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RESUMO

COMERLATO, Taísa. Compartimentação da Paisagem como Subsidio ao Zoneamento

Ambiental aplicado a Sub Bacia do Rio Macacos – Camboriú / SC. Dissertação (Mestrado

Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental). Programa de

Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental.

Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, 2012.

A compartimentação da paisagem a partir da análise de fragilidade do ambiente, com o
auxilio das ferramentas de SIG revela-se uma excelente ferramenta de análise da paisagem.
Utilizando-se a análise sistêmica da paisagem atual, em escala compatível com o
detalhamento necessário a uma sub bacia, esta pesquisa analisou os aspectos físicos e
antrópicos da Sub bacia do Rio Macacos, localizada no Município de Camboriú, estado de
Santa Catarina. Através das ferramentas fornecidas pelo SIG, identificou as áreas
potencialmente favoráveis à ocupação, as que possuem fragilidades ou restrições ambientais
quanto ao uso humano e ainda as Áreas de Preservação Permanente que em muitos locais, não
são respeitadas pela ocupação e usos. Diante da clareza e facilidade dos dados representados
em mapas temáticos, foi possível classificar a paisagem de acordo com a metodologia de
Tricart (1966) e assim definir quais as áreas da paisagem, estáveis, intermediárias e
fortemente instáveis. O resultado das nas análises foram agregados a um banco de dados
geográfico para facilitar as consultas e análises da sub bacia buscando subsidiar a elaboração
de Zoneamento Ambiental do território.

Palavras-Chave: Compartimentação; Paisagem; Mapeamento.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, as ferramentas de Sistema de Informação Geográficas vêm sendo utilizadas

largamente desde o século passado e os avanços tecnológicos nesta área oferecem cada vez

mais facilidades e aplicabilidades nas mais diversas áreas da ciência e dentre elas, a Geografia

Física.

Adentro a esta perspectiva, buscou-se fazer a análise da paisagem com SIG, visando

quantificar, analisar e avaliar dados espaciais. Este tipo de análise visa fornecer uma visão

sistêmica sobre a concepção de estrutura da paisagem, suas formas de trabalho e

especificidades, o conhecimento das suas raízes disciplinares e históricas e as influencias nas

mais diversas ciências e disciplinas. Permite ainda que se avalie a descrição do estado, análise

e planejamento das paisagens e de sua estrutura espacial propagando uma utilização sensata

das medidas da estrutura das paisagens e submetê-la a uma avaliação crítica, aplicando os

procedimentos usuais da prática do planejamento.

A área de estudo, compreendida no Município de Camboriú, Estado de Santa Catarina,

foi escolhida por apresentar grande heterogeneidade de usos e ocupações, sendo que ela

retrata e exemplifica as situações presentes em muitos espaços costeiros catarinenses, que é o

da expansão urbana acelerada e sem planejamento. Nesta área a análise da paisagem e

posterior compartimentação foi essencial para revelar o comportamento da mesma frente as

variáveis do meio físico, onde o uso e a ocupação do solo sempre tem a maior relevância

diante dos outros elementos, tais como, o clima, a pedologia, a geomorfologia, etc.

A compartimentação da paisagem tem como principal objetivo o subsidio ao

planejamento territorial dos espaços, porém para que se possa alcançar este objetivo maior

que é o Zoneamento Ambiental, outras disciplinas do meio físico, biótico e social entrem em

ação.

Nesse sentido, Ross (1993) acrescenta que as avaliações ambientais de usos, apoiadas

em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, são excelentes suportes técnico-

científicos para a elaboração de zoneamentos ambientais que vão dar suporte às políticas de

planejamento estratégico em qualquer nível de gerenciamento ou governo e em qualquer

território político-administrativo (nação, Estado, Município, fazendas, núcleos de colonização,

bacias hidrográficas, áreas metropolitanas, pólos industriais, etc.).

Frente à acelerada evolução do assunto e da rápida transformação qualitativa da

demanda de profissionais capacitados, torna-se relevante a elaboração de metodologias e
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ferramentas de trabalho voltadas à resolução de problemas relacionados ao planejamento e

gestão dos espaços.

Como parte de um sistema complexo de relações, o Zoneamento Ambiental oferece

suporte para um planejamento ambiental, que deve ser relacionado com as potencialidades e

ofertas econômicas do território, bem como com os agentes e fatores sociais, para que não se

exclua do mesmo o componente antrópico e seus impactos.

O presente estudo realizou uma análise integrada dos parâmetros físicos e antrópicos

da sub bacia do Rio Macacos no Município de Camboriú, Estado de Santa Catarina tendo

como ferramenta principal o SIG. Estes estudos servem como subsidio técnico e

metodológico para o Zoneamento Ambiental e este ao Planejamento Territorial com vistas a

qualidade ambiental do meio.
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2 JUSTIFICATIVA

O Município de Camboriú possui um Plano Diretor formulado, porém este não aponta

especificamente os rumos do Zoneamento Ambiental.

O Plano existente delimita as áreas de usos de acordo com as peculiaridades físicas,

econômicas, sociais e ambientais do Município e estas áreas estão espacializadas em um mapa

de Zoneamento elaborado pela equipe técnica da prefeitura do Município em parceria com a

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, na escala 1:15.000 no ano de 2007. Porém este

mapa é errado, já que foram utilizadas como base geométrica as cartas topográficas do IBGE

em escala 1:50.000, o que é inconsistente cartograficamente, já que os erros inerentes as

cartas são atrelados a escala, uma vez ampliada a escala, os erros aumentam

proporcionalmente, sendo assim, este mapeamento não condiz com a realidade do Município.

O Plano, embora esteja bem formulado e embasado nas legislações estaduais e

federais, abrange uma escala regional, ou seja, visa o ordenamento do Município como um

todo, porém para que se possam obter e garantir os elementos que subsidiem a

sustentabilidade ambiental e qualidade de vida da população é necessário que se aumente

ainda mais a escala e se trabalhe de forma pontual, ou seja, com mais detalhes, destacando os

pontos mais relevantes, no caso da proposta deste trabalho, em sub bacias hidrográficas.

O aumento da escala de trabalho para 1:5.000, e que se trabalhe em sub bacias,

permite que se obtenha maior detalhamento da realidade da paisagem, podendo assim apontar

com maior precisão quais são as especificidades físicas de cada lugar e desta forma

possibilitar que se faça um zoneamento efetivo de cada unidade, respeitando estas

especificidades, e principalmente as características que influenciam diretamente e

indiretamente o meio ambiente.

Este tipo de zoneamento, além da característica da conservação ambiental, visa

atender às necessidades da população que reside no local e que utiliza dos recursos para sua

subsistência, mas que sem um instrumento norteador, no caso o zoneamento, fica à mercê de

conflito de usos em áreas que não suportam tal atividade e consequentemente sofrem com os

prejuízos advindos do mau uso do solo.

Há também a necessidade legal de que Planos Diretores municipais estejam

constantemente sendo avaliados e atualizados, principalmente no que tange à expansão urbana

das cidades.

Porém, somente planejar não é o suficiente para garantir que os ecossistemas sejam

preservados, e, por isto, é necessário que este plano de zoneamento seja cumprido, e para
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garantir que isso ocorra é fundamental o papel do Estado na função de fiscalização e gestão

do mesmo.

Considerando o exposto, pergunta-se no que a academia poderia contribuir para

auxiliar nessa tarefa? Sabendo que a área de estudo é foco de ocupações desordenadas e sem

critérios ambientais, que causam impacto em suas áreas adjacentes, pois são elementos de um

mesmo geossistema, acredita-se que a resposta estaria em propor diretrizes para o

Zoneamento Ambiental, embasadas em parâmetros físicos e antrópicos para a sub- bacia do

Rio Macacos e que a mesma sirva de modelo, como uma área-teste, para o as demais áreas do

Município.

A motivação fundamental pela escolha deste tema é o intuito de tentar contribuir

metodologicamente e tecnicamente para que os espaços ocupados pelo homem sejam olhados

de forma que a sociedade entenda que a ocupação e o desenvolvimento econômico de uma

região, não estão diretamente associados à degradação do meio ambiente. O que se pretende

mostrar é que através de um zoneamento adequado dos usos pode-se atingir um nível elevado

de qualidade ambiental do território juntamente com o crescimento econômico desejável e

possível.

Pretende-se que os resultados obtidos nessa pesquisa científica, forneçam subsídios

técnicos e metodológicos úteis para o disciplinamento correto do uso do solo do Município de

Camboriú, contribuindo com o Plano Diretor, Estatuto da Cidade e leis orgânicas, e,

consequentemente, que sirva de modelo para a discussão da sustentabilidade econômica e

ambiental dos Municípios catarinenses.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A Geografia e a Paisagem

A discussão sobre o que é Geografia e qual é o seu objeto de estudo é complexa e

antiga, mas a ideia central que é a relação do homem com a natureza, sempre esteve presente

nos estudos geográficos. Muitas são as vertentes e escolas que se dedicam ao estudo da

natureza e a noção de paisagem sempre esteve presente. Destacam-se as tradições das escolas

francesa, russa, alemã e norte-americana.

Sobre os estudos de Geografia são destacadas por Salgueiro (2001) quatro principais

correntes ou tradições. A primeira é a da “Diferenciação Espacial” para a qual a região é um

conceito chave, a dos “Estudos de Paisagem”, a da “Distribuição Espacial” preocupada em

explicar a localização dos fenômenos na superfície terrestre e a das “Relações Homem-

Ambiente” que foi marcada pelo determinismo naturalista.

Sobre a paisagem, as escolas alemã e russa, até os anos 40 do século passado,

consideravam-na como um conjunto integrado de fatores naturais e humanos, com os aspectos

biofísicos tendo maior importância. A escola francesa considerava a paisagem como resultado

das relações entre o homem e o seu espaço físico, com destaque para o homem, mas no ponto

de vista social e cultural. A escola norte americana, nos anos 40 do século XX, imaginou a

região – sinônimo de paisagem – como um conjunto de variáveis resultantes das interações

entre o meio natural e o meio social e cultural humano (SCHIER, 2003).

O conceito de paisagem varia muito de acordo com as tendências do pesquisador ou da

escola de que faz parte, mas fundamentalmente a relação entre os componentes da paisagem

precisa existir (SALGUEIRO, 2001).

A preocupação com a paisagem por parte da geografia é muito antiga, e seu conceito

evoluiu ao longo do tempo, porém seu enfoque científico é recente com o desenvolvimento de

ideias de uma paisagem integrada e convergente, que ocorreu na Alemanha e no leste europeu

no século XIX.

Na herança naturalista deixada por Humboldt (1769-1859), que considerava a

Geografia como uma ciência de síntese, a paisagem começa a ocupar lugar relevante na

Geografia quando esta se constituiu como disciplina científica na Alemanha no século XIX

(SALGUEIRO, 2001). Utilizando como conceito básico a Landschaft alemã, os geógrafos

estudaram a paisagem, mas é considerado como precursor o alemão Karl Troll, que no final

dos anos 40, inicio dos 50, lançou as bases da Ecologia da Paisagem apoiado nos conceitos de

ecogeografia, geoecologia, que, mais tarde, levaram a atual Ecologia da Paisagem.
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Segundo Salgueiro (2001) o termo alemão Landschaft significa que tanto uma unidade

de ocupação humana, quanto qualquer coisa que pudesse ser o agradável objeto de uma

pintura, pois a terra podia ser representada tanto em uma pintura quanto numa descrição.

Usado também pelos holandeses este termo evoluiu para Landschap. Já no final do século

XVI, os ingleses transformaram o Landschap em Landskip e mais tarde em Landscape, termo

que sobrevive até hoje. Mas este termo reportava somente o caráter descritivo da paisagem,

pois, neste período não se fazia uma análise dos fatores integrantes da mesma.

Somente com os estudos do geógrafo e historiador Vidal de la Blache (1845-1918),

que desenvolveu um modelo de estudos para analisar e explicar os fatos geográficos, é que

este tipo de estudo tornou-se importante do ponto de vista da Geografia. La Blache a chamou

de Geografia Regional.

Como já mencionado, os estudos da paisagem foram focados na descrição das formas

físicas da superfície terrestre, mas progrediram, incorporando os dados da transformação

humana do ambiente no tempo, com a individualização das paisagens culturais face às

paisagens naturais, sem nunca perder de vista as interligações mútuas, pois a ação humana é

considerada o fator decisivo ou principal destas transformações.

Atualmente, nos estudos sobre a paisagem a relação indivíduo x ambiente é colocada

em novos termos teóricos. Salgueiro (2001) aponta que:

O desenvolvimento da biogeografia e de alguns aspectos da geomorfologia mais
próximo da ecologia está na base de uma “ciência da paisagem” de caráter ecológico
e profundamente naturalista (SALGUEIRO, 2001: 44).

Estes estudos, que têm como base a análise morfológica, são referenciados pelos

trabalhos de Bertrand (1968, 1971 e 1972), que metodologicamente se aproxima da teoria dos

sistemas.

Em seu estudo, Bertrand apresenta o valor da visão integrada da paisagem (síntese),

contrapondo-se à análise compartimentada. No seu ponto de vista, a interdisciplinaridade é

fundamental para a compreensão da paisagem. Diante desta visão integrada a geografia

procura ver a paisagem como resultado de fluxos de matéria e energia, que transitam na

natureza. Ela é compreendida como um conjunto de componentes naturais e antropo-naturais,

interatuantes, com diversas escalas temporo-espaciais (BERTRAND, 1972).

