo de ortorretificação das imagens, 

mas serviram para realizar o controle de qualidade do processo. Os maiores valores 

identificados foram – 3,39 m para a coordenada E do ponto ACT_26 na CENA_03. Mas, em 

geral, os pontos testados apresentaram desvio menor que 2 m. As discrepâncias entre as 

coordenadas dos pontos de campo e a posição nas imagems segue apresentada nos quadros 3 

a 6.  

 
Quadro 5 - Controle de Qualidade das imagens Worldview-1 (CENA_01) 

)ZU/Z( U(](VN4^,N( ,(_(VN4^,N( U(_(64N)Z( ,(](64N)Z( `U( `,(

%C7![b! ^_`]__bk\b^c! \ccc\^kb\bb! ^_`]__bk^ccc! \ccc\^k_c^\! T[k[^_[! T[k[___!

%C7!Zc! ^`[a\]_k]bbb! \\_b\_k^]bc! ^`[a\]\k_`cc! \\_b\_k^Zac! ]ka_aa! [k[Zc[!

%C7!Za! ^`[[_c_k_b^_! \\[_`Zkba\a! ^`[[_c_kca[Z! \\[_`]k^_c^! [kcc^b! T[k`c`a!

%C7![]! ^`[ZZ]]kc\Z[! \cc]b`k`_``! ^`[ZZ]]ka]cZ! \cc]b`kZZc]! [kZ]^`! [k_b\b!

sC7!Zc! ^_`Z^cbk\\^b! \\^``ak[Z_`! ^_`Z^c_k_aZ`! \\^``]k^^b[! TZk]b\]! [ka\Z`!

sC7!Z\! ^_`cc\_kZZ\[! \\^]Zckbaab! ^_`cc\bk_Zb]! \\^]Z\kZ[^[! [k]`b_! T[kab]a!

sC7!Zb! ^`[Zaaak]cc]! \\_^c[k[ab[! ^`[Zaaak_b[]! \\_^c[k`a_b! T[k^]^[! T[k`[Zb!

sC7!]\! ^__aZ[[kccZ`! \\aca[k`]b_! ^__aZ[Zk]\`b! \\aca[k`Zc_! T[k_Zb_! [k[Za[!
Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 

 
Quadro 6 - Controle de Qualidade das imagens Worldview-1 (CENA_02) 

)ZU/Z( U(](VN4^,N( ,(](VN4^,N( U(](64N)Z( ,(](64N)Z( `U( `,(

%C7!a]! ^`[c[`_k^_a^! \b[Z`bka`cb! ^`[c[``k^_cc! \b[][[k^cbc! TZk[[[_! Tak]\]b!

Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 

 

Quadro 7 - Controle de Qualidade das imagens Worldview-1 (CENA_03) 
)ZU/Z( U(](VN4^,N( ,(](VN4^,N( U(](64N)Z( ,(](64N)Z( `U( `,(

%C7!a]! ^`[c[`_k^_a^! \b[Z`bka`cb! ^`[c[``k^_cc! \b[][[k^cbc! TZk[[[_! Tak]\]b!

%C7!]_! ^_`]\]]k]\^[! \b]acaka_a\! ^_`]\][k_[bc! \b]acak_[^[! Zkcc_^! T[kc]]\!

%C7!]b! ^___cb^kaaa^! \b]c_^kbZ^b! ^___cb\kZc`[! \b]c__kZ\a\! ZkZ_c^! TZkca^_!

%C7!]^! ^__c\bZkbcZ[! \b]a[\k^a`\! ^__c\b[kc_b\! \b]a[`k[a`a! Zk]\a\! Taka``_!

sC7!ab! ^`[]ac[kb_b]! \^b`b_kbaZa! ^`[]aa_kbaab! \^b`_Zka]^a! ]k[\a\! T]k\`\[!

sC7!a`! ^_``[]\kZb][! \^aa]^k[]cc! ^_``[]ck_^b[! \^aa]^ka]_`! [ka[\[! T[ka[c\!

sC7!c[! ^_`^Zc\kaZ]_! \^]`_^k][ca! ^_`^Zc^kZZ^Z! \^]`_\k`^a^! T[k_[ac! [k]c[b!

sC7!cb! ^_`a[^^k]b\[! \^a\ack\Z]Z! ^_`a[^\kZ^^^! \^a\a\kc^]Z! ZkZ[_c! T[k`\[[!

sC7!cZ! ^__a_cZk^aa^! \^^[^bkca[[! ^__a_cZk[b_b! \^^[^^ka^][! [k\\c`! Zk[^_[!

Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 
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Quadro 8 - Controle de Qualidade das imagens Worldview-1 (CENA_04) 
)ZU/Z( U(](VN4^,N( ,(_(VN4^,N( U(](64N)Z( ,(](64N)Z( `U( `,(

%C7!ZZ! ^_`Z]Zbk[Za[! \\_`__k]b_[! ^_`Z]Z^k__! \\_`_`k]Za! [kZ]_c! T[k`ac`!

%C7!Za! ^`[[_c`kb^\^! \\[_`Zkbb^c! ^`[[_c_kca! \\[_`]k^_\! Zkaa\\! T[k`[_]!

%C7!]]! ^_bc^bck]\_]! \^]]\\k^`\Z! ^_bc^bZka]! \^]]\bka\Z! ]k`a_Z! TZk^\^Z!

sC7!c[! ^_`^Zc\k[`^Z! \^]`_bk[\[c! ^_`^Zc^kZ]! \^]`_\k`^c! TZk[][[! Zk[_^_!

sC7!]]! ^__b`c_kZ]_\! \\a^^ak[c]]! ^__b`cbkZb! \\a^^ak]ca! [k`\^^! T[k][[a!

sC7!]\! ^__a[``ka_]^! \\aca[kcbb[! ^__aZ[Zk]^! \\aca[k`Z\! TZk_bb]! T[kcab_!

sC7!]^! ^__Zc\bk\cZa! \^[_^bk]^bb! ^__Zc\_kZ`! \^[_^_k^Z\! T[k^\[[! TZkacbc!

sC7!]_! ^_bc_\ak_aaa! \^Z]ack[]^]! ^_bc_\ckZZ! \^Z]ackc^b! T[k]_[\! T[kcc[b!

sC7!]`! ^_b\^Z^k`]]b! \^a^\^ka^aa! ^_b\^Z_k[_! \^a^\bk\]\! TZkZ^Z`! TZkZ^Z`!

Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 

 

Concluído o ajustamento das imagens, foram realizados os procedimentos de 

mapeamento das feições através do software ArcGis10. Esta etapa do trabalho consistiu em 

identificar e digitalizar os segmentos de muros de taipa visualizados na imagem (Figura 9). Com 

o objetivo de sistematizar o trabalho e organizar os dados, todos os segmentos vetorizados 

foram agrupados no geodatabase com as seguintes siglas de classificação: TPD – para os 

segmentos que formavam corredores; TPS – para os segmentos dos muros que compõe as 

divisas de propriedade e invernadas; TFZ – para os muros que formam as mangueiras contíguas 

às sedes de fazendas e TCM – para os muros correspondentes aos cemitérios cercados de 

taipa. 

 

 
Figura 9 – Procedimento de vetorização dos muros de taipa através das imagens do sensor Worldview-1. 

 

Alguns fatores dificultaram a identificação de alguns segmentos de muros de taipa, 

por estarem situados em meio a áreas com vegetação arbustiva, o que dificulta ou impede sua 

visualização através das imagens orbitais. A existência de muitas cercas a fio de aço também 
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gerou dúvida em alguns, pontos tendo em vista a presença de vegetação que cresce ao longo 

da cerca. Essa associação gerou uma resposta visual bastante parecida com um muro de taipa. 

Após concluir a vetorização dos muros de taipa foram realizadas as reambulações 

visando identificar o percentual de acerto do mapeamento. Tendo em vista os recursos e tempo 

disponíveis, as verificações em campo foram dirigidas somente aos corredores, considerados os 

segmentos de muros de taipa de maior relevância ao estudo.  

Ao todo foram selecionados 188 pontos para conferência, devidamente 

representados em 27 cartas na escala 1:5.000. Em campo o procedimento executado consistiu 

em percorrer todos os segmentos, verificando cada ponto dúbio. Alguns segmentos de 

corredores têm uma estrada de rodagem em seu interior, o que possibilitou percorrer algumas 

áreas de carro. Os segmentos localizados em áreas de campo foram percorridos a pé. A 

metodologia de conferência foi identificar os muros de taipa não vetorizados em laboratório, 

marcando seu segmento na carta/imagem impressa; ou assinalar algum segmento de cerca de 

fio de aço erroneamente identificado como um muro de taipa. 

Visando identificar o nível de acerto da interpretação das imagens, foi documentada 

a soma da distância linear dos muros ao longo do processo de conferência realizado. A soma da 

distância linear dos segmentos de muros de taipa, visualizados nas imagens e vetorizados em 

laboratório antes da conferência de campo foi de 446.447 m. Excluindo os segmentos de cerca 

de fio de aço confundidos com muros de taipa esse número cai para 439.560,43 m. Ou seja, 

5.116.57 m interpretados como muros de taipa correspondiam a cercas. Incluindo-se os 

segmentos existentes em campo e que não foram cartografados, a soma sobe para 480.874,07 

m. A diferença entre o valor inicial e o valor corrigido foi de 34.397,07. Esses dados mostram que 

o acerto de visualização e interpretação das imagens esteve acima de 92%, um índice aceitável 

considerando as dimensões das feições de interesse. 
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3.4 Qualidade Geométrica dos DEMs 

 

Neste subitem serão apresentados os resultados do controle altimétrico dos modelos 

digitais estudados. Este procedimento orientou a escolha do modelo com melhor precisão que foi 

utilizado utilizado nas análises espaciais. 

Para o controle altimétrico dos DEM’s foram utilizados os pontos coletados para o 

georreferenciamento e ortorretificação das imagens worldview-1, processados pelo método 

relativo. O controle foi realizado através de dois cálculos principais. Primeiramente foi calculada 

a média Mx das diferenças entre os valores do modelo e os valores altimétricos obtidos com o 

processamento dos pontos rastreados.  

 

Mx =∑(xi)/N-1                                                                                         (1)  

  

Onde: 

Mx= média  

Xi = diferenças entre os valores altimétricos do modelo e os valores altimétricos obtidos com o 

processamento dos pontos rastreados. 

N = número de pontos de controle 

 

Após obter a média para cada DEM foi possível calcular o Desvio Padrão para a 

dispersão dos pontos. O Desvio Padrão pode ser entendido como uma média de dispersão de 

valores entorno da própria média. Um Desvio Padrão com valor 0 indica que não há variabiliade 

e  todos os valores são iguais a média. 

 

∑ −− 1/)²( Nxxi                                                        (2) 

Onde: 

xi=  ∆H, representado pelas diferenças entre os valores altimétricos do modelo e os valores 

altimétricos obtidos com o processamento dos pontos rastreados. 

x= valor obtido para a média 

N= número de pontos de controle 
 

O resultado entre a comparação e o valor de sua posição em cada DEM segue 

apresentado a seguir: 
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O modelo DEM obtido com o tratamento dos dados ASTER/GDEM apresentou 

média de 2,487 m e desvio padrão de 4,362 m. Ou seja, o padrão de desvio do dado altimétrico 

nos pontos testados do modelo em relação à altitude, obtida via processamento dos pontos 

GNSS, tem um desvio cuja variabilidade entorno da média está em 4,3 metros (Tabela 1). 

O gráfico (Figura 10) de dispersão dos pontos mostra certa homogeneidade na 

distribuição dos pontos, indicando que não existem valores muito distintos entre o modelo e a 

superfície que ele representa. 

 

Tabela 1 - Cálculo da Média e do Desvio Padrão para o DEM do SRTM 
VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba( ! VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba(

t6.[]! `Z^! `Z]k]cZ_! Takb\_]! ! t6.]b! Z[a]! Z[a`k_`c! bk_`c!

t6.[a! Z[`_! Z[`_k[b\\! [k[b\\! ! t6.]_! Z[^b! Z[bck\bc! bk\bc!

t6.[c! Z[^c! Z[^`k\b^b! \k\b^b! ! t6.]`! ZZZ`! ZZ]^k[\b! bk[\b!

t6.[\! `Z]! `Z[ka]a[! TZk^bb! ! t6.a[! ZZ[^! ZZ[_k]ac! ]k]ac!

t6.[^! `[a! _`_k`^b_! Tck[a]]! ! t6.aa! ZZac! ZZcZk]]\! bk]]\!

t6.[b! `cZ! `cZk_]\! [k_]\! ! t6.ac! Z]]\! Z]a[k[c^! \k[c^!

t6.ZZ! Z[b_! Z[b^kZ\[_! TZk_c`]! ! t6.a\! Z][a! Z]ZZk^a]! _k^a]!

t6.Z]! Z[b`! Z[bbk\cb^! TZkc\]c! ! t6.a^! Z[cZ! Z[c^k]_]! \k]_]!

t6.Zc! Z[c^! Z[\Zk]Z! \k]Z! ! t6.ab! ZZ[`! ZZZZk\\\b! ]k\\\b!

t6.Z\! ZZZa! ZZ][kZbb! bkZbb! ! t6.a_! ZZ]`! ZZ]bk[cbZ! TZk`\]`!

t6.Z^! ZZcZ! ZZc\kaZ! ckaZ! ! t6.a`! ZZ^\! ZZ^Zk\__^! TakcZZc!

t6.Zb! ZZa[! ZZ]\k^^\`! TckaacZ! ! t6.c[! Z[_b! Z[_bk`^`! [k`^`!

t6.Z_ `^\ `^ck]_a` T[kbZ^Z t6.cZ Z[`[ Z[`akc`^ akc`^

t6.Z`! ZZ[]! ZZ[bkcaZ! \kcaZ! ! t6.c]! ZZa_! ZZc^kc_]! _kc_]!

t6.][! Z[b[! Z[b^k_cb! ^k_cb! ! t6.ca! ``[! ``bkc`^! bkc`^!

t6.]Z! Z[Z\! Z[Z]kc\ab! T]k\c^a! ! t6.cc! Z[Z[! Z[Zbka[Z! bka[Z!

t6.]a! `\_! `\^kabac! TZk^]^^! ! t6.c^! Z[Za! Z[Zck_]! Zk_]!

t6.]c! `^Z! `\^k`Z^a! Tck[_ab! ! t6.cb! Z[^`! Z[b\k]! ^k]!

! ! ! !!!6#$73$<%! ! ! ! Jn4'D! ]kc_b__!

Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 4:EA'd!BD4=fd! cka^]a^ccc!

 
 
 

 
Figura 10 - Gráfico de dispersão dos pontos de controle altimétrico do 
MDE - SRTM 

 
 
 

O modelo DEM obtido com o tratamento dos dados ASTER/GDEM apresentou 

média de 1,627 m e desvio padrão de 6,042 m. Mesmo após seu georreferenciamento, a partir 
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dos pontos cotados das cartas topográficas, a variabilidade dos pontos checados foi superior 

DEM SRTM, testado sem qualquer tratamento, da forma como é disponibilizado no portal da 

empresa EPAGRI. Desta forma, se a opção de pesquisa partir de dados altimétricos gratuitos, 

indica-se utilizar os dados SRTM que apresentaram maior fidelidade na comparação entre os 

valores do modelo e o campo, com o benefício de não necessitar de novos processos de ajuste 

e processamento. Esta indicação refere-se à área pesquisada. Para se extrapolar esta conclusão 

a outras áreas seria preciso realizar o mesmo procedimento de controle e as respectivas 

comparações. 

 

Tabela 2 - Cálculo da Média e do Desvio Padrão para o DEM da ASTER/GDEM 
VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba( ! VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba(

t6.[a! Z[``! Z[`_k[b\\! T[k`]\! ! t6.]b! Z[aa! Z[a`k_`c! ^k_`c!

t6.[c! Z[bZ! Z[^`k\b^b! TZkc]a! ! t6.]`! ZZZ\! ZZ]^k[\b! ZZk[\b!

t6.[\! `Z_! `Z[ka]a[! Tbk^bb! ! t6.a[! ZZ[^! ZZ[_k]ac! ]k]ac!

t6.[^! `[a! _`_k`^b_! Tck[a]! ! t6.aa! ZZ]`! ZZcZk]]\! Z]k]]\!

t6.[b! `c_! `cZk_]\! T^kZb\! ! t6.ac! Z]][! Z]a[k[c^! Z[k[c^!

t6.[_! Z[[_! ``^k[[\b! TZZk``c! ! t6.a\2! Z[a_! Z[c]k`\! ck`\[!

t6.ZZ! Z[_Z! Z[b^kZ\[_! Tck_c`! ! t6.a^! Z[c^! Z[c^k]_]! [k]_]!

t6.Z]! Z[ba! Z[bbk\cb^! ck\c_! ! t6.ab! ZZZb! ZZZZk\\\b! T\kccc!

t6.Zc! Z[c`! Z[\Zk]Z! ]k]Z[! ! t6.a_! ZZa^! ZZ]bk[cbZ! T_k`\a!

t6.Z\! ZZZ[! ZZ][kZbb! Z[kZbb! ! t6.a`! ZZ^c! ZZ^Zk\__^! T]kcZZ!

t6.Z^! ZZa`! ZZc\kaZ! ^kaZ[! ! t6.c[! Z[__! Z[_bk`^`! T[k[aZ!

t6.Zb! ZZ]_! ZZ]\k^^\`! T]kaac! ! t6.cZ! Z[_\! Z[`akc`^! _kc`^!

t6.Z_! `^\! `^ck]_a`! T[kbZ^! ! t6.c]! ZZa^! ZZc^kc_]! Z[kc_]!

t6.Z`! ZZ[a! ZZ[bkcaZ! ckcaZ! ! t6.ca! ``]! ``bkc`^! \kc`^!

t6.][! Z[bc! Z[b^k_cb! ]k_cb! ! t6.cc! Z[Zc! Z[Zbka[Z! aka[Z!

t6.]a! `\`! `\^kabac! T]k^]b! ! t6.c^! Z[Zc! Z[Zck_]! [k_][!

t6.]c! `\b! `\^k`Z^a! T[k[_c! ! t6.cb! Z[^`! Z[b\k]! ^k][[!

t6.]^! Z[^b! Z[b[k^ZZ! ak^ZZ! ! t6.c_! ZZ\\! ZZcbk^``Z! Tbka[Z!