Sauer (1998), em seu discurso sobre a paisagem, aponta que “Não podemos formar

uma ideia de paisagem a não ser em termos de suas relações vinculadas ao espaço” e neste

sentido os estudos geomorfológicos são a base para a compreensão dos processos

interatuantes no espaço geográfico.
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A Geomorfologia, segundo Ross (2009):

É um componente da natureza, produto direto e permanente de interações dos fluxos
externos e internos de energia, cujo resultado são as formas ou fisionomias do
terreno, oferecendo sustentáculo para os arranjos espaciais produzidos pela
humanidade. (2009:9)

Neste sentido, a Geomorfologia é a disciplina das ciências da Terra que mais

diretamente utiliza e proporciona suporte absoluto às atividades humanas, onde o relevo é

destacado por ser a base onde todas estas atividades ocorrem e ainda explicar como os

espaços territoriais se organizam por meio das ações humanas. Assim sendo, o entendimento

do relevo e da sua dinâmica, passa obrigatoriamente pela compreensão do funcionamento e da

interrelação entre os demais componentes da paisagem natural (águas, solos, subsolos, clima e

cobertura vegetal) e isto é de significativo interesse ao planejamento físico-territorial (ROSS,

1992).

Amplamente, a paisagem pode ser qualquer coisa que se possa ver diante dos olhos,

um cenário visível, palpável e concreto. Porém para a Geografia Física, o conceito torna-se

mais complexo, pois a paisagem é vista como o resultado de fluxos de matéria e energia que

transitam na natureza, organizando o espaço e que são objetos de alterações impostas pelo

homem ou pela natureza propriamente dita.

Na Geografia, o estudo da paisagem agrupa os seres vivos, incluindo o homem e os

fatores físicos. Da interação destes elementos, destaca-se a paisagem, que forma um todo

visual e único (CHRISTOFOLETTI, 1983). E sendo a paisagem o resultado da interrelação de

todos os fatores que interagem na natureza ao longo do tempo, é o homem que possui um

papel de maior destaque nesta interação, pois ele é o agente que mais a modifica.

Apoiando e complementando as palavras daquele autor, Ab’Saber (2008) afirma que

“...a paisagem é sempre uma herança em todo o sentido da palavra: herança de processos

fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram

como território de atuação de suas comunidades” (AB’SÁBER, 2008:9).

Assim, a Geografia Física tem por objetivo investigar os fenômenos naturais, sempre

interrelacionados e com a finalidade principal de contribuir para a melhoria da qualidade de

vida das sociedades. Estas interrelações se caracterizam por processos dinâmicos de fluxos de

energia e matéria entre as partes de um todo indissociável, e o resultado destes processos
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define os componentes que formam um significativo segmento, o “estrato geográfico1” (Ross,

2009).

Grigoriev (1968), criador do termo, define que o “estrato geográfico” é o palco onde

os seres humanos têm seu hábitat, pois é o único estrato que apoia a vida, constituído pela

parte superior da crosta terrestre, baixa atmosfera, hidrosfera, solos, cobertura vegetal e reino

animal (ROSS, 2009).

Outro estudioso russo, Gerasimov (1980), é destacado nas análises inferidas a

Geografia Física, onde, em seus estudos, ele aponta que:

No estudo de Gerasimov, fica evidenciado que a Geografia integra as informações
físicas, bióticas e socioeconômicas de um determinado espaço territorial, que, ao
serem analisadas conjuntamente, possibilitam a compreensão da totalidade no
contexto da relação sociedade-natureza (ROSS, 2009:15).

Para tal entendimento, o da totalidade das relações sociedade-natureza, a Geografia,

segundo Ross (2009), é a disciplina que engloba, entre outras questões, o estudo do meio

ambiente em seus aspectos naturais, bem como das sociedades, porém ela não define um

método para que a integração do estudo do homem e da natureza seja feito.

Em definição dada por Penteado (1985), o meio ambiente é um sistema de interações

entre os fatores físicos, químicos, biológicos e sociais susceptíveis a ter um efeito direto ou

indireto, imediato ou a longo prazo, sobre os seres vivos e as atividades humanas. Sendo

assim, a mesma autora confere à Geografia o papel de analisar e compreender as relações

existentes neste sistema, pois é a ciência que tem como objeto de estudo principal o espaço

organizado, que inclui os elementos naturais e culturais que se integram e interagem, porém,

afirma que a noção de espaço deve ser analisada em função do tempo e da capacidade

psicológica individual e coletiva, pois o relacionamento de uma comunidade com o meio é

função da cultura do povo, seu modo de vida, seus desejos, suas aspirações, o conhecimento

empírico e essa concepção conduz à noção de espaço e ambiente.

A Geografia no ponto de vista de Penteado (1985), não destaca o homem como o

responsável direto pela existência da paisagem, mas o considera, que, movido pela sua

cultura, ele atua sobre um determinado ponto da natureza e o modifica, em maior ou menor

intensidade, criando então a paisagem cultural. Esta afirmação, deriva do fato de que antes

mesmo do homem ocupar e alterar um determinado “pedaço de terra”, a paisagem natural

estava ali, seja ela um campo de dunas ou uma grande floresta tropical. E, neste ponto da

1Termo criado, desenvolvido pelo Geógrafo russo Grigoriev (1968).
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natureza, o homem não atua sozinho, os fatores físicos estão sempre presentes e atuantes,

independentes da ação humana, o fato é que o homem modifica muito mais rápido e

geralmente causa algum tipo de interferência à paisagem que força a adaptação.

A preocupação com a questão ambiental e social pode ser traduzida, segundo Guerra

(2006), pela busca do equilíbrio no relacionamento entre os vários componentes que o meio

natural estabelece entre si e sua capacidade de responder aos diferentes distúrbios que lhe são

impostos pelas formas de atividade da sociedade sobre a natureza e o estudo da paisagem no

viés da Geografia Moderna pode ser feito sob a ótica da geoecologia ou Ecologia da

Paisagem, tendo a teoria de sistemas como base teórica. Esta teoria permite uma abordagem

mais dinâmica, pois interrelaciona todos os fatores bióticos e abióticos e ainda procura

salientar a organização e a hierarquia da paisagem.

Os estudos da paisagem de forma integrada aparecem primordialmente nos trabalhos

realizados por Alexander von Humboldt (1769-1859) e Karl Ritter (1779-1859) que viam as

interações da natureza como sendo integradas. Ritter dizia que a natureza era formada por

unidades interatuantes, que ele chamou de sistemas, contudo sem qualquer ligação com a

teoria de sistemas. Vidal de la Blache (1845-1918), no final do século XIX, considerava que a

natureza era formada por elementos que interagiam, porém tinha um ponto de vista diferente

de Ritter e Humboldt. Para la Blache, os elementos eram físicos e humanos, que apesar de

interagir, eram estudados em separado. Vidal de la Blache afirmou em seus estudos, que o

objeto de estudo da Geografia era a relação do homem com a natureza, onde o homem é o

agente que modifica e transforma a natureza segundo as suas necessidades (Rodrigues, 2002).

Mais tarde, Carl Troll (1899 – 1975), com estudos voltados para as interrelações dos

fatores físicos, mas sem perder de vista os humanos, buscou na Ecologia conceitos para

conceber a natureza como resultado da interação de dois componentes – o vertical e o

horizontal. Os componentes verticais são o clima, rochas, relevo, solos, hidrografia, vegetação

que interagem, criam e organizam a paisagem, que é o componente horizontal. Os estudos de

Troll tinham a Geomorfologia como disciplina fundamental e segundo a análise dos

componentes físicos e humanos de forma integrada, consegue-se distinguir as paisagens

(TROPPMAIR, 2000).

Estes estudos deram origem ao conceito de biótopos, que nada mais são que as

paisagens características de determinados lugares, onde todos os componentes (verticais e

horizontais) interatuam.

Este termo subentende a relação completa entre os seres vivos (a biocenose) e o seu

meio físico (o geótopo). Desta interrelação resulta a paisagem, ou seja, um território ou um
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biótopo que é ocupado por uma fauna e uma flora específicas, que inclui o homem, e que

interage com o geótopo, o meio abiótico. Para a Geografia, o estudo das relações

ecossistêmicas se faz nos biótopos, que são um espaço físico, concreto e organizado

(TROPPMAIR, 2000).

Segundo esse mesmo autor, a paisagem geográfica pode ser constituída por um

determinado conjunto de biótopos ou apenas um isto depende da escala de trabalho e dos

objetivos da pesquisa.

Todo este discurso introduz o conceito de geossistema, modelo proposto pelo russo

Viktor Sochava, em 1960. Este modelo, tem como apoio a Teoria Geral dos Sistemas, de von

Bertalanffy (1975), e como unidade de estudo a Landschaft, que foi considerada como um

sistema interligado e organizado, com forte influencia socioeconômica. Sochava elaborou,

segundo estas bases, a conceituação teórica do complexo geográfico que denominou de

geossistema, definindo-o como sendo:

Sistemas naturais, de nível local, regional ou global, nos quais o substrato mineral,
os solos, as comunidades de seres vivos, a água e as massas de ar, particulares as
diversas subdivisões da superfície terrestre, estão interconectadas pelas trocas de
matéria e energia em um só conjunto (ROUGERIE e BEROUTCHACHVILI, 1991:
59).

Sochava, quando se refere aos sistemas naturais, apenas menciona o substrato físico,

porém o termo geossistema engloba todo o conjunto físico e biótico, que é a paisagem

propriamente dita.

Vale lembrar, como bem explica Troppmair (2000), que quando Sochava criou este

termo ele o fez com base na vivência, na pesquisa e na interpretação do espaço geográfico do

seu país, a ex-União Soviética, e para ele o geossistema abrange sempre áreas com centenas e

mesmo milhares de quilômetros quadrados. A literatura geográfica da escola russa e também

a da alemã deixam claro que este termo somente funciona para escalas regionais. O mesmo

autor ainda enfatiza que para uma área restrita como, por exemplo, um vale, uma vertente ou

outro elemento geomorfológico isolado não forma um geossistema. Porém a forma de análise,

a integrada ou sistêmica, pode e deve ser utilizada para as análises destas áreas menores.

O termo geossistema e suas subdivisões utilizadas pelos geógrafos apresentam

definições e escalas totalmente diferentes e vagas. Troppmair (2000), como exemplo, cita

Pech et. al. (1998), o geossistema é um:

Sistema espacial compreendendo os diferentes componentes do meio natural. Os
componentes antrópicos constituem também elementos determinantes num
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Geossistema. No interior de um Geossistema, que é de escala pluriquilometrica,
existem unidades de tamanho menor que são os geofacies e o geópotos.

No Brasil, o geossistema foi introduzido por Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro,

nos anos 60, embora muitas pesquisas tenham usado o conceito sistêmico, muitas vezes, sem

se referir a ele diretamente. Ab’Sáber sempre foi sistêmico, embora nos seus trabalhos não se

refira muito ao termo.

Porém, a grande contribuição no estudo dos geossistemas foi a de Georges Bertrand

(1972). Nos seus estudos propôs uma definição de geossistema que incorpora ao conceito

original do “complexo territorial natural” a dimensão da ação antrópica. Nessa perspectiva, o

geossistema é, para Bertrand, uma categoria espacial, de componentes relativamente

homogêneos, cuja estrutura e dinâmica resultam da interação entre o potencial ecológico:

processos geológicos, climatológicos, geomorfológicos e pedológicos (a mesma evolução); a

exploração biológica: o potencial biótico (da flora e da fauna naturais) e a ação antrópica:

sistemas de exploração socioeconômicos (PISSINATI e ARCHELA, 2009).

O estudo do geossistema é fundamentalmente integrado e, na realidade representa a

tarefa básica da Geografia Física, porque reproduz a organização espacial de uma região.

Segundo Dias e Santos (2007)2:

A análise sistêmica na Geografia nasceu do esforço de teorização sobre o meio
natural, o mais simples e global, com suas estruturas e seus mecanismos, mais ou
menos modificados pelas ações humanas, mas independentes do fenômeno direto e
não-controlado da percepção.

Como se vê, a discussão é ampla e sem um ponto determinante de qual a abrangência

de cada elemento do espaço, por isso, para este trabalho de pesquisa, o termo utilizado e

discutido será o de paisagem, procurando analisá-lo e apoiá-lo sob o ponto de vista da análise

de sistemas e da teoria de sistemas de Bertalanffy, pois o seu estudo procura objetivar a

conservação, o uso racional e o desenvolvimento do espaço geográfico beneficiando toda a

biosfera, em especial, a sociedade humana.

Diante disso, conclui Troppmair (2000) que:

Não empregamos o termo paisagem olhando para um pomar, alguns hectares de
terra cultivada ou uma pequena microbacia [..].Falamos em paisagem quando o
espaço abrange área ampla”(...) “Paisagem é um fato concreto, um termo

2DIAS, Janise & SANTOS, Leonardo. A paisagem e o geosistema como possibilidade de leitura da
expressão do espaço socioambiental rural, Confins [Online], | 2007, posto online em 11 jun 2007.
URL : http://confins.revues.org/index10.html Acesso em 15 de agosto 2010.
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fundamental e de importância e significado para a Geografia, pois ela é a fisionomia
do próprio Geossistema (TROPPMAIR, 2000: 7 e 8).

3.2 Análise sistêmica da paisagem – uma abordagem metodológica

Conforme citado, para se estudar a paisagem muitos são os meios e dentre eles o

método sistêmico, que é empregado pela Ecologia da Paisagem e pela Geografia Física

moderna para o estudo do geossistema. Esse método, na verdade, um modelo, permite uma

abordagem mais dinâmica, pois interrelaciona todos os fatores bióticos e abióticos procurando

salientar a organização e a hierarquia da paisagem. Estes estudos podem ser feitos sob a ótica

da geoecologia ou Ecologia da Paisagem, tendo a Teoria dos Sistemas como base teórica pois

este modelo pode ser aplicado em diversas situações.