! ! ! !!!6#$73$<%! ! ! ! Jn4'D! Zk^]b!

Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 4:EA'd!BD4=fd!
^k[c]!

 
 
 

 
Figura 11 - Gráfico de dispersão dos pontos de controle altimétrico do 
MDE – ASTER/GDEM 
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O DEM procedente da TIN elaborada a partir das curvas de nível e dos pontos 

cotados das cartas topográficas do mapeamento sistemático em escala 1:100.000, apresentou 

valor de 2,189 m para a média e 10,467 m para o desvio padrão (Tabela 3). A maior dispersão 

dos pontos no gráfico 12 indica que este DEM representa significativa variância dos pontos em 

relação a média obtida, não representando o terreno de forma adequada. Pode-se afirmar que o 

uso das informaçãoes altimétricas do Mapeamento Sistemático não deve ser utilizado, tendo em 

vista a disponibiliade de modeles gratuítos de melhor qualidade geométrica para a região em 

estudo. 

 
 

Tabela 3 - Cálculo da Média e do Desvio Padrão para o DEM obtido com o processamento dos dados do 
Mapeamento Sistemático (Cartas Topográficas) 

VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba( ! VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba(

t6.[a! Z[`^k`Zb! Z[`_k[b\\! ZkZ\_\! ! t6.]_! Z[^[k]\aZ! Z[bck\bc! Zcka][`!

t6.[c! Z[^ak[\]! Z[^`k\b^b! ^k\]cb! ! t6.]`! ZZ][! ZZ]^k[\b! ^k[\b!

t6.[\! `][! `Z[ka]a[! T`k^bb! ! t6.a[! ZZ][! ZZ[_k]ac! TZZkb^^!

t6.[^! `Z_ka^bc`! _`_k`^b_! TZ`ka``^`! ! t6.aa! ZZ]\k_\^! ZZcZk]]\! Z\ka^`!

t6.[b! `cak^c[a_! `cZk_]\! TZk_Z\a_! ! t6.ac! Z]]ak\`_! Z]a[k[c^! ^kcc_!

t6.[_ Z[[[ ``^k[[\b Tak``ca t6.a\ Z][ckb`] Z]ZZk^a] ^k_c

t6.ZZ! Z[b[k\abc! Z[b^kZ\[_! \k^Zac! ! t6.a\2! Z[c[! Z[c]k`\! ]k`\!

t6.Z]! Z[_[! Z[bbk\cb^! T]kc\]c! ! t6.a^! Z[c[! Z[c^k]_]! ^k]_]!

t6.Zc! Z[c[! Z[\Zk]Z! ZZk]Z! ! t6.ab! ZZ[^k[Zb! ZZZZk\\\b! \k\a_b!

t6.Z\! ZZZ`k\^c! ZZ][kZbb! [k^Za! ! t6.a_! ZZc_ka_b! ZZ]bk[cbZ! T]Zkaa``!

t6.Z^! ZZ]ck[\c! ZZc\kaZ! ]Zk]\^! ! t6.a`! ZZ^[! ZZ^Zk\__^! Zk\__^!

t6.Zb! ZZ]^kbabZ! ZZ]\k^^\`! TZk[bZ]! ! t6.c[! Z[_[! Z[_bk`^`! bk`^`!

t6.Z_! `_\k]^ZcZ! `^ck]_a`! T][k`bb\Z! ! t6.cZ! Z[`^k`\^Z! Z[`akc`^! Takc^[Z!

t6.Z`! Z[`Zk^\c_! ZZ[bkcaZ! Z\kbb^]! ! t6.c]! ZZ]bkZ_Z! ZZc^kc_]! Z`ka[Z!

t6.]Z! Z[Zakbb\! Z[Z]kc\ab! TZka]Za! ! t6.ca! ``Zkbb]]]! ``bkc`^! \kb]ab_!

t6.]a! `^[! `\^kabac! Tak^]^^! ! t6.cc! Z[[[! Z[Zbka[Z! Zbka[Z!

t6.]c! `^[! `\^k`Z^a! Tak[_ab! ! t6.cb! Z[b]kaZ\_! Z[b\k]! ]k__c]!

t6.]b! Z[c[! Z[a`k_`c! T[kZ[^! ! t6.c_! ZZ^[! ZZcbk^``Z! TZ]ka[[`!

! ! ! !!!6#$73$<%! ! ! ! Jn4'D! ]kZ_`\c!

Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 4:EA'd!BD4=fd!
Z[kc^ba]^[Z!

 
 

Figura 12 - Gráfico de dispersão dos pontos de controle altimétrico da 
TIN – Cartas Topográficas. 
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Dentre os modelos testados o DEM procedente do tratamento da ASTER VNIR com 

resolução espacial de 15 metros apresentou 2,815 m para a média e 4,188 m para o desvio 

padrão (Tabela 4). A maior homogeneidade em relação aos outros DEM’s pode ser verificada no 

gráfico de dispersão dos pontos (Figura 13). 

 A menor variabilidade em torno da média indica que este DEM é o mais confiável 

dos quatro modelos testados, refletindo com maior fidelidade o relevo da área de estudo. Desta 

forma, este foi o modelo utilizado para a geração das análises espaciais de interesse da 

pesquisa. 

 

Tabela 4 – Cálculo da Média e do Desvio Padrão para o DEM obtido com o processamento da ASTER/VNIR 
VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba( ! VM()ZU/Z( a3M,N<( a364N)Z<( ba(

t6.[a! Z[`^k\! Z[`_k[b\\! Zk\b\\! ! t6.]_! Z[^b! Z[bck\bc! bk\bc!

t6.[c! Z[^c! Z[^`k\b^b! \k\b^b! ! t6.]`! ZZZ`! ZZ]^k[\b! bk[\b!

t6.[\! `Za! `Z[ka]a[! T]k^bb! ! t6.a[! ZZ[\k\! ZZ[_k]ac! ]kbac!

t6.[^! `[c! _`_k`^b_! T\k[a]]! ! t6.aa! ZZac! ZZcZk]]\! bk]]\!

t6.[b! `cZ! `cZk_]\! [k_]\! ! t6.ac! Z]]\! Z]a[k[c^! \k[c^!

t6.ZZ! Z[b_! Z[b^kZ\[_! TZk_c`]! ! t6.a\! Z][a! Z]ZZk^a]! _k^a]!

t6.Z]! Z[b`! Z[bbk\cb^! TZkc\]c! ! t6.a^! Z[cZ! Z[c^k]_]! \k]_]!

t6.Zc! Z[c^! Z[\Zk]Z! \k]Z! ! t6.ab! ZZ[`! ZZZZk\\\b! ]k\\\b!

t6.Z\! ZZZak\! ZZ][kZbb! ^k^bb! ! t6.a_! ZZ]`! ZZ]bk[cbZ! TZk`\]`!

t6.Z^! ZZcZ! ZZc\kaZ! ckaZ! ! t6.a`! ZZ^ck\! ZZ^Zk\__^! T]k`ZZc!

t6.Zb! ZZa[! ZZ]\k^^\`! TckaacZ! ! t6.c[! Z[_b! Z[_bk`^`! [k`^`!

t6.Z_! `^ck\! `^ck]_a`! T[k]Z^Z! ! t6.cZ! Z[_`k\! Z[`akc`^! ak``^!

t6.Z`! ZZ[]! ZZ[bkcaZ! \kcaZ! ! t6.c]! ZZa_! ZZc^kc_]! _kc_]!

t6.][! Z[bZ! Z[b^k_cb! \k_cb! ! t6.ca! ``[! ``bkc`^! bkc`^!

t6.]Z! Z[Z\! Z[Z]kc\ab! T]k\c^a! ! t6.cc! Z[[`! Z[Zbka[Z! _ka[Z!

t6.]a! `\_! `\^kabac! TZk^]^^! ! t6.c^! Z[Zak\! Z[Zck_]! Zka]!

t6.]c! `\`! `\^k`Z^a! T]k[_ab! ! t6.cb! Z[^`! Z[b\k]! ^k]!

t6.]b Z[aa Z[a`k_`c ^k_`c t6.c_ ZZ\a ZZcbk^``Z \ka[[`

! ! ! !!!6#$73$<%! ! ! ! Jn4'D! ]k_Z\!