A aplicação da Teoria dos Sistemas, segundo Sales (2004), apareceu nos Estados

Unidos nas primeiras décadas do século XX. A sua utilização nas ciências naturais – antes

somente na Cibernética – é devido ao trabalho de Bertalanffy (1950, 1973), que aplicou esta

teoria na Biologia. A chamada teoria dos sistemas é também um modelo, que pode ser

aplicado a diversas situações.

Na Geografia Física, a aplicação da visão sistêmica data de 1950 com aplicações nos

estudos hidrológicos e climatológicos e mais tarde, por volta de 1960 nos estudos

geomorfológicos com Chorley (1962).

Segundo a definição dada por Bertalanffy (1950) (apud Sales, 2004): “Os sistemas

foram definidos como conjuntos de elementos que se relacionam entre si, com certo grau de

organização” (SALES, 2004: 126). O estudo de Bertalanffy traz uma visão integrada de

mundo onde considera a natureza em toda sua dinamicidade e levando ao entendimento do

todo de forma sistêmica, conhecida como a abordagem holística da natureza.

Várias outras definições foram dadas por muitos outros autores, porém todas

consentem que qualquer conjunto de objetos que tenham propriedades comuns pode ser

considerado um sistema. Porém, é necessária a eleição de critérios para a individualização de

cada conjunto, e uma vez delimitado, o sistema constitui um conjunto unitário, completo, uma

entidade discreta e isolada em relação aos outros níveis de sistemas que compõem o universo

(CHORLEY e HAGGET, 1974). Neste sentido, o pesquisador precisa praticar o exercício da

abstração mental para poder reconhecer e definir um sistema (CHRISTOFOLETTI, 1978).

A metodologia sistêmica, do ponto de vista da Geografia Física, é o método mais

adequado para se analisar o espaço, embora outros métodos também sejam válidos. Este
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método possui como característica principal a dinamicidade nas análises englobando os

fatores do meio natural, social e econômico.

O estudo da paisagem não visa somente conhecer os seus elementos e suas dinâmicas,

uma vez que, isso não teria muito sentido prático. O que realmente importa na análise

integrada da paisagem é, além de conhecer as suas características e propriedades, organizar o

estudo, tendo como meta a proteção da paisagem e de seu uso. Esta proteção inclui as formas

de como ela será usada pelo homem (TROPPMAIR, 2000).

O conhecimento dos fatores físicos e dos antrópicos, por meio do estudo sistêmico,

dará ao pesquisador uma visão completa de como o território está organizado e assim esse

pesquisador poderá, de maneira mais eficiente, planejar o território, e, consequentemente,

minimizar os impactos do homem sobre o meio físico (RODRIGUEZ, 1995). Portanto, a

análise das unidades da paisagem, com vias à sua classificação, é o método mais apropriado

para o estudo do meio físico, biótico e socioeconômico.

Neste sentido, o autor aponta que sendo a paisagem geográfica organizada, cada

elemento do seu interior possui e exerce uma função especifica em sua dinâmica, tem uma

posição relativa e interage com os demais elementos para ordenar os processos e mecanismos,

pois isso a paisagem é hierarquizada e este processo é denominado de organização espacial.

O entendimento de como a paisagem está organizada permite que se faça uma classificação

das diferentes paisagens que, consequentemente, possibilita ao pesquisador subsídios para a

elaboração de planos de gestão territorial.

3.3 Zoneamento Ambiental

O conceito de Planejamento Territorial, segundo Orea (1978) de acordo com as

diretrizes do urbanismo moderno, pode ser definido como sendo uma aplicação racional do

conhecimento do homem ao processo de tomada de decisões para conseguir uma ótima

utilização dos recursos, a fim de obter o máximo de beneficio para a coletividade. Desta

forma, pode ser um caminho para a compreensão de como buscar este ordenamento do

território. O planejamento territorial, depende do prévio conhecimento dos aspectos da

sociedade e do meio físico e suas interações. Conhecer o espaço geográfico – sua dinâmica -

que se pretende planejar é o primeiro passo a ser dado (OREA, 1978).

Esta definição abarca todo o discurso defendido por esta pesquisa no sentido de que a

análise sistêmica da paisagem, é a forma mais completa e adequada para se compreender o
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meio para poder planejá-lo. Este planejamento é conseguido por intermédio do Zoneamento

Ecológico-Econômico ou Zoneamento Ambiental.

Por definição, dada por Ab’Saber (1989), o conceito de zoneamento ecológico e

econômico exige uma série de entendimentos prévios pois sua aplicação ou utilização em

relação a um determinado espaço geográfico exige método, reflexão e estratégias próprias,

pois quando aplicável a uma determinada área ou espaço, requer uma multidisciplinaridade

plena, pelo fato de pretender identificar as potencialidades específicas ou preferenciais de

cada um dos subespaços ou subáreas do território de estudo.

Dentro de uma visão que permita que a ocupação dos espaços naturais seja feita

minimizando os impactos da sociedade neste, o Zoneamento Ambiental é uma ferramenta

metodológica, que traz benefícios mútuos à sociedade e ao quadro natural.

Segundo Vieira (2004), o Zoneamento Ambiental visa criar um modelo de

planejamento, que distribua as atividades no território em função das suas limitações,

fragilidades e vulnerabilidades naturais, assim como, os riscos e o potencial de seu uso,

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. A análise das interrelações

espaciais entre sistemas ambientais, identificando problemas e riscos que determinada área

pode sofrer pelo uso inadequado dos espaços, constitui uma contribuição do zoneamento, que

possibilita a visão espacial do território com seus diferentes atributos e relações.

Neste sentido, Ross (1993) retrata que as propostas definidas pelo Zoneamento

Ambiental devem refletir a integração das disciplinas técnico-científicas na medida em que se

devem considerar as potencialidades do meio natural, adequando os programas de

desenvolvimento e os meios institucionais a uma relação harmônica entre sociedade e

natureza, onde o principio básico é o ordenamento territorial. Neste sentido, Ab’Saber (1989)

afirma que, para a implantação de um zoneamento ambiental, é necessário o cruzamento dos

conhecimentos sobre os dados fisiográficos e ecológicos com os fatos da conjuntura

econômica, demográfica e social da região e que para a realização deste cruzamento é

necessário um método.

O que vemos nos planejamentos realizados no Brasil é que eles fogem destas

premissas e os esquemas, como os da teoria geossistêmica, assim como a abordagem

Ecodinamica de Tricart (1977), são apenas utilizados em pesquisas acadêmicas como afirma

Rodrigues (2001) e ainda que para um melhor aproveitamento destas teorias com vistas ao

planejamento territorial, necessitaria em primeiro lugar de reconhecimento espacial da

Paisagem através de mapeamento de detalhe, associado à pesquisa básica inter e

intradisciplinar, fato que não ocorre de forma sistemática no Brasil.
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Segundo Rodrigues (2001), uma das principais saídas para trabalhar ou identificar as

unidades de planejamento físico-territorial nos trabalhos brasileiros, seria a abordagem

morfodinamica de Tricart (1977), muito semelhante à teoria dos geossistemas de Sochava

(1960). Assim como o modelo dos geossistemas, o enfoque na morfodinamica possibilita a

delimitação espacial de unidades da paisagem cujos processos atuais podem ser considerados

semelhantes. E devido a isso, é possível classificar essas unidades quanto à sua estabilidade,

singularidade e grau de recorrência, fragilidade ou vulnerabilidade, no que tange a

interferências antrópicas e naturais, entre outras diferenciações úteis na esfera do

planejamento e gestão territorial que caracterizam as paisagens atuais.

Porém, como já abordado, o grande problema na classificação das paisagens é a

escala. Cada vez que se muda a escala de análise muda-se também o enfoque da pesquisa,

porque a dinâmica dos processos terá ritmos variados de acordo com a área considerada. Por

ser um tema que gera muitas discussões e conflitos metodológicos, a Geografia Física pouco

aborda sua funcionalidade ou sua eficiência, porém aceita o fato que o modelo do geossistema

facilita o estudo, pois o considera como “Unidade de interpretação do espaço geográfico”

(TROPPMAIR, 2000).

Na classificação da paisagem são utilizados dois conceitos que se completam: a

tipologia, que significa a busca por fatores similares, que se repetem regularmente na

paisagem, e a regionalização, que deriva da individualidade de cada fator. Ou seja, a tipologia

permite unir num mesmo sistema elementos ou sub unidades semelhantes, enquanto a

regionalização distingue esses sistemas, individualizando uns dos outros (RICHLING, 1981 e

RODRIGUES e SILVA, 2002).

Uma visão muito evoluída dos conceitos de paisagem e geossistema é o da espanhola

Bolós y Capdevila (1992), que, para classificar as paisagens, primeiro classifica os

geossistemas. É uma visão que vai do macro ou micro. Para a autora, o conceito de paisagem

está ligado ao de geossistema, onde o geossistema é a base física e a paisagem é o conjunto de

elementos concretos que compõe a organização espacial que surgirá sobre a base física (o

geossistema). Desta forma, Bolós y Capdevila define a paisagem como o geossistema

concreto e ainda classifica a paisagem de acordo com o geossistema que a constitui.3 Em sua

classificação são encontradas as paisagens naturais, equilibradas, abióticas, bióticas e

antrópicas.

3Os geossistemas utilizados por Bolós i Capdevila (op. cit.) para a classificação da paisagem são referentes aos
geossistemas utilizados na Europa e como não são muito conhecidos para nós, trazem pouco significado para a
realidade brasileira.
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No meio acadêmico e científico, muitos estudos foram realizados acerca da

classificação das paisagens, destacam-se: Dolfuss (1982) e Forman e Godron (1986), que, em

suas análises, muito se assemelham à classificação de Bolós, pois utilizam o mesmo critério

de classificação da paisagem baseados no Geossistema.

Não podemos deixar de salientar, que para classificar uma paisagem, é preciso

primeiro conhecer e compreender o seu funcionamento, sua dinâmica e quais são os fatores e

elementos que interagem na paisagem e que a modificam. Para tanto, também é necessário

fazer um recorte espacial da área a ser analisada, e como já mencionado por Penteado (1985),

esse procedimento é um exercício mental abstrato e o resultado depende do objetivo de cada

pesquisador.

Para auxiliar este processo de conhecimento e compreensão do funcionamento da

paisagem, as ferramentas de Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográficas (SIG)

apresentam-se como aliados neste processo, pois compreendem um arsenal de possibilidades

de junção de dados, análises e armazenamento de todas as informações relativas e pertinentes

ao estudo e classificação da paisagem. A grande contribuição do SIG é a facilidade que as

ferramentas computacionais oferecidas por esta disciplina proporcionam ao pesquisador na

hora de fazer suas análises e diagnósticos, pois ela permite realizar análises complexas, ao

integrar dados de diversas fontes e criar bancos de dados georeferenciados. Esta possibilidade

de integração acontece nos Sistemas de Informação Geográfica.

3.4 O Geoprocessamento para o Zoneamento Ambiental

Compreender a distribuição espacial de dados provenientes de fenômenos ocorridos

no espaço sempre foi um desafio para a elucidação de questões centrais em diversas áreas do

conhecimento, seja em saúde, agronomia, ambiente, geologia, entre tantas outras, e estes

estudos vêm sendo facilitados pela disponibilidade de Sistemas de Informação Geográfica no

mercado (CÂMARA et. al., 2001).

O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG), segundo Câmara et. al. (2001), é

aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos e

armazenam a geometria e os atributos dos dados que estão georreferenciados, ou seja,

localizados na superfície terrestre e representados numa projeção cartográfica.

Em função dos recursos que os SIG dispõem, eles configuram-se em uma eficiente

ferramenta para auxiliar na avaliação, no planejamento e no monitoramento de recursos em

uma série de atividades, que podem variar em escala e complexidade. É uma tecnologia que
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abrange cada vez mais utilizada em projetos ambientais, sendo um agente facilitador na

tomada de decisão.

Segundo Felgueiras e Câmara (1993), as características dos SIG permitem integrar, em

uma única fonte de dados, as informações de diversas origens, incluindo imagens de satélite,

MDT (Modelo Digital de Terreno), mapas temáticos e banco de dados. Um SIG pode

combinar vários tipos de informações, a realizar manipulações diversas, gerando mapas

derivados e novas informações, podendo-se consultar, recuperar, visualizar e desenhar o

conteúdo da base de dados georreferenciados.

Um exemplo pioneiro e o mais clássico para elucidar a utilização do SIG que

intuitivamente incorporou a categoria espaço às análises realizadas, foi concretizado no século

XIX por John Snow, citado por Câmara et. al. (2001):

Em 1854, ocorria em Londres uma das várias epidemias de cólera trazidas das
Índias. Pouco de sabia então sobre os mecanismos causais da doença. Duas vertentes
científicas procuravam explicá-la: uma relacionando-a aos miasmas, concentrados
nas regiões mais baixas e pantanosas da cidade, e outra à ingestão de água insalubre.
O que John Snow fez foi mapear as residências onde ocorreram os óbitos
ocasionados pela doença e as bombas de água que abasteciam a cidade, permitindo
visualizar claramente uma destas como o epicentro da epidemia. Estudos posteriores
confirmaram a hipótese de John, corroborada por outras informações tais como a
localização do ponto de captação de água desta bomba a jusante da cidade, em local
onde a concentração de dejetos, inclusive de pacientes coléricos era máxima.
(CÂMARA et. al., 2001:2).

Este é um dos primeiros exemplos de análise espacial relatados e é uma situação típica

onde a relação espacial entre os dados contribuiu significativamente para o avanço e

compreensão do fenômeno estudado.