Fonte: Geolab/UDESC. Projeto Caminhos das Tropas (2011) 4:EA'd!BD4=fd! ckZ__!

 

 

 
Figura 13 – Gráfico de dispersão dos pontos do controle altimétrico ASTER/VNIR 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

4.1 Caracterização e Quantificação das Estruturas Arqueológicas 

 

Para pensar estas estratégias metodológicas cartográficas foi necessário 

primeiramente identificar e reconhecer as estruturas de valor arqueológico e patrimonial 

presentes na área de estudo. O primeiro procedimento consistiu em levantar, na bibliografia 

relacionada ao tema em tela, informações sobre os elementos presentes na área. Parte delas já 

anteriormente apresentadas no segundo capítulo, com propósito de contextualizar o objeto de 

estudo. 

Para caracterizar os bens e identificar seu estado de preservação a opção escolhida 

foi realizar uma interpretação arqueológica descritiva, associada a questões de ordem espacial e 

geográfica de uma maneira geral. A investigação partiu de pressupostos relacionados a duas 

correntes teóricas da arqueologia: a Spatial Archaeology e a Landscape Archaeology. Esta 

escolha não esteve atrelada ao entendimento de que uma metodologia é mais adequada em 

relação à outra para explicar as questões arqueológicas colocadas. É possível avançar a partir 

de vários olhares teórico-metodológicos, cada qual trará uma contribuição a sua maneira, com 

resultados distintos, mas não menos válidos ou importantes. 

Diante dos dados gerados com o mapeamento das feições a partir das imagens 

orbitais, e a simulação da realidade através dos DEMs, foi possível utilizar as ferramentas do 

GIS, obtendo informações estatísticas sobre uma considerável quantidade de dados em um 

tempo relativamente curto. A análise destes dados de forma analógica inviabilizaria a execução 

da pesquisa no lapso temporal disponível. Somadas aos dados estatísticos, também foram 

realizadas interpretações de cunho espacial, com a sobreposição de elementos e identificação 

de padrões de distribuição das estruturas através de mapas. Interpretações da paisagem 

associada às estruturas arqueológicas também foram executadas, de modo que exercícios 

relacionados à reconstrução estritamente física e o comportamento geomorfológico da paisagem 

trouxeram informações sobre o estado de preservação e a evolução paisagística local.  

Não foram dispensados simples procedimentos de interpretação, geralmente 

representados através de croquis, fotografias e descrição textual. O que trouxe também 

contribuições empíricas sobre o objeto em estudo. Sempre que possível, foram realizadas 

associações com a literatura pertinente, buscando identificar diferenças e repetições de 

mecanismos e processos já identificados em outros locais. 

4.1.1 Tipologia, Técnica Construtiva e Estado de Preservação 
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Dentro dos limites do polígono que delimita a área de pesquisa existe uma série de 

estruturas que poderiam ter sido estudadas pelo enfoque arqueológico, como cemitérios, ruínas 

pré-urbanas, passos20 de diferentes dimensões e uma série de sítios e estruturas históricas 

como taperas e antigos alicerces. Neste trabalho optou-se por centrar os esforços em duas 

tipologias específicas, as taipas de alvenaria de junta seca e as edificações históricas 

relacionadas às sedes de fazendas. Esta escolha foi quase que uma imposição do tempo e dos 

recursos disponíveis para execução da pesquisa. As análises desenvolvidas podem ser 

aplicadas a todos os elementos anteriormente listados, sem exceções, desde que exista suporte 

operacional para sua execução. 

As taipas de alvenaria de junta seca também podem ser chamadas ou entendidas 

como um muro, que em muitos segmentos forma um corredor, quando estão presentes dois 

muros paralelos. Estas estruturas apresentam significativas diferenças, principalmente no 

formato e na volumetria de acordo com sua funcionalidade. Visando padronizar a terminologia do 

texto será utilizado apenas o termo muro de taipa ou taipa, de forma genérica; acréscimos 

aparecem somente em situações onde sua menção seja relevante. As edificações também 

apresentam variações, tanto em tipologia quanto na técnica construtiva empregada em sua 

construção, sendo percebida significativa diferença entre os exemplares identificados. Os dados 

alcançados com a investigação realizada serão apresentados de forma corrente em itens 

específicos. 

4.1.1.1 Taipas de alvenaria de junta seca 

 

Os estudos e interpretações já realizados sobre as taipas do Planalto de Lages por 

Herberts (2009) e Santos (2010) indicam que a técnica de construção foi trazida de Portugal, 

onde seu uso é bastante comum para marcar as áreas de pastoreio e fazer a divisão das 

videiras nas ilhas Terceira e do Pico, denominada como arquitetura de muraria. “O emprego da 

muraria na porção continental de Portugal ocorre principalmente nas regiões do baixo Alentejo, 

Algarve e Extremadura. No arquipélago de Açores, destaca-se nas Ilhas Terceira e do Pico” 

(HERBERTS, 2009: 383). 

A técnica construtiva dos muros de taipa é caracterizada pelo encaixe de rochas 

orientadas de acordo com o ângulo de suas aresta. Estas rochas raramente são preparadas, 

sendo utilizadas na maneira como são recolhidas e escolhidas no terreno. A junção das peças é 

seca, não tendo o emprego de qualquer cimento. Na área de pesquisa podem ser identificadas 

diferenças significativas na dimensão e volumetria dos muros de taipa. Tomando por base essas 

diferenças, podem ser criadas três tipologias distintas. 

                                                        
20 Pontos da hidrografia onde é possível atravessar de uma margem a outra de um rio com relativa 
segurança. Geralmente são áreas onde as feições topográficas acabam por espraiar o leito do rio, 
diminuído a profundidade da lâmina d’água e também a força da corredeira. 
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As taipas que compõem o complexo de mangueiras, anexas às sedes das fazendas 

são de aspecto robusto, chegando a medir 1,50 m de largura e 2 m de altura. A predominância 

de rochas aplainadas leva a crer que foram selecionadas juntamente com aquelas que compõem 

o pavimento dos pátios internos dos quintais e jardins das edificações. 

A maioria dos segmentos de corredores e os limites das invernadas são delimitados 

por taipas com aproximadamente 1 m de largura e 1,20 m de altura. Possuem formato 

trapezoidal com a base mais larga e formada por rochas de dimensão superior ao restante da 

estrutura. É bastante comum que na porção superior haja uma rocha plana e larga que acaba 

funcionando como uma “capa” que impermeabiliza o núcleo do muro, impedindo que a infiltração 

de água da chuva facilite o desmonte da estrutura encaixada. 

 

Ainda que feita por um mesmo taipeiro e empregando a mesma técnica, 
parece que as taipas obedecem à uma espécie de hierarquia formal de 
acordo com o fim ao qual são empregadas: as taipas dos caminhos têm 
suas pedras colocadas de uma forma menos estudada, apenas 
seguindo uma lógica de assentar as pedras maiores e mais pesadas na 
base do muro que, por sua vez, é mais larga que a parte superior; as 
taipas que cercam o jardim defronte à sede ou as mangueiras foram 
objetos de maiores cuidados – o encaixe das pedras configura quinas 
mais definidas, e o topo é acabado com pedras grandes, porém 
achatadas, onde apenas uma é suficiente para cobrir toda a espessura 
do muro;  [...] (TEIXEIRA et all 2011: 17). 

 

A terceira tipologia identificada é definida por uma taipa com dimensões mais 

reduzidas, tendo aproximadamente 80 cm de largura e 70 cm de altura. O encaixe das rochas é 

bastante incipiente e sua dimensão é menor. Devido à altura reduzida, a estrutura é mesclada 

com uma cerca de arame farpado, tendo sido introduzido moirões entre as rochas encaixadas. 

Este, por sua vez, não alcança o chão, estando preso entre as rochas. Cronologicamente, esta 

tipologia deve ter surgido em momento posterior às demais tipologias, pois com as dimensões 

reduzidas não teriam funcionalidade sem a associação com a cerca de fio de aço. Outra 

explicação pode estar atrelada a menor disponibilidade de rochas em certas áreas do planalto, 

onde a formação de solo é mais avançada. Porém, as observações levadas a cabo ao longo dos 

dois anos de pesquisa não identificaram essa associação. Acredita-se que seu design é uma 

opção do construtor e não uma questão de disponibilidade de recursos. 