Como se vê, as ferramentas de Geoprocessamento podem e são utilizadas em diversas

áreas do conhecimento: saúde (epidemias), agricultura (tipos de solos), geologia (extensão de

depósitos minerais), segurança (concentração de roubos) e o que elas têm em comum é que

todas necessitam de análises espaciais e sua ênfase é mensurar propriedades e

relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em estudo de forma

explicita, ou seja, a ideia central é incorporar o espaço à análise que se deseja fazer (Câmara

et al, 2001).

O Geoprocessamento tornou possível, em escalas inimaginadas, analisar a

geotopologia de um ambiente, ou seja, investigar sistematicamente as propriedades e relações

posicionais dos eventos e entidades representadas em uma base de dados georreferenciados,

transformando dados em informação destinada ao apoio à decisão, e esta é a principal
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atividade do SIG e o que o distingue de campos correspondentes como o Sensoriamento

Remoto e a Cartografia Digital (SILVA e ZAIDAN, 2010:20).

Dentro das possibilidades do geoprocessamento as análises ambientais se beneficiaram

muito com os avanços tecnológicos e metodológicos desta área nos últimos tempos, pois em

um mesmo ambiente digital todas as informações sobre o meio são armazenadas e

manipuladas tendo em vista o planejamento e a gestão correta dos espaços.

Tendo em vista o desenvolvimento econômico equitativo e a qualidade ambiental

Tabaczenski et. al. (1996), abarcam o zoneamento por meio dos SIG, pois se trata de um

instrumento de apoio da política ambiental na tomada de decisões através dos dados

gerenciais, procurando reconhecer a capacidade de suporte do meio por estratégias que

respeitem os limites do meio ambiente.

Entre as propostas para a investigação do meio ambiente que confirmam as

potencialidades da utilização de técnicas de SIG nos estudos ambientais no Brasil, no que se

refere às interações entre o meio natural e a ação do homem visando o planejamento e gestão

do território destacam-se centenas e estudos e projetos desde a década de 90.



31

4 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDOS

Com vistas a entender a paisagem do lugar em sua configuração atual, para quem

observa é importante entender quais os fragmentos da história que determinada paisagem

guarda e revela. A compreensão da paisagem e de seu passado é frequentemente necessária

para a compreensão do seu presente. Esta afirmação permite que se acrescente outra de igual

natureza: não há paisagem sem história.

Este tipo de entendimento é fundamental para compreensão dos usos atuais do

território de Camboriú, e, portanto este tópico buscará integrar o passado com o presente de

forma que se esclareça se as configurações do passado que perduram nos dias de hoje, bem

como o processo de formação do Município frente o contexto político e econômico. Em um

segundo momento estas características serão recortadas visando atender a área de estudos.

As características físicas do território também serão apontadas neste item, porém

buscando caracterizar somente a área de estudos da pesquisa.

4.1 O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ

O Município de Camboriú possui uma área de 211,60 Km2 (PMC, 2012), e está

situado na microrregião geográfica de Itajaí, sendo que o distrito-sede localiza-se nas

coordenadas de 27º 00’ 51,67” e latitude sul e 48º 39’ 12,45” de longitude oeste. Limita-se

ao nordeste com o Município de Balneário Camboriú, ao sul com Canelinha, Itapema e

Tijucas, ao leste com Balneário Camboriú e Itapema, e a oeste, com os Municípios de

Brusque e Itajaí (Figura 1- Mapa de Localização).

O Município de Camboriú, como os demais Municípios do litoral Catarinense, foi

povoado pelos açorianos, mas no caso de Camboriú, indiretamente, ou seja, eram os açorianos

que já estavam em Santa Catarina, vindos de muitas localidades existentes, notadamente de

São Paulo, da Baia das Garoupas (Porto Belo) e principalmente de Nossa Senhora do

Desterro, que, no século XIX, devido à Revolução Federalista (1891) teve o nome trocado

para Florianópolis, em homenagem ao Presidente da República, Floriano Peixoto. Este

povoamento data de 1758 e se estabeleceu em Nossa Senhora do Bom Sucesso, mais tarde

chamada de Barra que foi por algum tempo a sede do Município.
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Figura 1 – Mapa de Localização do Município de Camboriú – Santa Catarina.

Fonte: Mapoteca Digital da EPAGRI, 2007.
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Pertencente, de início, ao Município de Porto Belo, integrou mais tarde o território de

Itajaí, até a data de sua emancipação, o que se verificou pela da Lei n º 1.076, de 05 de abril

de 1884. A instalação do Município ocorreu em 15 de janeiro de 1885. Desde então o

tamanho de seu território vem sendo alterado.

O significado do nome Camboriú é de origem guarani e vem do termo original

CAMBORIGUASSU. Segundo documentos datados desde 1501, conforme aponta Rebelo

(1997), Cambori era o termo que os autóctones usavam para denominar um peixe que hoje

chamamos de robalo. O sufixo guassu ou guaçu, açu ou simplesmente ú, que significa grande.

Os casais de portugueses, e mais tarde imigrantes de origem alemã provenientes do

vale do rio Itajaí-Açu e da cidade de Blumenau, foram ao longo do tempo, ocupando o

território e transformando a organização espacial da região por meio de atividades do uso da

terra.

4.2 BREVE HISTÓRICO DE CAMBORIÚ

Camboriú é o berço da República no Brasil, por ser o lugar onde foi criado o primeiro

“Club” do Partido Republicano Federativo da Província em 1887, que mobilizou os

movimentos pró-república que ajudaram a derrubar a monarquia (REBELO, 1997).

Historicamente, após a Proclamação da República, o que se viu foi uma sucessão de más

administrações em Camboriú. Estas más administrações vão de desvio de recursos do governo

estadual a perseguições políticas a pessoas de partidos adversários (REBELO, i.d.)

Em decorrência destas atitudes de gestão, Camboriú nunca teve uma

representatividade politica forte que pudesse captar recursos governamentais para o seu

desenvolvimento (REBELO, 1997). Outro fato afirmado pelo autor é que o impedimento

deste desenvolvimento foi o desmembramento do Distrito da Praia de Camboriú em 1964,

hoje Balneário Camboriú. Este desmembramento desfalcou o Município de importantes

arrecadações, mas atraiu para si muitas pessoas que trabalham em Balneário Camboriú e

residem em Camboriú. Este desmembramento, que se deu por diversos fatos, iniciou-se com o

processo de separação no momento em que a sede municipal foi transferida da Barra (hoje

localizada em Balneário Camboriú) para o Arraial dos Garcias em virtude de seu destaque na

produção de café, juntamente com a exploração das jazidas de mármore e granito, levando

Camboriú a líder estadual de produção dessas duas atividades, porém desprezava a faixa

litorânea, que ainda não era explorada economicamente.

Pelos registros históricos do Anuário de Itajaí, que era a única fonte de informações da

região do Vale do Itajaí naquela época, no ano de 1922 havia 19 lugarejos já habitados, dentre
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eles a Sede, Braço, Macacos, Laranjeira, Estaleiro e Taquara – comunidades que existem nos

dias atuais e localizam-se respectivamente em Camboriú e Balneário Camboriú. Na Sede do

Município havia 80 casas, nas quais residiam 833 pessoas e mais de 13.200 habitantes rurais

numa área de 1.200 km2.

A partir de 1950, com a decadência da cultura cafeeira devido a adversidades

climáticas em que, a cada inverno, safras se perdiam com as geadas e alagamentos, Camboriú

descobriu uma grande "mina de ouro": o mar (REBELO, 1997). A pesca já era importante

fonte de renda da cidade desde seus primórdios, mas o turismo começava a ser descoberto.

Alemães e descendentes vindos da região de Blumenau já utilizavam a Praia de Camboriú

para o lazer e lá construíram imponentes casas de veraneio em estilo enxaimel e germânico

(algumas são ainda remanescentes, mas quase todas deram lugar aos arranha-céus), e

passaram o hábito do banho de mar ao povo local, que antes apenas se banhavam para fins

terapêuticos, pois acreditavam nas virtudes terapêuticas da água fria e da longevidade de

povos vigorados por tradições marítimas. Com o primeiro panfleto turístico com fins de

divulgação deste balneário, elaborado pelo governo Municipal, que na verdade se tratava do

“Álbum Descritivo Fotográfico da Praia de Camboriú” que circulou por todo País e também

pelo exterior, o Bairro da Praia logo receberia visitantes de todo o Estado e posteriormente de

outros, desenvolvendo-se rapidamente, até se tornar Distrito.

A essa época, quem governava o Estado de Santa Catarina era o Governador Celso

Ramos (1961 a 1966), e próprio Governador não sabia se a instalação do Município de

Balneário Camboriú representaria a morte de Camboriú. Porém, isso aconteceu.

Na década de 60, o boom do turismo e o do setor imobiliário motivou um vereador a

apresentar um projeto de lei visando à emancipação do Distrito da Praia de Camboriú. Tão

desenvolvido estava o Distrito da Praia, que era dali a maior representação da Câmara

Municipal. Após várias discussões e manifestações, em 20 de julho de 1964, o projeto foi

aprovado e naquele momento se emancipava e se fundava o Município de Balneário

Camboriú.

Quarenta anos após sua fundação, o Município de Camboriú não dispunha ainda de

mapas ou plantas de seu sistema viário e tampouco qualquer publicação sobre a sua situação

socio-econômica, o que o conferia mais um status indesejável, o de anônimo. Segundo Rebelo

(1997) “Foi esta obscuridade que nos manteve tão isolados do progresso [...] também não só

por esse isolamento, mas também pela falta de representatividade política”.
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O que mais envolvia as primeiras administrações era a construção do sistema viário do

Município, o que até hoje é muito precário. Muitas comunidades permaneciam isoladas e

deixadas de lado pelas administrações públicas.

Ao longo da história de Camboriú, relatam-se muitos alagamentos em diversos pontos

do Município em que várias pontes e estradas foram destruídas enfatizando o isolamento das

comunidades e vilas do Município. Os documentos e relatórios históricos do Município, além

de relatar estas peculiaridades, apontam ainda o desvio de dinheiro destinado a estas obras e

ainda a má qualidade e falta de bom senso ao construí-las (REBELO, 1997).

Outro fator negativo, na década de 70, foi a inauguração da BR-101. Asfaltada e por

um trajeto mais rápido e seguro, passando longe da cidade, já que a antiga estrada cortava a

cidade e escoava a produção agrícola e, principalmente da mineração. Neste momento, a

mineração, que era tão abundante e imponente, que concedeu ao Município o título de

"Capital do Mármore" na primeira metade do século XX, entrava em plena decadência, até o

esgotamento das grandes jazidas – hoje somente há uma jazida. A partir daí, a cidade

sobreviveu do que restava das pedreiras ou jazidas, da cerâmica de telhas e da agricultura.

No final dos anos 80, a cidade, que estava com aparência de "cidade-fantasma",

acordou. O elevado custo de vida do Município vizinho (Balneário Camboriú) fazia com que

os novos moradores viessem a se instalar na cidade. Surgiram novos bairros como Areias, o

Monte Alegre e Tabuleiro, antes comunidades rurais. A industrialização surgiu - também,

com a criação dos distritos industriais do Cedro e do Tabuleiro.

Hoje por sua pequenez, o Balneário Camboriú não tem onde colocar o seu lixo e
Camboriú, por sua falta de rendas e, como já dissemos, por abrigar uma multidão de
operários que lá só dormem, mas exigem saúde, educação, creche, saneamento, etc.,
tornou-se o Município catarinense de maior encargo social do Estado (REBELO,
1997: 66).

No final dos anos 70 e inicio dos 80, o Município de Camboriú começou uma tímida,

mas promissora empreitada, o investimento no turismo rural da região. Inicialmente foram

aplicados alguns recursos na melhoria das estradas de acesso ao interior, abertura de trilhas e

melhoria ao acesso aos destaques naturais do Município.

Notadamente nos últimos dez anos, ocorreu uma explosão demográfica na cidade –

pessoas vindas de muitas partes do País atrás de emprego e melhores condições e qualidade de

vida, principalmente as oriundas do interior de Santa Catarina. Novos loteamentos surgiram,

alguns sem infraestrutura básica como água e saneamento, causando grande prejuízo

ambiental – já que o esgoto sem tratamento acaba sendo lançado diretamente sob os recursos

d’água do Município ou contaminando o lençol freático com a utilização de fossas sépticas. O
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rio Camboriú e seus afluentes passaram a sofrer com a poluição, assoreamento e degradação

de seus mananciais – devido principalmente à falta de manejo correto do esgoto.

A população cresceu rapidamente, passando em 1996 de 35.000 para 50.000 em 2006

– hoje conta com uma população de 61.369 (CENSO 2010), exigindo que o poder público

aplicasse investimentos mais pesados para manter a qualidade de vida da cidade, abalada

também pelo aumento da criminalidade. A sossegada cidadezinha ganhou outros ares devido

ao enorme crescimento populacional.

Recentemente, foram apresentados projetos de saneamento da cidade e os serviços de

água e esgoto foram municipalizados. Foi criada uma comissão para controle de degradação

ambiental e ocupação irregular, as ruas centrais ganharam asfalto e revitalizadas e está em

pauta o desenvolvimento dos trabalhos de revisão da Lei Complementar 10/07 – Plano

Diretor de Desenvolvimento Territorial do Município de Camboriú - SC. Na área

imobiliária, destaca-se um loteamento em fase de implantação, nas proximidades do bairro

do Barranco, de alto padrão, destinado principalmente à moradia.