Elemento identificado nos muros de taipa que merece ser destacado é o dreno, 

localizado geralmente nas áreas de topografia mais baixa. É caracterizado por um pequeno 

espaço vazado na base do muro, que permite a passagem da água e evita o acúmulo no interior 

dos espaços murados. Essas estruturas também foram identificadas por Herberts (2009) na 

porção da Coxilha Rica, ao sul da área de pesquisa, o que leva a pensar que se trata de uma 

alternativa de uso recorrente. 
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Santos (2010: 174) também aponta a existência do “subidor” caracterizado por uma 

“pedra saliente na taipa, mais plana, que serve para facilitar a subida e descida de um e outro 

lado. Ocorrem com freqüência nas taipas das mangueiras [...]”. Durante as vistorias realizadas 

na área de pesquisa não foi constatada e presença destes elementos nas taipas vistoriadas. 

Estas diferenças são explicadas pela funcionalidade ou finalidade a que cada 

segmento foi construído. Certamente, o maior cuidado com as taipas dos jardins e mangueiras 

era uma opção de segurança, pois elas marcam os espaços no entorno da sede, no caso do 

jardim. A robustez das taipas das mangueiras está relacionada à exigência que o trabalho com o 

gado requer nesses espaços, onde geralmente é realizada a “cura”21, o abate e a domesticação 

dos rebanhos. Para as taipas que marcam as divisas de invernadas e fazendas não havia 

necessidade de refinamento, seu design é estritamente funcional, tendo apenas a necessidade 

de marcar e proteger os espaços, confinar os rebanhos e marcar os limites das propriedades. 

É possível identificar também segmentos de taipas que se aproximam muito de um 

trabalho de cantaria. Localmente conhecida como taipa de lasca, é caracterizada pelo encaixe 

preciso das rochas que são cuidadosamente preparadas através do lascamento, dando a forma 

desejada a cada bloco. Esta tipologia é de construção recente e geralmente aparece 

guarnecendo os portais de entrada, nas estradas que dão acesso às fazendas. 

 

 
Figura 14 - Tipologias das dos muros de taipa identificados na área de pesquisa. As dimensões apresentadas 
indicam uma média relativa obtida a partir de muitas medições. Regionalmente ocorrem dimensões distintas, 
necessárias para vencer ou contornar algum obstáculo topográfico. 

 

                                                        
21 Trabalho dedicado ao tratamento (com métodos bastante simples e rudimentares) de 

infecções, e ferimentos diversos do gado. Geralmente era realizado pelos peões que trabalhavam nas 
estâncias e fazendas. 
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 Foto 4 – Muros de taipa que compõem o conjunto de 
mangueiras da Fazenda São João. Foto de Fabiano 
Teixeira dos Santos. Acervo do IPHAN/SC. 

Foto 5 – Segmento de um muro de taipa ao lado da 
Fazenda São João. Foto de Sonia Rampazzo. Acervo 
do IPHAN/SC 
 

  
Foto 6 - Taipas fotografadas no corredor imediato a 
comunidade de São Jorge, Lages/SC. Coordenadas 
UTM E0555900 N6876300 (22S) - Datum SIRGAS2000. 
Escala: 1 metro. Foto de Edenir Bagio Perin. Acervo 
GeoLab. Data: 24.09.2011. 

Foto 7 - Taipas fotografadas no corredor imediato a 
comunidade de São Jorge, Lages/SC. Coordenadas 
UTM E0555900 N6876300 (22S) - Datum SIRGAS2000. 
Escala: 1 metro. Foto de Edenir Bagio Perin. Acervo 
GeoLab. Data: 25.09.2011. 

 

  
Foto 8 – Taipa com cerca de arame de aço na porção 
superior, Lages/SC. Coordenadas UTM E0545996 
N6889830 (22S) – Datum SIRGAS2000. Escala: 1 
metro. Foto de Edenir Bagio Perin. Acervo GeoLab. 
Data: 25.09.2011. 

Foto 9 – Taipa de lasca com encaixe preciso e 
construção recente, Município de Capão Alto/SC. 
Coordenadas UTM E0542343 N6896230 (22S) – Datum 
SIRGAS2000. Escala: 1 metro. Foto de Edenir Bagio 
Perin. Acervo GeoLab. Data: 25.09.2011. 
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Sobre o estado de preservação das estruturas em tela chama-se a atenção para a 

seguinte questão: um observador atento que adentre a área da pesquisa por meio de uma das 

diversas estradas da região perceberá, rapidamente que em muitos pontos a via está ladeada 

por muros de taipa, que a tangenciam de forma bastante simétrica, formando um corredor. 

Porém, cronologicamente estas estruturas são mais antigas que a via atual, ao menos a sua 

formatação atual, destinada à circulação de veículos automotores.  

Temos na verdade a mudança de uso do espaço em função da substituição de um 

ciclo econômico. Os corredores foram construídos no contexto do Ciclo do Tropeirismo e sua 

função estava atrelada ao deslocamento de tropas e tropilhas diversas pela região, seja entre as 

sedes de fazendas regionais ou com destino ao sudeste do Brasil. O fim deste ciclo e a 

introdução do transporte por motor a combustão gerou a necessidade de adequar o sistema 

viário regional. Por motivo bastante óbvio aproveitou-se os caminhos existentes, sendo 

instaladas nos espaços murados, tirando proveito inclusive do caráter “público” deste espaço e 

do fato que seu traçado conectava as antigas fazendas, estabelecendo as ligações viárias 

importantes para a região. 

Como os espaços murados eram muito irregulares, necessitaram de adequações 

que permitiram seu uso para a circulação de veículos automotores. Essas adequações, 

impreterivelmente passavam pelo nivelamento da topografia, principalmente no flanco das 

colinas/coxilhas, visando obter uma superfície regular e aplainada. O nivelamento destas áreas 

constitui o principal elemento que desencadeou o processo de arruinamento das estruturas de 

taipa.  

Nestas estradas é possível notar que muitos muros acabam por se desmontar ao 

lado da via, e muitas das estruturas já foram perdidas em vários segmentos. Tomando por base 

as características geomorfológicas e pedológicas regionais, aliadas a um estudo dos processos 

erosivos, realizado ao longo dos trechos presentes na área de pesquisa, foi possível identificar 

os estágios ou fases de evolução da paisagem dos corredores. Estes estágios seguem 

apresentados graficamente em ilustrações organizadas cronologicamente de acordo com cada 

estágio identificado. 

 

 
Figura 15 - A paisagem antes do caminho. 
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Figura 16 – 1º estágio de evolução da paisagem do caminho. 

 

 
Figura 17 - 2º estágio de evolução da paisagem do caminho. 

 

 
Figura 18 - 3º estágio de evolução da paisagem do caminho. 

 

 
Figura 19 - 4º estágio de evolução da paisagem do caminho. 

 



                                                                             53 

 

 

 
Figura 20 - 5º estágio de evolução da paisagem do caminho. 

 

 
Figura 21 - 6º estágio de evolução da paisagem do caminho. 

 

Próximo à localidade de São Jorge, no município de Lages, existe um segmento de 

corredor situado em meio às pastagens de uma fazenda local. Neste segmento não foi instalada 

via de circulação de veículos automotores dentro do espaço murado, de forma que o corredor 

esta basicamente no mesmo estado em que foi abandonado. Na foto 7 é possível observar 

claramente a presença do que Herberts (2009) identifica como “sendas” caracterizadas por 

sulcos negativos no solo, decorrente dos primeiros processos erosivos ativados pelo 

pisoteamento dos animais conduzidos pela área. Nota-se que muitas rochas foram relocadas 

para as laterais e para o centro do corredor, de modo a não constituir em obstáculo à passagem 

dos animais. Com o passar do tempo, estas sendas foram reocupadas pela vegetação de 

gramíneas predominante na região e o processo de lixiviação e erosão foi estancado. 

Dependendo da declividade e da constituição do solo, a intensidade com que a 

erosão agride a superfície livre criada com o nivelamento do terreno também é diferente. Em 

alguns pontos, como ao lado da estrada próxima à comunidade do Vigia, os processos naturais 

retiraram pouco mais de um metro da superfície livre, que ainda não oferece um risco real ao 

muro de taipa contíguo a via. Contudo, em outros segmentos como o que está apresentado nas 

fotos 9 e 10, a erosão regressiva já alcançou a base dos muros e o desmonte das estruturas 

parece ser naturalmente irreversível. A medida que a base do solo abaixo dos muros é perdida a 

estrutura perde sustentação e desmonta (foto 11). 
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Foto 10 - Sendas no interior do corredor, São Jorge, 
Lages/SC. Coordenadas UTM E0555900 N6876300 
(22S) SIRGAS2000. Escala: 1 metro. Foto de Edenir 
Bagio Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

Foto 11 - Estágio inicial da erosão regressiva. 
Coordenadas UTM E0555845 N6879256 (22S) 
SIRGAS2000. Escala: 1 metro. Foto de Edenir Bagio 
Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

 

  

Foto 12 - Erosão regressiva avançada, localidade de 
São Jorge, Lages/SC. Coordenadas UTM E0556095 
N6879989 (22S) SIRGAS2000. Escala: 1 metro. Foto de 
Edenir Bagio Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

Foto 13 - Erosão regressiva alcançando a base de uma 
taipa. Capão Alto/SC. Coordenadas UTM E0543214 
N6892725 (22S) SIRGAS2000. Escala: 1 metro. Foto de 
Edenir Bagio Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

 

  
Foto 14 - Desmonte de um segmento de taipa. Capão 
Alto/SC. Coordenadas UTM E0543214 N6892725 (22S) 
SIRGAS2000. Escala: 1 metro. Foto de Edenir Bagio 
Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

Foto 15 - Base da taipa de um corredor desmontada e 
parcialmente soterrada.Coordenadas UTM E0552598 
N6892897 (22S) SIRGAS2000. Escala: 1 metro. Foto de 
Edenir Bagio Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 
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Geralmente, o desmonte dos muros inicia em um ponto específico e de pequena 

extensão, mas como toda a estrutura da taipa está “amarrada” apenas pelo encaixe das rochas 

os desabamentos crescem lateralmente nos dois sentidos. Em alguns pontos é possível 

observar iniciativas particulares com o objetivo de evitar o desmonte das taipas (fotos 16 – 17). 

Em momento anterior ou logo após ser detectado o desmonte de algum segmento, uma 

estrutura de contenção também de pedras encaixadas é construída de forma a preencher a 

ravina criada pela erosão.  

Esta tentativa de evitar a exposição do solo aos ciclos de umedecimento e 

ressecamento também evita o contato direto da água com o solo exposto. Localmente, a 

estratégia parece dar resultado, porém, como as ravinas laterais continuam desprotegidas a 

erosão regressiva acaba sendo reativada com facilidade, dando início a um novo foco de 

desmonte do muro nas laterais. 

 

  
Foto 16 - Estrutura de contenção preenchendo ravina ao 
lado da estrada de acesso a localidade de São Jorge, 
Lages/SC. Coordenadas UTM E0556095 N6879989 
(22S) SIRGA’S2000. Escala: 1 metro. Foto de Edenir 
Bagio Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

Foto 17 - Outro exemplo de estrutura de contenção 
preenchendo ravina ao lado da estrada de acesso a 
localidade de São Jorge, Lages/SC. Coordenadas UTM 
E0556095 N6879989 (22S) SIRGA’S2000. Escala: 1 
metro. Foto de Edenir Bagio Perin. Acervo GeoLab. 
Data: 24.09.2011. 

 
Durante o desenvolvimento da pesquisa pôde ser constatado que a construção de 

muros de taipa ainda é bastante comum no Planalto de Lages. É bastante fácil identificar uma 

taipa de construção recente, pois as rochas ainda não adquiriram a pátina do tempo, exibindo 

uma coloração oxidada. Diferente das taipas de cronologia mais recuada, cuja superfície das 

rochas já foi ocupada por uma coloração de cinza em diferentes tonalidades, relacionada à 

presença de musgos e líquens na superfície das rochas. 
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Foto 18 - Taipa construída no ano de 2008 na região do 
Escurinho, próximo a comunidade do Vigia, Capão 
Alto/SC. Coordenadas UTM E0545342 N6893387 (22S) 
SIRGAS`2000. Escala: 1 metro. Foto de Edenir Bagio 
Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

Foto 19 - Taipa recém construída ao lado da estrada de 
acesso a localidade de Morrinhos, Lages/SC. 
Coordenadas UTM E0571981 N6884493 (22S) 
SIRGAS`2000. Escala: 1 metro. Foto de Edenir Bagio 
Perin. Acervo GeoLab. Data: 24.09.2011. 

 

4.1.1.2  Edificações 

 

No Brasil a definição de tipologias arquitetônicas de edificações históricas, 

juntamente com o estudo de suas técnicas construtivas, tradicionalmente tem sido abordada por 

profissionais ligados à área de arquitetura. Desta forma, este item não tem o objetivo de 

aprofundar a discussão em torno dos temas, e sim, buscar as definições, já usualmente 

empregadas para a descrição dos elementos arquitetônicos encontrados na área de pesquisa, a 

fim de apresentar uma noção geral dos elementos identificados. Sua construção, apóia-se então 

em pesquisas já desenvolvidas na região do Planalto de Lages, por estudos vindos da 

arquitetura e das constatações realizadas durante as vistorias. 

 Além do trabalho de Santos (2010), citado anteriormente, merece destaque a 

pesquisa realizada por Teixeira et all (2011) aplicada a quatro fazendas da região, caracterizado 

por um amplo “exercício de documentação e estudo tipológico”.  Para os autores “o objetivo do 

estudo tipológico contemporâneo é saber porque algumas soluções arquitetônicas adotadas 

historicamente ao longo do tempo têm sucesso ao responder a questões tais como implantação, 

relação entre forma e conteúdo” (TEIXEIRA et all 2011:4).  

Ainda segundo os autores, é possível estabelecer ligações de um elemento 

arquitetônico e as maneiras desse se incluir no tecido urbano. Complementando este raciocínio, 

aponta-se que essa relação não se dá unicamente com o que se convencionou chamar de 

cidade, mas com o espaço e, de uma maneira muito mais ampla, tanto nas áreas urbanas, 

quanto nos espaços rurais ou agrários, o espaço é contínuo e historicamente construído. É muito 

comum que o crescimento das cidades se aproprie de arranjos arquitetônicos rurais, que 

mantém a implantação e a organicidade inicialmente projetadas para a “vida no campo”, mas 
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que passam a figurar como parte da cidade. A inversão destes mecanismos também é válida, 

sendo comum que construções tipicamente urbanas sejam reproduzidas na área rural. 

A influência européia na arquitetura colonial se manifesta regionalmente de forma 

distinta no Brasil, mas com elementos ou desenhos que se repetem ao longo do país. A 

morfologia da fazenda serrana do Planalto de Lages se aproxima muito das estâncias gaúchas, 

tirando partido também da casa rural seiscentista do Sudeste. Para Lucas (1984), “uma 

peculiaridade da casa rural gaúcha com relação ao restante do Brasil foi a ausência de qualquer 

reentrância ou saliência em sua fachada principal”, fato recorrente nas sedes mais antigas da 

região de Lages. Na área estudada, as sedes mais antigas são marcadas pela presença de uma 

série de estruturas muradas de taipa que delineiam as estruturas de produção, currais, 

mangueiras e bretes juntamente com os espaços escolhidos para o jardim, o pomar e a horta. 

Todas essas áreas estão cuidadosamente separadas por imponentes muros de taipa, cujas 

aberturas, as tranqueiras e porteiras, posicionadas estrategicamente dão organicidade ao 

conjunto, direcionando a circulação de animais e pessoas que vivem e trabalham na sede. Este 

arranjo parece ser tão funcional que ainda hoje se encontra rebatido nas sedes das fazendas 

recentes, passado mais de um século do período áureo da economia pecuarista na região. 

Dentre as cinco edificações históricas com relevância patrimonial presentes na área 

de estudo, podem ser facilmente percebidos duas tipologias distintas relacionadas a períodos 

cronológicos específicos, os ciclos econômicos e migratórios que o Planalto de Lages recebeu 

ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. São percebidos três padrões construtivos, definidos a 

priori pelas casas em madeira, em taipa de pedra e em alvenaria estrutural de tijolos. 

A antiga sede da Fazenda Capão do Posto é possivelmente uma das edificações 

mais antigas da área de estudo, isto pode ser deduzido a partir materiais empregados na sua 

construção e seu partido arquitetônico. A planta da casa mantém as linhas das construções 

portuguesas, adaptada com a inserção da madeira como material da estrutura e da vedação da 

casa. Sua fachada replica as linhas desta arquitetura, marcada por uma porta central ladeada 

por seis janelas distribuídas de forma simétrica, três à esquerda e três à direita. Completam a 

fachada, 13 robustos cachorros, que pelas dimensões, ultrapassam em muito a exigência 

estrutural da edificação, e o telhado em duas águas, hoje com cobertura metálica, mas 

originalmente foi de telha capa - canal. 

Outra característica marcante está na base da edificação, ladeada por uma base de 

rochas na altura do assoalho e pelo fato dos pilares estarem apoiados diretamente no solo. Em 

relação a sede da Fazenda Capão do Posto, Santos (2010) afirma que “atualmente restam 

poucos destes exemplares, uma vez que foram sendo gradualmente substituídos, dado a menor 

durabilidade da madeira e a exigência de manutenção constante em relação à alvenaria” 

(SANTOS, 2010:157). Esta tipologia arquitetônica é mencionada nos registros de Robert Avé-

Lallemant datados de 1858, quando de sua passagem pela então Província de Santa Catarina. 