4.3 ÁREA DE ESTUDOS

Diante da necessidade de um recorte espacial de um espaço que sirva como área-teste

para a análise sistêmica da paisagem, onde suas características físicas possam ser exploradas

com maior detalhe, e, principalmente, para atender à metodologia proposta nesta pesquisa, foi

realizada uma análise geral de todo território do Município buscando uma sub bacia que

melhor representasse as características físicas como num todo, pois entende-se que as bacias

hidrográficas são unidades naturais de análise da superfície terrestre, onde é possível

reconhecer e estudar as interrelações existentes entre os diversos elementos da paisagem e os

processos que atuam na sua esculturação (BOTELHO, 1999) e ainda que é a unidade básica

para o planejamento territorial.

Diante destas premissas, a escolhida foi a Sub bacia do Rio Macacos, localizada a

sudoeste do Município de Camboriú (Figura 2) com área de 52 km2 representando 24,6% da

área total do Município, o que lhe confere uma heterogeneidade, que em muito exemplifica as

características de uso e padrões de ocupação do solo.

Esta Sub bacia é formada por três micro bacias (EPAGRI, 2007): do Este, Macacos e

Canoas, e como não existe uma classificação oficial para sub bacias nos mapeamentos oficiais

do Estado, designou-se Sub bacia do Rio Macacos por este nome ser de grande
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representatividade local, já que existe uma localidade nesta região que se chama Macacos

(Figura 3).

Esta Sub bacia foi delimitada a partir da identificação e vetorização dos principais

cursos d’água e identificação e traçado das linhas de cumeada ou divisores de água (topos de

morros), que definem os limites das bacias hidrográficas.

Figura 2 – Mapa de Localização da área de estudos – Sub bacia Rio dos Macacos. Município de Camboriú –
Santa Catarina.

Fonte: Mapoteca Digital da EPAGRI, 2007.
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Figura 3– Localização da Sub bacia do Rio Macacos – Principais cursos d’água, micro bacias e
localidades. Município de Camboriú – Santa Catarina.

Fonte: Mapoteca Digital da EPAGRI, 2007.
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4.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

O meio físico é base deste estudo e foi analisado de acordo com seu grau de

importância na dinâmica da paisagem, passando pela investigação dos tipos de formações

geológicas e geomorfológicas, o tipo de solo, as características climáticas e o uso que é dado

ao solo, sendo esta última uma característica que está associada tanto ao meio físico como

também ao meio social, afinal, é o homem que ocupa essa base física e a transforma de acordo

com a sua cultura, necessidades econômicas e sociais. Afirmando isso, Ross (2006) aponta

que o Planejamento Territorial, tanto em áreas urbanas, quanto nas rurais, deve atender às

características naturais da área e sua suscetibilidade aos problemas ambientais. Apoiado nesta

premissa é que se buscou identificar, detalhadamente, as peculiaridades físicas da área de

estudos e que esta servisse de base para as análises das fragilidades e potencialidades do

território e assim ter condições técnicas e científicas para propor um Zoneamento Ambiental

eficaz na tomada de decisões, pois segundo Botelho (2010) para o conhecimento das reais

potencialidades e limitações de uso e ocupação de uma determinada área é preciso levantar

dados acerca de seus atributos físicos e, no caso do estudo, em sub bacias é necessário um

levantamento detalhado.

Embasada principalmente nos estudos de Tricart (1965), a investigação física da área

procurou o apoio na Geomorfologia, procurando identificar sua gênese e a natureza litológica

do material de origem, formas, e a distribuição da altimetria, hipsometria e declividades na

área de estudos.

Na análise e comparação dos dados cartográficos, bibliografias e trabalhos de campo,

constatou-se que as unidades litológicas que compõem a área de estudos são formadas por

rochas muito antigas das Eras Paleoproterózica e Neoproterozóica e por sedimentos muito

jovens do Período Quaternário.

Dessas unidades pôde-se identificar, através do mapeamento realizado por Philipp et

al (2004) e verificação em campo, que na área de estudos há 5 unidades litoestratigráficas

bem definidas que compreendem as rochas graníticas e metamórficas do Embasamento

Cristalino, que para uso na integração das informações foram englobadas como rochas

granitóides, haja vista sua composição mineralógica similar (quartzo e felspatos), e

sedimentos arenosos depositados no período Quaternário.

A caracterização Geomorfológica foi categorizada por táxons (ROSS, 1992) da maior

para a menor grandeza, buscando identificar os detalhes das formas do relevo, onde todo o

relevo terrestre pertence a uma determinada estrutura que o sustenta e mostra um aspecto
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escultural que é decorrente da ação do tipo climático atual e pretérito que atuou e atua nessa

estrutura. Deste modo, a morfoestrutura e a morfoescultura definem os produtos da ação

dinâmica dos processos endógenos e exógenos. Nesta metodologia, a morfoestrutura é

definida pelo conjunto das  grandes formas do relevo da superfície terrestre. A morfoescultura

é a forma como o relevo se apresenta frente ao desgaste sofrido por erosão, que esculpe as

formas das colinas, morros e topos, entre outros. Detalhando-se esta, chega-se aos padrões de

formas semelhantes, que analisadas individualmente, têm-se os tipos de vertentes. Por fim os

processos erosivos atuais são identificados de acordo com a compreensão do funcionamento e

da interrelação entre os demais componentes naturais (águas superficiais, solos, rochas, clima

e cobertura vegetal).

A integração e síntese dos dados geomorfológicos são aprofundados no quadro 1.
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Quadro 1 – Síntese Geomorfológica da área de estudos.

1º Táxon 2º Táxon 3º Táxon 4º Táxon 5º Táxon 6º Táxon

Morfoestrutural
Unidade

Morfoescultural

Padrões de formas

semelhantes

Tipos de

Vertentes

Morfometria
Formas e processos

erosivos atuais
Declividade Altimetria

Rochas

Granitóides

Serras do Leste

Catarinense

Serras

Serras muito

íngremes e com

alta declividade
Acima de 45% Acima de 200m

Movimentos de massa

Anfiteatros de erosão

Morrarias

Morros com topo

íngreme e

declividade média

25 a 45% 100 a 200 m
Cabeceiras de Drenagem

Anfiteatros de erosão

Colinoso

Colinas com topo

suave e baixa

declividade

8 a 25% 70 a 100 m
Cabeceiras de Drenagem

Anfiteatros de erosão

Sedimentos

Quaternários
Planícies Quaternárias

Terraços Fluviais Planas 3 a 8% 35 a 70 m

Inundações e

carreamento de

sedimentos

Planície Aluvial Planas 0 a 3% 10 a 35 m Enchentes e colúvios

Fonte: Mapa Geomorfológico, adaptado de: ROSS, 1992 e 2006.
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Para a caracterização da hidrografia da área de estudos foram digitalizados todos os

cursos d’água sobre a imagem do satélite Quickbird do ano de 2009, além de conferências em

campo e as análises das bibliografias de Santa Catarina (1986) IBGE (2003), IBGE (2009).

Sabe-se que o arranjo da rede de drenagem é reflexo de um conjunto de variáveis

físicas, como o clima, relevo, solos, substrato rochoso e vegetação (BOTELHO, 2010). A

associação destes elementos proporcionou a análise descritiva da drenagem, incluindo estudo

individual dos cursos d’água da sub bacia e a definição dos tipos de modelados encontrados

na área.

O comportamento da drenagem, seus padrões e anomalias são tomados como

referencial à medida que revelam as relações entre os ambientes climáticos, atuais ou

passados, e as condicionantes litológicas ou tectônicas (IBGE, 2003).

Entende-se como propriedade da drenagem as particularidades no traçado que os

segmentos de drenagem apresentam em função de características físicas do terreno: litologia,

índice de pluviosidade, forma de relevo, tipos de solos e cobertura vegetal. Além desses

fatores, considera-se a presença de eventos tectônicos responsáveis pela deformação e

formação de relevo, bem como as influências climáticas (IBGE, 2009).

Das análises integradas da rede de drenagem com a geomorfologia, sintetizou-se os

resultados no Quadro 2:

Quadro 2 – Sintetização das características da rede hidrográfica da área de estudos

Fonte dos dados: Mapa Hidrográfico elaborado sob as análises da imagem de satélite, tendo como
guia o Manual Técnico de Geomorfologia, 2009.

Hierarquia

fluvial

Padrão de

drenagem

Morfologia Propriedade da drenagem

Bacia de 4ª

ordem

Dentrítico Retilíneo

(embasamento)

e meandrante

(planície)

Grau de Interação - Baixo

Grau de Continuidade - Baixo

Densidade - Média

Tropia – Multidirecional

Grau de controle – Fraco

Sinuosidade – Mistos

Angularidade – Alta

Ângulo de junção – obtuso

Assimetria - Fraca
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Além destas características básicas, foi identificado na área de estudos um curso d’água

que apresenta uma anomalia, provavelmente provocada por sistemas de falhas transcorrentes,

já que o curso d’água em questão, o Rio dos Macacos, apresenta-se com um cotovelo com

ângulo menor ou igual a 90º, e da nascente até este cotovelo. O relevo é bem dissecado e

apresenta-se como um fundo de vale bem encaixado.

Sobre a vegetação da área de estudos é importante apontar que sofreu uma grande

regeneração natural, principalmente nas encostas das colinas, morros e serras.

Esta vegetação está inserida na Floresta Ombrófila Densa e possui portes arbóreo,

arbustivo e herbáceo. Nas encostas íngremes, normalmente, com solos mais rasos, a cobertura

é de árvores menores. Menor declividade sugere vegetação mais densa de árvores médias para

altas. Nos trechos mais altos, a declividade acentuada reduz a morfogênese e os solos são

mais rasos. Além disso, os topos são fonte de sedimentos transportados para jusante pelo

escoamento superficial, o que contribui mais ainda adelgaçar o solo da parte mais alta do

relevo (Figura 4).

Figura 4 – Representantes de vegetação arbórea da Floresta Ombrófila
Densa com porte médio a avançado. Local: Serra dos Macacos –
Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.

Na planície aluvial, a vegetação é secundária, e, possivelmente, havia floresta na

planície, que foi extirpada. Atualmente apresenta-se com vegetação herbácea, com gramíneas

e pequenos arbustos esparsados (
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Figura 5).

Figura 5 – Vegetação herbácea, com gramíneas e pequenos arbustos muito

esparsados, além de Pequenas lagoas, banhados e plantio de arroz são muito comuns

na planície. Local: Margens da Estrada Geral de Macacos – Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.

O clima na área de estudos, segundo Monteiro (2001), é o mesmo que atua em toda a

região centro-norte do Estado e foi caracterizado utilizando-se os parâmetros: médias mensais

de temperatura, precipitação, ventos, pressão atmosférica e umidade relativa do ar. Estes

dados foram obtidos de bibliografias que abrangem todo o Estado de Santa Catarina, pois os

sistemas atmosféricos que atuam na região onde se insere a área de estudos são os mesmos

para todo o litoral catarinense.

Partindo deste pressuposto, a área de estudos é caracterizada por massas de ar úmidas

vindas do oceano, atraídas pela menor pressão atmosférica do continente, onde formam as

chuvas convectivas.

O verão é a estação do ano que apresenta maior índice de pluviosidade, pois a

intensidade do calor, associada aos altos índices de umidade, favorece a formação de

convecção tropical, que são bandas de nuvens muito desenvolvidas do tipo cumulonimbus que

resultam na formação de pancadas de chuvas. Durante as passagens de frentes frias, atuantes

em todo o Estado, geralmente organiza-se e intensifica-se esta convecção tropical, resultando

em tempestades. Apesar desta característica marcante nesta estação do ano, a insolação não é
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afetada conferindo a região muitas horas de sol ao longo do dia. As temperaturas no verão

variam com mínimas de 20ºC e máximas de 30ºC (MONTEIRO E FURTADO, 1995).

O outono é um período onde ocorrem os bloqueios atmosféricos, que são sistemas que

impedem a passagem de frentes frias para o interior do Estado, o que ocasiona uma

diminuição no volume de precipitações. Neste período são observadas as primeiras incursões

de massas polares, que constituem as massas de ar frias.

No inverno, as condições do tempo são influenciadas por sucessivas massas de ar

polar que se caracteriza por tempo seco, temperaturas e volumes de precipitação muito baixos,

porém nas cotas mais elevadas e nos talvegues entre as elevações mais altas, associadas a

vegetação mais densa, a temperatura pode baixar mais que as médias conhecidas na região.

A primavera é a estação do ano que apresenta um tempo mais instável que as demais

estações. Essa característica é devida aos Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), que

são fenômenos que se formam na Argentina e se deslocam muito rapidamente para Leste,

atingindo todo o Estado de Santa Catarina, causando chuvas fortes com ocorrência de granizo.

O vento predominante na área de estudos é o mesmo que predomina no litoral Norte-

Nordeste, com intensidades que variam de 17,3 a 25,6 km/h.

Em síntese, o clima é úmido, com média de chuvas anual de 1.500 mm, sem estação

seca definida e o seu regime pluviométrico é característico do clima do tipo subtropical úmido

(MONTEIRO, 2001). Eventuais enchentes e estiagens atingem a cidade de Camboriú,

provocando uma mudança na paisagem local, com aumento da probabilidade de movimentos

de massa nas encostas, bem como, a diminuição dos fluxos das drenagens, o que prejudica a

principal economia da área de estudos, a rizicultura.

As temperaturas máximas e mínimas da área de estudos não foram consideradas, pois

não foi possível obtê-las, porém é de conhecimento que estas variáveis é que comandam a

dinâmica da vegetação e não as médias.

Sobre os solos mapeados na área de estudos, primeiramente é importante salientar que

eles são formados pela associação das rochas, clima, cobertura vegetal e relevo sendo que a

geomorfologia da área é a principal variável da determinação dos tipos de solos (IBGE,

2009).

Segundo o Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE (2009), a natureza do solo é

um dos fatores que exercem maior influência sobre o material erodido e esta influência

depende essencialmente das suas propriedades físicas e químicas, especialmente textura,

estrutura e permeabilidade, densidade aparente, porosidade, teor de matéria orgânica, teor e

estabilidade dos agregados e pH. A erodibilidade, definida como a resistência do solo tanto à
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remoção como ao transporte (IBGE, 2009:109), está primeiramente condicionada às

propriedades do solo, dependendo, secundariamente, da posição topográfica, do gradiente da

vertente e do montante da perturbação antrópica, o que a torna essencialmente dinâmica no

decorrer do tempo.

Através das análises realizadas no cruzamento das variáveis: geomorfologia,

declividade e geologia chegou-se à compartimentação da classificação dos solos que é

exposta no Quadro 3.

Quadro 3 – Esquematização das classes de solos encontrados na área de estudos e suas características
e relevo correspondente.

Tipo de Solo Características Tipo de Relevo
predominante

Argissolo Vermelho-Amarelo
álico típico

Textura argilosa,
média/argilosa e muito
argilosa

Modelado Colinoso e de
Morrarias

Argissolo Vermelho-Amarelo
distrófico típico

Textura argilosa,
média/argilosa

Modelado Colinoso

Cambissolo Háplico típico Textura argilosa,
média/argilosa

Colúvios

Neossolo Litólico distrófico típico
+ Argissolo Vermelho-Amarelo
distrófico

Textura média e
argilosa ambos
ligeiramente rochosa

Modelado Colinoso e de
Serras

Cambissolo distrófico típico Textura siltosa e
argilosa

Terraços Fluviais

Cambissolo Flúvico típico Textura argilosa Planície Aluvial
Gleissolo Háplico distrófico típico Textura argilosa a

muito argilosa
Planície Aluvial

Fonte: Esboço Pedológico, adaptado de IBGE (2003).

Como demonstrado, o Quadro 3 faz a ligação do tipo de solo encontrado de acordo

com a geomorfologia da área, porém uma forma de relevo, os anfiteatros erosivos, apesar de

não estarem contemplados no Quadro 3, foi mapeada em todos os modelados do relevo,

exceto nos terraços fluviais e planície aluvial, onde, devido às características de relevo, plano

ou levemente inclinado, não são encontrados.

Este apanhado geral das características físicas da área de estudos possibilitou que a

análise da paisagem fosse integrada e todos estes elementos fossem analisados conjuntamente.

Desta forma, pode-se chegar a compartimentação da paisagem, tal qual ela se apresenta.

Deste detalhamento descreve-se o Granito Serra dos Macacos, nomenclatura

utilizada para o mapeamento local do GERCO (2003), composto por rochas granítico-

gnáissicas com grande heterogeneidade estrutural. Esta unidade é descrita como uma intrusão
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no Complexo Metamórfico Brusque que está associada com a evolução das zonas de

cisalhamento de alto ângulo Major Gercino e Itajaí-Perimbó (PHILIPP et al, 2004).

Esta formação é constituída por três corpos com forma alongada orientada segundo

NE-SW, concordante com as estruturas regionais, presente na região nordeste da área de

estudos (Figura 6). Possui composição sienogranítica, textura equigranular média e estrutura

maciça, localmente com orientação primária de biotita. Esta formação apresenta relevo de

serras e colinoso onde há presença em abundancia de colúvios (Figura 7 e Figura 8). As

altitudes vão até 660 metros, com altas declividades, apresentando frequentes anfiteatros de

erosão recobertos por vegetação arbórea densa, com inserções de espécies exóticas, cursos

d’água perenes bem encaixados nos anfiteatros. A ocupação humana é pequena, representada

por residências.

Figura 6 – ao fundo o relevo de serras do Granito Serra dos Macacos. Local: sub-
bacia do Rio Macacos – Camboriú/SC.

Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Granito Serra dos Macacos
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Figura 7 - Maior representação de colúvios da área de estudos. Local: Estrada Geral
de Macacos – Fundos do Centro de Convenções – Camboriú/SC.

Foto: Taísa Comerlato, 2012.

Figura 8 – Evidência de colúvios. Local: Morro dos Macacos – Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.

Os solos formados pela compartimentação deste relevo associados ao Granito Serra

dos Macacos e ao clima regional são do tipo Neossolo Litólico distrófico típico associados a
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solos do tipo Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico, que, segundo o mapeamento realizado

pelo IBGE (2003), possuem argila de atividade baixa, textura variando de média/argilosa a

média/muito argilosa, com presença de cascalhos e areia grossa na massa do solo. São solos

minerais, não hidromórficos, com horizonte A ou E seguido de horizonte B textural não

plíntico, com considerável iluviação de argila evidenciado pela expressiva relação textural

entre os horizontes A e B (CUNHA e GUERRA, 1998: 185).

Outra unidade identificada pelos mapeamentos de Philipp et al (2004) e IBGE (2003)

é o Granito Valsungana que está representado por três porções na área de estudos – uma,

cortando o Granito Itapema a sudoeste, a segunda, mais ao norte, fazendo contato com o

Granito da Serra dos Macacos, e uma outra a terceira, localizada a nordeste da área de

estudos, além de alguns pontos residuais localizados na planície quaternária . Esta unidade

também é descrita por Philipp et al (2004) como uma intrusão no Complexo Metamórfico

Brusque que está associada com a evolução das zonas de cisalhamento.

As rochas que compõe esta unidade apresentam composição monzogranítica e textura

porfirítica caracterizada por megacristais de K-feldspato imersos em matriz equigranular

grossa (Figura 9). A estrutura magmática é concordante, definida pelo alinhamento dos

megacristais de K-feldspato e da biotita, subordinadamente, pelo alongamento do quartzo.

Figura 9 – Fragmento de rocha evidenciando a textura equigranular grosseira do
granito Valsungana. Local: Pedreira da JB, porção sudoeste da área de estudos.

Foto: Taísa Comerlato, 2011.
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Os modelados de dissecação (Figura 10) associados a esta formação são do tipo

Colinoso com vales pouco encaixados, abertos, com amplitude baixa, constituindo elevações

convexo-côncavas, conformando colinas. Nestas colinas foram identificados muitos

anfiteatros de erosão e creepping (Figura 11). Também ocorre no modelado de Serras, que é

representado por uma pequena porção mais elevada e íngreme que as colinas, a oeste da área

de estudos e pelo modelado de Morrarias, também representado por uma pequena porção a

sudeste; e pelo modelado de acumulação pela ação fluvial, configurando o Terraço Fluvial,

caracterizado por ser uma área plana, levemente inclinada, apresentando rupturas de declive

em relação ao leito do rio e as várzeas.

Figura 10 – Vista do relevo colinoso. Local: Comunidade da Pedra – Camboriú/SC..

Foto: Taísa Comerlato, 2012.
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Figura 11 – Evidência de anfiteatros de erosão e creepping. Local: Comunidade da
Pedra – Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.

Nos locais onde o granito da Valsungana é encontrado, o solo é do tipo Neossolo

Litólico distrófico típico associados ao Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico. A vegetação

presente nestes modelados é representada por mata densa secundária de pequeno e médio

portes. O uso do solo apresenta-se com interferências antrópicas de pastagens, algumas

residências e pequenas manchas de plantio de árvores exóticas como pinheiros (Pinus spp) e

eucalipto (Eucalyptus spp).

Nos terraços fluviais, o solo é do tipo Cambissolo distrófico típico e, em alguns pontos

próximo às encostas, vêem-se colúvios, que possuem solos do tipo Cambissolo Háplico

típico. A vegetação é herbácea com gramíneas e pequenos arbustos esparsos. A hidrografia é

característica deste modelado, apresentando rios meandrantes (Figura 12), porém bem

alterados pela ação antrópica que alterou o seu traçado original, retilinizando-o em vários

locais. Muitas residências e sítios são encontrados ao longo da margem da estrada principal.
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Figura 12 – Exemplo de um rio meandrante no Terraço Fluvial. Local: Comunidade
da Pedra – Camboriú/SC

Foto: Taísa Comerlato, 2012.

Uma peculiaridade local identificada pelos mapeamentos e em campo foi a

constatação da ocorrência de rochas da Sequência Metassedimentar Clástica do Complexo

Metamórfico Brusque (DNPM, 1987), com a presença de mármore. (Figura 13), que é

atualmente minerado em uma frente de extração.

Figura 13 - Metamorfismo de contato – Mármore no contato com o granito. Local:
Pedreira da JB, porção sudoeste da área de estudos.
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Foto: Taísa Comerlato, 2011.
A esta sequência são atribuídas as rochas metassedimentares químicas, que são

descritas em antigas pedreiras de extração de blocos para rocha ornamental, e constituem

mármores calcíticos a dolomíticos, com raras bandas de metapelitos e quartzitos. Intercalam-

se às rochas clástico-químicas e clásticas na forma de lentes pouco alongadas na direção

norte-sul, com maior comprimento aflorante entre 200 e 1000 metros (Figura 14), restritas à

porção sudoeste da área estudada (PHILIPP et al, 2004).

Os mármores apresentam cores esbranquiçadas a alaranjadas e estrutura primária

definida por um bandamento centimétrico a milimétrico, regular e contínuo, alternando níveis

ricos em carbonato com níveis muito estreitos, escuros, ricos em micas e/ou anfibólio. A

principal textura é granoblástica poligonal média a grossa (Figura 15).

Figura 14 – Afloramento de rochas clástico-químicas e clásticas a sudoeste da área
de estudos. Local: Pedreira da JB, Município de Camboriú/SC.
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Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Figura 15 – Fragmento de rocha que evidencia a textura granoblástica poligonal
média a grossa. Local: Pedreira da JB, porção noroeste da área de estudos.
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Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Nesta formação, apesar de se apresentar bastante alterada antropicamente, é

caracterizada como sendo da Unidade Geomorfológica de Colinas e não há presença de solo,

apenas um manto de alteração das rochas e a vegetação foi totalmente suprimida, já que o

local já vem sendo explorado desde a década de 50.

Em grandes proporções o Granito Itapema (PHILIPP et al, 2004) aparece em toda a

parte sul – sudoeste da área de estudos, , sendo cortado pelo Granito Valsungana, a sudoeste.

Esta unidade também corta o Complexo Metamórfico Brusque.

Esta unidade apresenta hornblenda-biotita granodioritos a biotita monzogranitos, onde

foram identificadas duas fácies principais: fácies heterogranular e fácies equigranular fina a

média. As rochas graníticas apresentam uma foliação magmática bem desenvolvida e

abundantes xenólitos e autólitos (Figura 16).

Figura 16 - Fragmento do Granito Itapema, encontrado na propriedade Cascata Vila
Conceição. Local: porção sul da área de estudos.
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Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Esta formação apresenta um relevo bastante complexo, sendo representado pelos

Modelados de Serras, Morrarias, Colinoso, Terraços Fluviais, Planícies Alveolares e Vales

Encaixados associados a anfiteatros de erosão, distribuídos ao longo de todo o modelado.

Esta heterogeneidade do relevo confere à porção sul-sudoeste da área de estudos,

grandes variações de declividades e suscetibilidade alta a processos erosivos devido ao

trabalho dos cursos d’água e aos anfiteatros erosivos. A cobertura vegetal do modelado

colinoso é representada pela vegetação de floresta ombrófila densa secundária em estágio

médio e avançado de regeneração, formado por árvores de 20 a 30 m de altura, com copas

largas com inserções de grandes áreas de monoculturas – de pinheiros (Pinus spp) e

eucalipto (Eucalyptus spp). Nas serras, a vegetação é representada por formações arbóreas

de pequeno e médio portes (Figura 17).

Figura 17 – Vegetação em estágio médio a avançado de regeneração. Local: porção
sudoeste da área de estudos.
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Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Nas áreas mapeadas como sendo de Planície Alveolar foi identificada uma área com

alta deposição de sedimentos (Figura 18) e indícios de mudança do leito do rio, que

retrabalharam os sedimentos depositados recentemente, o que pode indicar uma paisagem em

retrocesso, ou seja, a paisagem atual modificando, ou melhor, em processo de evolução para

uma outra paisagem no futuro.

Essas planícies são áreas muito sensíveis a eventos de ordem pluviométrica, ou seja,

em momentos de chuva intensa e constante esta área é susceptível a enchentes, o que foi

evidenciado em conversas com moradores da área e nas evidencias do trabalho das águas sob

os sedimentos. Em contraponto, mesmo sabendo desta peculiaridade, o local é intensamente

habitado por moradores permanentes (Figura 19).

Figura 18 – Indícios do retrabalhamento do rio nos sedimentos depositados na
planície alveolar. Local Cascata Vila Conceição (propriedade particular).
Camboriú/SC.
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Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Figura 19 - Planície alveolar com intensa ocupação humana. Local Vila Conceição
(Estrada Geral). Camboriú/SC.

Foto: Taísa Comerlato, 2012.

E, por fim, a última unidade geológica identificada na área de estudos é a dos

Sedimentos Holocênicos do Período Quaternário, que são formados por areias, sedimentos

síltico-argilosos e sedimentos colúvio-alúvio-eluviais indiferenciados (IBGE, 2003). Estes

sedimentos encontram-se distribuídos nas cotas mais baixas (entre 10 e 35 m) representadas

pela Unidade Geomorfológica Planície Aluvial (Figura 20) cortada longitudinalmente pela
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rede hidrográfica formada pelos rios tributários (do Este e dos Macacos), que convergem para

o rio principal (Rio Canoas).