Descrevendo a sede de uma fazenda próxima a Lages, o viajante afirma ter encontrado a 
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completa expressão do planalto da província. “A construção interior da casa era genuinamente 

nacional, de madeira de araucária. Soalho, portas, paredes, teto, mesas, bancos, tudo, asseado 

e variadamente ornado, feito de tábuas e traves de pinho” (AVÉ-LALLEMANT, 1858: 63). 

 

 

Figura 22 – Vista da fachada da Fazenda Capão do Posto, município de Lages/SC. Nota-se a simetria das 
janelas rebatidas e os cachorros na parte superior da parede. Foto de Fabiano Teixeira dos Santos. Acervo do 
IPHAN/SC. 

 

Dentre as fazendas identificadas, a Capão do Posto é a edificação que apresenta os 

sinais mais claros da ação do tempo sobre sua estrutura. Seu telhado já foi substituído 

possivelmente com alterações inclusive na estrutura interna e quase toda madeira já está 

bastante frágil; tanto os pilares estruturais, quanto o preenchimento das paredes, principalmente 

na parte inferior que sofre com a ação da umidade. Necessita, portanto, de interferências 

significativas para sanar todas as patologias. 

O sistema construtivo mais comum, dentre as antigas sedes do Planalto de Lages é 

a taipa de pedra, essa técnica construtiva é identificada em três sedes na área de pesquisa: São 

João, Santa Teresa e Morrinho. Estas edificações são marcadas principalmente pela imponência 

de suas fachadas e paredes estruturais, onde predominam os espaços cheios sobre os vazios e 

linhas horizontais e verticais relativamente simétricas.  

Este partido confere a estas sedes uma aparência fortificada principalmente se 

analisadas em conjunto com as estruturas de apoio, galpões, mangueiras e jardins. Teixeira et 

all (2011: 09) descrevem a fachada da Fazenda Santa Tereza como uma “composição simétrica 

da fachada com a entrada no eixo central e pares de janelas rebatidos em torno desse eixo, a 

verga reta, a pintura das janelas, cimalhas, cunhais e da barra horizontal da linha de terra 

(sócolo) contrastando com a caiação original dos panos de parede [...]”. É bastante comum a 

valorização dos elementos da fachada, beirais, cimalhas, cunhais e aberturas, que juntamente 

com o telhado elevado marcam a vista frontal das edificações.  
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Diferentemente da taipa de pilão do sudeste, a fazenda serrana tem suas paredes 

estruturais construídas com alvenaria de pedras cuidadosamente encaixadas e rebocadas com 

areia e cal.  

  

As paredes, estruturais são espessas, algo beirando os setenta 
centímetros – uma necessidade advinda da técnica, o que vem trazer 
grandes benefícios em termos de conforto técnico. A pedra deixa de 
aparecer no plano vertical onde se inserem as aberturas da casa: as 
portas e janelas, alinhadas na face externa da parede, têm vergas de 
tijolos assentados e cutelo e peitoril recuado, também de tijolos 
(TEIXEIRA et all 2010:17). 

  
 

 

 
Foto 20 - Sede da Fazenda Santa Tereza, Morrinhos, município de Lages/SC. Foto de Nery Luiz Auler da Silva. 
Acervo do IPHAN/SC 

 
A denominação de casa de taipa no Planalto de Lages tem significado distinto 

daquela do sudeste, que é construída com barro apiloado. Na região de Lages, os fazendeiros 

identificam as estruturas de suas casas como “parede de pedra”. O termo taipa é sempre 

atribuído as estruturas que formam as mangueiras, divisas de propriedade e corredores. 

Mantendo o mesmo padrão na fachada, com a portada ladeada pelas janelas em 

guilhotina, a Fazenda São João merece destaque pelas suas dimensões, sendo uma das 

maiores sedes regionais. Mesmo com apenas um piso rivaliza com qualquer outra sede do 

planalto, até mesmo com os imponentes sobrados. Sua portada, hoje alterada, esclarece quase 

que de forma didática a estratégia adotada para livrar a casa da umidade. Elevando o assoalho, 

que passa a ser alcançado por uma escada exterior, que possibilita acessar o corredor central, 

foi criado um espaço entre o madeirame e o solo, que é ventilado pelas gateiras laterais. 

Claramente é possível visualizar que a portada não alcança mais a altura das 

janelas, estando diminuída em função da alteração da posição da escada. Esta foi deslocada 

para o interior da edificação, o que forçou um recuo na altura da portada, tirando a harmonia 
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característica do projeto original. Com exceção dessa alteração, a casa está quase que em 

estado original, mantendo inclusive no telhado, a telha capa-canal. 

 

 
Foto 21 - Sede da Fazenda São João, Morrinhos, município de Lages/SC. Foto de Ricardo Almeida. Acervo do 
IPHAN/SC. 

 
A Fazenda Morrinhos é datada de 1889, tendo pertencido ao Coronel Belizário José 

de Oliveira Ramos, pecuarista da região no século XIX. A sede também mantém as 

características mencionadas para as fazendas anteriores, tendo o mesmo padrão na fachada. 

Novamente marcada pela simetria das linhas horizontais e verticais, pela porta central ladeada 

pelas janelas em guilhotina e pelo telhado elevado em duas águas. Aparentemente encontra-se 

muito bem conservada, tendo perdido apenas a cobertura do telhado original, substituído por 

lâminas de amianto e o calçamento de pedras que a circunda foi preenchido por concreto. 

Ambas as alterações não comprometem de forma substancial sua integridade, pois podem ser 

facilmente revertidas. 

 

 
Foto 22 – Sede da fazenda Morrinhos, Morrinhos, município de Lages/SC. Foto de Fabiano Teixeira dos Santos. 
Acervo do IPHAN/SC 

 
Diferente das sedes descritas anteriormente, a fazenda Tijolinho diverge tanto em 

tipologia, quanto na técnica construtiva empregada em sua arquitetura. Esta sede marca o 

surgimento de um novo tipo de arquitetura na região: o chalet. Este estilo é herdado de um novo 
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momento econômico marcado pelo declínio do Ciclo das Tropas e o fim da escravidão, onde o 

planalto recebe a carga cultural da imigração alemã e italiana no início do século XX. Neste 

período já estavam disponíveis técnicas de serraria, que possibilitaram o emprego mais eficiente 

da madeira, que volta a ser utilizada em muitas sedes. No caso da Fazenda Tijolinho, a opção foi 

à alvenaria de tijolos aparentes. De maneira geral, estas edificações são marcadas pela 

cobertura com duas águas e principalmente pela alteração do ângulo do telhado, que passa a 

permitir o aproveitamento do sótão. Os beirados aparecem ornamentados por lambrequins em 

madeira recortada, adquirindo uma função claramente estética.  

O arranjo espacial das estruturas conexas à Fazenda Tijolinho seguem uma 

tipologia muito distinta das fazendas luso-brasileiras, claramente predominam os espaços 

abertos em um pátio. Teixeira et all (2011), apontam que estes espaços configuram claramente 

uma cidadela marcada pela tríade casa-galpão-jardim acrescida de uma edificação em pedra 

conectada ao galpão. Os autores indicam ainda que a distribuição das edificações 

complementares, ou de suporte da fazenda, forma um arranjo espacial diferenciado, próximo ao 

doméstico, pressupondo outra forma de trabalho, já não mais associado ao trabalho escravo 

comum às sedes luso-brasileiras. “Essa hipótese se reforça pela origem do construtor, Tito 

Bianchini, imigrante italiano. Para esses imigrantes o trabalho era compartilhado, quase que 

entre iguais” (TEIXEIRA et all 2011: 13). 

 

  
Foto 23 – Sede a Fazenda Tijolinho, Morrinhos, 
município de Lages/SC. Foto de Edenir Bagio Perin. 
Acervo do IPHAN/SC 

Foto 24 – Detalhes do beirados e lambrequins presentes 
parte superior da parede da edificação. Foto de Fabiano 
Teixeira dos Santos. Acervo do IPHAN/SC 

 

4.1.2 Distribuição espacial das estruturas muradas 

 

Após a vetorização de todos os segmentos de taipa foi possível identificar as 

principais concentrações das estruturas e onde estão localizados os segmentos de corredores 

murados (Apêndice 13). Em uma primeira visualização é possível perceber que os corredores 

murados não possuem arranjo espacial simples. São marcados por linhas duplas de taipas com 
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traçados orgânicos e descontínuos, tendo muitas vezes de igual somente o rumo ou sentido do 

caminho. 

Podem ser identificadas cinco áreas com presença de corredores murados dentro da 

área de pesquisa. Próximo à comunidade do Vigia existe um segmento de aproximadamente 4 

km junto à atual estrada que liga a comunidade com a rodovia BR-116. Na porção sul pode ser 

identificado outro segmento de aproximadamente 3 km, bastante descontínuo e irregular. Em 

certos pontos um dos muros desaparece, em outros ambos são interrompidos e voltam a 

aparecer em linhas paralelas que se perdem em meio a várias linhas de apenas um muro 

orientadas em outra direção. 