Figura 20 - Sedimentos holocênicos depositados nas áreas mais baixas,
encaixadas entre as formações graníticas. Local: vista da Pedreira da JB para
leste.

Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Esta planície, segundo IBGE (2003), é caraterizada por uma área plana resultante de

acumulação fluvial sujeita a inundações periódicas, correspondendo às várzeas atuais.

Os sedimentos do tipo aluvial, segundo Atlas de Santa Catarina (1986), são os

sedimentos fluviais, que formam extensas planícies e são os mais abundantes da área de

estudos. Estes são constituídos basicamente por areia fina bem selecionada, localmente com

concentração de areias mais escuras a negras, constituídas por monazita, zircão, ilmenita e

magnetita oriunda do intemperismo das rochas granulíticas circundantes. São depósitos que

mostram um certo grau de estabilidade dos processos fluviais devido à seleção dos grãos de

areia, porém devido a sua localização, são susceptíveis a constantes inundações.

Os sedimentos do tipo coluviais são aqueles que se formam pela acumulação da base

de encostas e estão presentes em vários pontos da área de estudos (Figura 21). São formados

por seixos, cascalhos, areias e argilas (SANTA CATARINA, 1986).

Figura 21 – Evidência de colúvio. Local: na margem da Estrada Geral de Macacos –
Camboriú/SC.
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Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Os solos que ocupam esta planície são do tipo Gleissolo Háplico distrófico típico, nas

áreas mais encharcadas e nas áreas um pouco mais altas, na ordem de apenas alguns metros,

encontram-se solos do tipo Cambissolo Flúvico típico. Estes solos, por estarem dispostos em

uma área plana, não apresentam limitações relevantes quanto à suscetibilidade a erosão

(CUNHA e GUERRA, 1998).

Depois deste apanhado geral das características físicas da área de estudos, pode-se

perceber que nos cursos d’água da área de estudos, há presença de poluição com resíduos

domésticos, assoreamento das margens, lançamento e agrotóxicos e falta de vegetação ciliar

ao longo da maioria dos cursos d’água visitados (Figura 22). Um dos maiores problemas é

constatado junto aos cultivos de arroz (rizicultura) que pela característica deste tipo de

plantio, necessita de uma área alagada considerável (Figura 23) e a utilização de agrotóxicos,

estes, por sua vez, inevitavelmente acabam sendo lançados na rede hídrica, contaminando-a.

Devido à falta de infraestruturas de saneamento público, as residências utilizadas

como primeira e segunda moradias, lançam o esgoto doméstico diretamente nos cursos

d’água, sem nenhum tipo de tratamento, o que agrava muito a situação ambiental da bacia

toda (bacia hidrográfica do Rio Camboriú), já que a jusante da área de estudos, localiza-se a

captação de água para abastecimento da população dos Municípios de Balneário Camboriú e

Camboriú.
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Figura 22 – Rio do Este. Erosão nas margens e falta de vegetação ciliar
demonstrando a degradação dos cursos d’água da área de estudos. Local: porção
sudoeste da área de estudos.

Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Figura 23 – Plantio de arroz. Local: porção central da área de estudos.

Foto: Taísa Comerlato, 2011.

Basicamente a área de estudos é ocupada por moradias unifamiliares e seus

moradores são trabalhadores na sede do Município ou na vizinha Balneário Camboriú. Estas

habitações estão dispostas nas proximidades das estradas principais, muitas vezes

posicionadas sobre colúvios (Figura 24) e nas margens dos rios, na Planície Aluvial.
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Figura 24 – Residência instalada sobre colúvio. Local: margens da estrada Geral de
Macacos – Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.

Na localidade da Vila Conceição há infraestrutura básica um pouco melhor que no

restante da área, já que ali há uma unidade de saúde (Figura 25), uma escola municipal, que

foi recentemente inaugurada (Figura 26), pequenos comércios (mercearias - Figura 27), uma

igreja (Figura 28) e muitas áreas de lazer (Figura 29) voltadas ao turismo rural, que é o

grande atrativo turístico do Município.
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Figura 25 – Unidade de Saúde da Vila Conceição. Local: Vila Conceição –
Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.

Figura 26 – Escola Municipal da Comunidade da Vila Conceição. Local: Vila
Conceição – Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.
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Figura 27 – Comércio as margens da estrada principal. Local: Vila Conceição –
Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.

Figura 28 – Igreja da Comunidade da Vila Conceição. Local: Vila Conceição –
Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.
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Figura 29 – Pesque e Pague Paraíso da Pesca. Local: Vila Conceição –
Camboriú/SC.

Foto: Ricardo Wagner, 2012.
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5 OBJETIVOS

5.1 A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

A formulação do problema da pesquisa diz respeito ao diagnóstico físico da área de

estudos, buscando identificar o nível de intervenção humana e se a mesma pode comprometer

as características físicas e ecológicas da paisagem.

A pesquisa visa contribuir com um melhor ordenamento do território através da

compartimentação da paisagem com o auxilio de ferramentas de SIG.

5.2 OBJETIVOS

5.2.1 Geral

Analisar de forma sistêmica os fatores físicos e antrópicos, que compõem a área de

estudo (área teste), diagnosticando quais são as intervenções humanas que degradam o meio,

suas potencialidades e fragilidades ambientais e compartimentar a paisagem de forma a

subsidiar diretrizes para o Zoneamento Ambiental que venham a contribuir para o

Planejamento Territorial do Município como um todo.

5.2.2 Específicos

a) Mapear as características da área de estudo, os tipos de uso e cobertura do solo,

recursos hídricos, geomorfologia e geologia, cobertura vegetal e solos e fazer sua integração e

sistematização (análise sistêmica);

b) Delimitar as áreas definidas como sendo de Preservação Permanente (APP) frente a

legislação ambiental, analisar se esta legislação está sendo respeitada e investigar, caso exista,

as áreas que estão em conflito legal;

c) Identificar como as ações antrópicas estão, de alguma forma, intervindo no ambiente

e degradando o meio;

d) Criar um ambiente virtual voltado para a análise dos padrões espaciais locais de uso

e ocupação do solo, frente à legislação abordada e aos aspectos físicos da área estudada, sob a

forma de um Sistema de Informações Geográficas (SIG);

e) Realizar a compartimentação da paisagem fornecendo subsídios para o Zoneamento

Ambiental.
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6 METODOLOGIA

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica pertinente ao tema de estudo em

teses, dissertações, livros e artigos científicos, que deram embasamento ao capítulo do

referencial teórico e posteriormente foi realizada a busca por dados cartográficos e temáticos

para a elaboração da base cartográfica e mapas temáticos necessários às análises espaciais.

Além disso, foram realizadas 4 campanhas a campo, que foram fundamentais para

reconhecimento da área de estudos, coleta de informações sobre o uso e ocupação do solo,

geologia, solos, vegetação, pontos de controle para ortorretificação, triangulação e restituição

aerofotogramétrica de fotos aéreas, bem como, o reconhecimento da dinâmica espacial da

área de estudos.

A etapa posterior a estes levantamentos e aquisições iniciais foi a elaboração e

compilação dos dados físicos em mapas temáticos através de técnicas de Geoprocessamento

que possibilitou a criação de um Banco de Dados Geográfico (SIG) que subsidiou a analise

destes requisitos para a elaboração de uma Proposta de Zoneamento Ambiental para a Sub

bacia do Rio Macacos.

O detalhamento dos materiais utilizados e as etapas da pesquisa serão expostos após o

esclarecimento do método utilizado.

6.1 A ABORDAGEM SITÊMICA

O aparecimento da metodologia sistêmica apoiada na Teoria Geral dos Sistemas foi

desenvolvida inicialmente por Defay, em 1929. Contudo, coube a Bertalanffy, em 1932 a

desenvolver as primeiras aplicações na Biologia e na Termodinâmica.

De maneira geral, a Teoria Geral dos Sistemas serviu para desenvolver princípios

unificadores de uma ciência em particular, agrupando leis de uma maneira mais coerente e

sistemática, sendo útil na simplificação de várias especialidades. Ela forneceu a base para os

estudos ambientais, como as propriedades, tipos, estruturas, conteúdo, meio ambiente dos

sistemas, hierarquia, equilíbrio dinâmico, retroalimentação e função.

A visão sistêmica, segundo Cavalcanti (2006), além de aproveitar os estudos analíticos

de cada componente, integra-os dentro de um conjunto onde são observadas suas

transformações, distribuição dos sistemas geográficos, sua dinâmica e conexões.

Cavalcanti (2006) destaca que no estudo dos sistemas ambientais, por exemplo, deve-

se considerar sua dinâmica, que é caracterizada pelas trocas de matéria e energia, e a transição
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de um estágio para outro constitui a essência de sua dinâmica, podendo ser espontânea ou

resultante das atividades antrópicas e possibilitando a análise dos processos que ocorrem em

uma determinada área, bem como sua relação com as unidades vizinhas e o inter-

relacionamento dentro do conjunto de unidades que o compõem.

A Teoria dos Sistemas permite a criação de modelos matemáticos de sistemas

existentes ou abstratos, partindo do pressuposto de que a superfície geográfica encontra-se

organizada em sistemas.

Cavalcanti (2006) destaca:

A noção de sistema converte-se em fundamental, tanto nas ciências físicas e
biológicas, como nas ciências humanas, não sendo, no entanto, de fácil
caracterização, já que deriva de escolas ou áreas distintas do conhecimento e
adquirindo sentidos diferentes. (CAVALCANTI, 2006: 23).

Ao longo da história, na década de 60 Sochava realizou pesquisas sistemáticas com a

finalidade de aplicá-las ao planejamento territorial, tomando como base a Teoria dos Sistemas

e considerando a paisagem como um sistema interligado e organizado, com forte influencia

socioeconômica.

Já Tricart (1977) ao tratar os sistemas sob o ponto de vista metodológico, ressaltava

que estes são conjuntos de fenômenos que se processam mediante fluxos de matéria e energia,

originando relações de dependência mútua entre os fenômenos, por conseguinte, o sistema

apresenta propriedades que lhe são inerentes e diferem da soma das propriedades dos seus

componentes.

Bertrand (1978) propõe uma classificação derivando da combinação dinâmica de

elementos físicos, biológicos e antrópicos, instituindo o geossistema como um sistema natural

homogêneo ligado a um território, caracterizando-o quanto a morfologia, funcionamento e

comportamento.

Com a análise do material bibliográfico sobre o método sistêmico, fica claro que o

estabelecimento de estudos sobre sistemas, possibilita a análise integrada da organização

espacial, da interação dos fluxos e das transformações nos sistemas físicos e socioeconômicos

e, portanto esta é a metodologia escolhida para este trabalho.

Segundo Cavalcanti (2006) a metodologia básica para a realização de estudos

ambientais, consiste em uma sequência lógica de operações, com o intuito de se chegar a uma

determinada finalidade, e, deve-se apoiar em três fatores fundamentais para sua plena

execução:

 Pelo domínio do conhecimento específico, teórico e conceitual;
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 Pelo domínio da metodologia a ser aplicada, e;

 Pelo domínio das técnicas de apoio para operacionalização do trabalho.

Seguindo estas premissas o item a seguir, relata e detalha todas as etapas que foram

necessárias para a realização desta pesquisa.

6.2 MATERIAIS UTILIZADOS E ETAPAS DA PESQUISA

6.2.1 Materiais utilizados

Para a elaboração do presente trabalho, foram utilizados os seguintes materiais:

a) Referencias bibliográficas:

O embasamento teórico da pesquisa fundamentou-se principalmente pelos autores:

 Jean Tricart;

 Aziz Ab’Saber;

 Agostinho Cavalcanti;

 Maria de Bolós y Capdevila;

 Georges Bertrand;

 Antônio Christofoletti;

 Teixeira Guerra; e

 Jurandyr L. S Ross.

Todos estes autores, em algum momento, destacam a importância da análise da

paisagem integrada, onde todos os elementos que compõem o meio são analisados

conjuntamente, visando a melhoria da qualidade de vida da população. Dentre estes

pesquisadores, Jean Tricart é o autor onde a metodologia de analise da paisagem, neste texto,

é embasada.

b) Legislações:

 Legislação Ambiental brasileira, como o Novo Código Florestal brasileiro ainda esta

sob análise no senado Nacional, nesta pesquisa a legislação utilizada é o Código

Florestal Brasileiro em vigor (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965).

 Resolução CONAMA 303/2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de

Áreas de Preservação Permanente.