A parte leste da área de estudo é marcada pela estrada que liga a Comunidade de 

São Jorge à região das comunidades de Raposo e Cajuru. Vários segmentos da estrada estão 

ladeados por muros de taipa formando um corredor. Esses segmentos também são muito 

descontínuos e interrompidos. Em certos pontos ocorre somente um muro e, em outros 

segmentos todos desaparecem, votando a ocorrer a alguns quilômetros a frente. Merece 

destaque um segmento a Leste da Fazenda Santa Tereza, com cerca de 6 km. 

A área com a concentração mais expressiva de corredores ocorre na porção central 

da área de pesquisa, nas proximidades do sítio da antiga Casa Campos e da sede da Fazenda 

Capão do Posto. Nesta área pode ser identificado um corredor com cerca de 15 km, orientado no 

sentido Norte/Sul. Também possui traçado orgânico com algumas aberturas e interrupções. Em 

sentido transversal, Nordeste/Sudoeste o segmento é cortado por outro corredor que segue da 

direção da região do Escurinho por cerca de 10 km, tendo uma interrupção de cerca de 3 km 

voltando a ocorrer por mais 3 a 4 km. Esses dois segmentos podem ser, na verdade, três 

corredores distintos que partem de pontos de interesse, convergindo na direção da antiga Casa 

Campos, a antigo local de paragem e descanso de tropas. 

A distribuição dos segmentos das taipas que não formam corredores (segmentos 

com apenas um muro) está associada, principalmente, à divisão de propriedades, mangueiras e 

invernadas internas das pastagens. Geralmente seu traçado é bastante irregular e sinuoso 

existindo também muitos segmentos isolados e de pequena extensão, geralmente conectados a 

um pequeno curso d’água ou uma macha de mata galeria. No centro da área investigada podem 

ser identificados alguns segmentos que fogem do padrão sinuoso, possuindo alinhamento 

bastante regular e ângulos quase retos, sendo praticamente uma exceção no universo mapeado. 

Em certas porções da área estudada também existem alguns vazios onde os muros de taipa são 

quase inexistentes. A área a Oeste das fazendas São João e Santa Tereza é um bom exemplo.  

Contudo, existem alguns segmentos cujo arranjo espacial é bastante difícil de ser 

compreendido. Alguns muros estão isolados em meio ao campo, desconectados de outros 

segmentos ou outras feições naturais que poderiam ser utilizadas como barreira ao 

confinamento dos animais. Apenas tomando por base seu traçado não é possível estabelecer 

uma lógica para estes segmentos. Levando e consideração o fato de que a construção dos 
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muros de taipa demanda um dispêndio considerável de tempo e mão de obra, esses segmentos 

podem não ter sido finalizados, de modo que hoje permanecem inacabados, ou foram 

complementados com cercas a fio de aço. 

A distribuição espacial dos corredores corrobora os apontamentos de Herberts 

(2009) indicando que primeiramente o caminho não era murado. As constantes interrupções dos 

muros e a descontinuidade dos segmentos dos corredores são fortes indicadores de que o 

trabalho de guarnecer os caminhos com muros de taipa não foi totalmente concluído. Com o 

“término” ou declínio do Ciclo das Tropas, esta empreitada acabou por perder importância. A 

interpretação da distribuição espacial dos segmentos de corredores indica que a sua construção 

não foi planejada para ocorrer dentro de um lapso temporal específico tendo início e término. Os 

corredores foram sendo construídos ao longo do tempo de uso dos caminhos. Em alguns pontos 

grandes segmentos foram finalizados, em outros não, de modo que em muitas partes do 

caminho pode existir apenas um muro de taipa que não forma propriamente um corredor, mas 

acaba delineando o traçado do caminho.  

Com o objetivo de visualizar com maior detalhe as questões apresentadas 

anteriormente, seguem descritos quatro segmentos espaciais com corredores que refletem as 

características gerais identificadas na área de pesquisa. 

O corredor existente na região do Escurinho (Mapa 3) possui dois pontos em seu 

design que merecem atenção. No lado Leste, logo no início do traçado o corredor se forma com 

o encontro de dois muros de taipa marcando o limite de uma pastagem. Com o encontro dos 

muros o corredor segue sinuoso na direção Noroeste por aproximadamente 500 m onde sofre 

abrupta inflexão para Sudoeste. Após cerca de 200 m um dos muros é interrompido por quase 1 

km. Nesse local encontra outro muro vindo de Sudeste, restabelecendo o corredor que segue 

transpondo uma colina até encontrar um riacho próximo ao Cemitério do Escurinho.  

A descontinuidade dos muros pode indicar áreas onde os rebanhos eram captados 

nas pastagens, para posterior condução pelo corredor. A associação do Cemitério do Escurinho 

com o traçado do corredor também é algo digno de nota, ambos dividem um mesmo muro em 

um processo de apropriação mútua da estrutura murada.  

A segunda área selecionada situa-se na região do Borel (Mapa 4). Nesta área 

Herberts (2009: 190) indica que existiu uma fazenda de mesmo nome onde hoje ainda podem 

ser identificadas as taipas referentes às mangueiras da fazenda. O local também é conhecido 

pela existência da Casa Campos, um armazém de secos e molhados que funcionou no local. 

Ainda hoje muitos moradores locais identificam a região citando a antiga casa de comércio. 

Nesta região quatro corredores se encontram dando a entender que o local constituía um ponto 

de paragem comum as tropas que eram trazidas de diferentes direções.  

Ao norte e ao sul da região da Casa Campos existem corredores com traçados e 

elementos complexos. O segmento ao sul (Mapa 5) repete a descontinuidade do corredor na 

região do Escurinho, tendo uma interrupção de aproximadamente 1 km, onde existe apenas um 
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muro de taipa. Na sua porção sul, os muros “abrem” o corredor quando seu traçado se aproxima 

de um curso d’água, formando uma considerável área murada com aproximadamente 500 m de 

largura, lembrando uma mangueira.  

Esse arranjo se aproxima muito do que Herberts (2009) caracteriza como uma 

praça22. Ocorrem com frequência nas proximidades dos locais onde era necessário transpor 

cursos d’água. Segundo a autora, esses locais permitiam a organização dos animais para a 

travessia, ou mesmo possibilitavam pousos, dada a facilidade de confinamento dos animais 

dentro do espaço, onde era necessário apenas fechar a entrada do corredor. Esta área possui 

inclusive um pequeno córrego dentro da abertura, aliando então a oferta de pastagem com a 

possibilidade de dessedentação dos animais.  

O corredor próximo a Fazenda Capão do Posto (Mapa 6) possui o design mais 

complexo entre os corredores mapeados. Seu traçado parte das proximidades da região da 

Casa Campos, onde existe uma “praça” aberta ao lado de um curso d’água. Deste ponto, segue 

na direção Norte onde está interrompido e fechado por um muro transversal. Seu traçado 

continua com o mesmo sentido por aproximadamente 1 km, onde existe uma nova praça 

coincidente com a drenagem. Este espaço, por sua vez, é novamente fechado. Após transpor o 

curso d’água está interrompido em uma lateral por cerca de 150 m, voltando a formar um 

corredor logo em seguida. Na sequência, os muros estão interrompidos por um pequeno 

segmento transversal, dando a impressão que o primeiro muro troca de posição com o segundo.  

Este arranjo parece não ter sentido algum, pensando no seu uso para o 

deslocamento de tropas, pois o design de seu traçado impede esta operação.  Nesse caso deve 

ser cogitada a possibilidade de intervenções recentes na posição dos muros, mesmo assim, não 

é possível estabelecer uma lógica para as mudanças, partindo somente da distribuição espacial 

das estruturas. Em paralelo a este corredor, aproximadamente 50 m a Oeste, existe outro 

corredor que se conecta ao anterior por um segmento relativamente estreito, e segue na direção 

Norte. 

Com a investigação prévia realizada foi possível identificar que esses elementos são 

muito orgânicos e descontínuos o que demonstra o quão complexa foi à dinâmica espacial que o 

ciclo das tropas engendrou na região. Desvendar a lógica de distribuição espacial dos corredores 

não é algo simples, dependeria de uma pesquisa direcionada apenas a esse propósito. O 

resultado do mapeamento realizado abre esta possibilidade que pode ser abordada em uma 

pesquisa futura. 

 

 

 

                                                        
22 Trata-se de locais onde os corredores são alargados lateralmente, formando uma espécie de “barriga” no 
traçado linear do corredor. Em geral, os muros de ambas as margens mudam o sentido de seu traçado, abrindo 
o ângulo de curvatura em direção externa, formando uma grande “praça”. (HERBERTS, 2009: 398). 
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MAPA 05: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO CORREDOR MURADO
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