Esta legislação e resolução foram utilizadas como base legal para a elaboração do

mapa de APP (Mapa de Áreas de Preservação Permanente),
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c) Dados Rasters:

 Imagem do Sensor Quickbird, com resolução espacial de 0,61 m, multiespectral,

ortorretificada, classe B do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) que a confere

escala 1:5.000, do ano de 2009, cedida pela Empresa Municipal de Água e

Saneamento de Balneário Camboriú – EMASA, que foi utilizada como base

cartográfica para realização de mapeamento temático e adequação dos demais dados

vetoriais;

 Fotos Aéreas do ano de 1978/1979 do voo realizado pela Empresa Cruzeiro do Sul, em

escala 1:25.000, pancromáticas, adquiridas;

d) Dados Vetoriais:

 Mapa Geológico - Carta Camboriú do ano de 2003, elaborada pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE, em escala 1:100.000, formato DGN, cedido pelo

IBGE/SC;

 Esboço Pedológico - Carta Camboriú do ano de 2003, elaborada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em escala 1:100.000, formato DGN,

cedido pelo IBGE/SC;

 Mapa Geomorfológico - Carta Camboriú do ano de 2003, elaborada pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em escala 1:100.000, formato DGN,

cedido pelo IBGE/SC;

 Curvas de nível 5x5 m, elaboradas a partir da aerotriangulação4 e restituição

fotogramétrica das Fotos Aéreas do voo realizado pela Empresa Cruzeiro do Sul do

ano de 1978/1979;

e) Como ferramentas de geoprocessamento para compilação dos dados e análises

espaciais foram utilizadas as seguintes ferramentas:

 Software ArcGis 10, do Laboratório de Geoprocessamento da UDESC – GeoLab,

onde foram criadas, compiladas e adaptadas as bases temáticas para a realização das

análises espaciais que fomentaram o Banco de Dados Geográficos;

 Software Leica Geo Oficce, do Laboratório de Geoprocessamento da UDESC –

GeoLab, onde foram processados os pontos de controle coletados em campo com o

GPS LEICA SYSTEM 1200 L1/L2;

4 É o método fotogramétrico utilizado para determinação de pontos fotogramétricos, visando estabelecer
controle horizontal e vertical através das relações geométricas entre fotografias adjacentes à partir de uma
quantidade reduzida de pontos determinados pelo apoio suplementar, com a finalidade de densificar o poio
necessário aos trabalhos de restituição, após ajustamento (IBGE, 1998).
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 Software Match AT v 5.3, onde foi realizada a Aerotriangulação Analítica pelo

Método dos Feixes Perspectivos (Bundle);

 Adobe Acrobat Professional, que possibilitou a criação dos arquivos em PDF.

f) Trabalhos de campo:

Os trabalhos de campo foram realizados ao longo do desenvolvimento da pesquisa,

sempre com um objetivo específico, visando a obtenção de dados para cada etapa da pesquisa.

Estes trabalhos consistiram em reambulação dos dados de uso e ocupação do solo, coleta de

pontos com GPS para correções ortométricas das fotos aéreas, conferencia dos mapeamentos

temáticos e identificação de feições específicas no campo.

6.2.2 Etapas da pesquisa e métodos de análise

Os métodos de análise de investigação científica apresentam-se como um conjunto de

normas que devem ser atendidas, caso se deseje que a pesquisa seja adequadamente

conduzida e capaz de levar a conclusões racionais. Com essa meta em vista, as etapas e

procedimentos descritos a seguir são norteados pelas indicações de métodos e técnicas de

análise ambiental, propostos por Cavalcanti (2006):

 A primeira etapa da pesquisa consistiu na busca e análise de bibliografias pertinentes

ao escopo da pesquisa. Neste momento, foram fichados artigos, teses de doutorado,

dissertações de mestrado, livros e manuais técnicos que serviram de embasamento teórico da

pesquisa. Também foi realizada a busca por informações cartográficas, que pudessem auxiliar

no processo de confecção dos mapas temáticos, tais como, mapas geológicos, de solos, de

vegetação, geomorfológicos, imagens de satélite e fotos aéreas.

A imagem de satélite cedida pela EMASA é um produto com precisão cartográfica, de

acordo com o PEC (Padrão de Exatidão Cartográfica) definido pelas Normas Técnicas da

Cartografia Nacional (Decreto nº 89.817/84) Classe B com escala 1:5.000, ou seja, possui erro

Planimétrico de 0,8 mm na escala da carta, sendo de 0,5 mm na escala da carta o Erro-Padrão

correspondente. Estas informações foram obtidas, junto a empresa que realizou a correção

ortométrica desta imagem.

As análises iniciais da imagem de satélite consistiram na observação dos padrões de

uso e ocupação do solo, ou seja, os parâmetros antrópicos, onde foram identificadas e

mapeadas as tipologias da vegetação, hidrografia, sistema viário, cultivos agrícolas,

pastagens, monoculturas, ocupação humana (moradias, áreas de lazer e áreas comunitárias) e

atividades de mineração. Estas tipologias refletem o padrão de ocupação e uso do território
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estudado e demonstram a tendência de ocupação futura da área. O método utilizado para este

procedimento foi o da Análise Visual, onde todos os elementos mapeados são classificados

manualmente por vetorização no Software ArcGis 10. Após este mapeamento inicial foi

realizada a primeira campanha de campo, onde estas tipologias foram confirmadas e ajustadas

de acordo com as observações diretas e em conversas com a população residente. Obteve-se

assim o primeiro mapa temático: Mapa de Uso e Cobertura do Solo.

Em seguida, iniciou-se o resgate histórico da ocupação do Município de Camboriú

num todo. Essa pesquisa consistiu na análise de documentos e livros históricos e também das

fotos aéreas do ano de 1978/1979. Essas fotos aéreas foram adquiridas junto à empresa Base

Aerofotogrametria e Projetos S/A de São Paulo/SP em formato digital. Trata-se de um voo

realizado entre os anos de 1978 e 1979 para o Governo Estadual, que recobriu todo o Estado

de Santa Catarina em escala 1:25.000. Essas fotos aéreas, além de servir como documentação

histórica, foram a base para a restituição aerofogramétrica, que possibilitou a confecção de

curvas de nível de 5 em 5 metros, que será tratada a seguir, em item específico.

Com a aquisição de todas estas informações (bibliográficas e cartográficas) foi

possível elaborar o primeiro capítulo da pesquisa, que consistiu no Referencial Teórico e

Caracterização da área de estudos.

 A segunda etapa da pesquisa consistiu na elaboração dos outros mapas temáticos

pertinentes ao escopo do trabalho.

O mapa de declividades, necessário para a identificação das formas de relevo,

delimitação das áreas de risco a movimentos de massa e delimitação de Áreas de Preservação

Permanente (Resolução CONAMA 302/02 que dispõe sobre parâmetros, definições e limites

de Áreas de Preservação Permanente) foi elaborado a partir de curvas de nível com

equidistância 5 x 5 metros, elaboradas através de restituição aerofogramétrica por profissional

competente na área. Esta restituição foi realizada sob as fotos aéreas de 1978/79 e para tanto

foi necessária mais uma campanha em campo para coleta de pontos de controle para

aerotriangulação e restituição aerofogramétrica.

Estes pontos de controle foram coletados com aparelho receptor GPS LEICA

SYSTEM 1200 L1/L2 (Figura 30), com precisão milimétrica ideal para mapeamentos de

precisão. Estes aparelhos foram cedidos a pesquisa pelo GeoLab – UDESC e processados no

mesmo laboratório com o software Leica Geo Office. Uma vez os dados processados, foram

utilizados nos trabalhos de aerotriangulação para que pudessem realizar os procedimentos

necessários a elaboração das curvas de nível.
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Figura 30 – Coleta de pontos de controle com GPS LEICA SYSTEM 1200.

Foto: Ricardo Wagner, 2011.

As curvas de nível foram utilizadas para elaboração do Modelo Digita do Terreno

(MDT) e deste, gerou-se o Mapa de Declividades, onde as classes de declividades

apresentadas correspondem àquelas definidas pela metodologia consagrada da EMBRAPA

(2006) (Tabela 1), onde essas declividades representam as características do relevo que

indicam a proporção na qual o processo erosivo se desencadeia, visto que descrevem os

processos relacionados com o desenvolvimento da topografia e da conformação das bacias

hidrográficas, e o Mapa Hipsométrico, que possibilita a representação da elevação do

terreno através de cores, que possuem equivalência com a elevação do terreno.

Tabela 1 – Classes de declividades utilizadas para as análises do modelado do
terreno

Característica do terreno Relevo Classes de declividade (%)

Plano 0 – 3

Suave Ondulado 3 – 8

Ondulado 8 - 25

Forte Ondulado 25 - 45

Montanhoso 45 - 75

Escarpado >75

Fonte: EMBRAPA, 2006
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A caracterização geológica (natureza litológica) da área de estudos foi baseada em

diversos estudos, pois nenhuma base cartográfica existente da região é coincidente. A grande

dificuldade são as diferenças de escala utilizadas pelos autores que mapearam a área.

Podemos citar como exemplo, o mapeamento realizado no estado pelo CPRM do ano de

1987. Trata-se da base geológica oficial do Brasil e foi realizada na escala 1:500.000.

No ano de 2000, alunos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul –

UFRGS, realizaram um trabalho de mapeamento em campo que resultou na elaboração de

uma mapa em escala 1:25.000, detalhando todas as litologias presentes na área de estudos.

No ano de 2003, em virtude da necessidade de melhores estudos da costa catarinense

necessários ao Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro5, o IBGE realizou novo

levantamento Geológico, Geomorfológico e Pedológico na região, resultando nos

mapeamentos da Folha Camboriú em escala 1:100.000. Essa foi a base cartográfica utilizada

aqui, que foi ajustada sob as curvas de nível, juntamente com o mapeamento realizado pela

UFRGS, mapeamento e texto explicativo do CPRM (1987), imagem de satélite, fotos aéreas e

trabalhos de campo, que resultou no Mapa Geológico da área de estudos.

A metodologia adotada (Crepani et. al., 2008) para a adaptação da escala, ou seja, sua

ampliação foi a seguinte: primeiramente foi realizada a sobreposição da base existente (mapa

do IBGE) com o MDT e redelimitaram-se os contatos litológicos do embasamento cristalino

com os depósitos holocênicos através das quebras de declividade (quebras negativas) e as

formas dos topos de morros. Os outros contatos foram redelimitados a partir de trabalhos de

campo e fotointerpretação.

O Mapa Geomorfológico foi elaborado a partir do Mapeamento do IBGE (2003),

juntamente com a metodologia de ROSS (1992), análises por estereoscopia de fotos aéreas

(1978/79), análises do MDT e trabalhos de campo.

Nesse mapa, as observações do MDT buscaram identificar as quebras negativas e

positivas do relevo, que é onde ocorrem os contatos geomorfológicos. A técnica de

fotointerpretação foi utilizada para refinar o mapa, ou seja, conferir se os contatos

geomorfológicos estavam de acordo com as características da paisagem, bem como delimitar

as formas do relevo (linhas de cumeada, vales e sulcos, anfiteatros, etc.) e identificação dos

processos de deposição (rampas de colúvio). As formas deposicionais de colúvios foram

5 Em Santa Catarina, o Gerenciamento Costeiro está legalmente instituído pelo Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro (PEGC), Lei nº 13.553/2005, que foi regulamentada pelo Decreto nº 5.010/06. Foram realizados o
Diagnóstico Socioambiental (DSA), o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) e o Plano de Gestão
da Zona Costeira (PGZC)
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identificadas em campo e compiladas no mapa. Este mapa por ser baseado no MDT, gerado a

partir das curvas de nível da restituição aerofotogramétrica, possui escala 1:5.000.

O Esboço Pedológico foi confeccionado a partir da análise da Geomorfologia,

Geologia, rede de drenagem e trabalhos de observação em campo. Como fonte bibliográfica

de apoio, utilizou-se a EMBRAPA (1999 e 2006), Cunha & Guerra (1998) e IBGE (2003).

Este mapa por também ser baseado no MDT, gerado a partir das curvas de nível da

restituição aerofotogramétrica, possui escala 1:5.000.

O ultimo mapa elaborado para atender o escopo desta pesquisa, foi o Mapa de Áreas

de Preservação Permanente, que contou com os dados obtidos nos mapas Hipsométrico,

Declividades e Hidrográfico.

A elaboração deste mapa foi baseada na legislação ambiental brasileira (Código

Florestal Lei nº 4.771/65 e CONAMA 303/02) onde as limitações e restrições impostas ao

meio físico foram interpretadas e vetorizadas sobre a base cartográfica. Estas limitações e

restrições referem-se às declividades, topos de morro e faixas ciliares dos cursos d’água.

Outra etapa do trabalho, que, sem nenhuma dúvida, foi a mais importante, consistiu na

etapa das análises dos dados elaborados e adquiridos com auxilio de SIG, onde foi possível

realizar a integração dos mapas temáticos confeccionados na etapa anterior e chegar a

Compartimentação da Paisagem, onde os parâmetros físicos e antrópicos foram analisados

e integrados de forma sistêmica (Figura 31).

Figura 31 – Esquema de análise sistêmica

Fonte: adaptado de Crepani et. al., 2001.

Para a análise sistêmica de todos os elementos mapeados, foi utilizada a metodologia

multicriterial de Crepani et. al. (2001), desenvolvida para analisar a vulnerabilidade à perda

de solos das unidades de paisagem onde as variáveis da geologia, geomorfologia, pedologia,

vegetação/uso do solo e clima foram avaliadas para obter as classes de vulnerabilidade à

perda de solos e posterior Mapa de Compartimentação da Paisagem, baseado na

Mapas

Temáticos

Mapa de Zoneamento Ambiental
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resultante das análises. Para elaborar este mapa, estas resultantes foram analisadas visando a

ocupação humana dos espaços de forma que a base física (fragilidades, vulnerabilidades e

potencialidades). Essa metodologia proposta por Crepani et. al. (2001) foi adaptada à

realidade deste estudo, pois originalmente trata de dados em escala regional (acima de

1:50.000). Foi preciso relacionar os dados analisados pelo autor e compilar aos dados

existentes nos mapas temáticos da pesquisa para chegar a uma analise satisfatória dos dados.

Esta metodologia de mapeamento é fundamentada no conceito de Ecodinamica

(TRICART, 1977) e na potencialidade das imagens de satélite para estudos integrados, as

quais permitem uma visão sinótica, repetitiva e integrada da paisagem (FLORENZANO,

2008).

Esta avaliação é feita a partir da caracterização morfodinamica das unidades de

paisagem, segundo os critérios de Tricart (1977), onde são estabelecidas as seguintes

categorias morfodinâmicas:

 Meios estáveis: cobertura vegetal densa. Dissecação moderada;

 Meios intergrades ou intermediários: equilíbrio entre as interferências morfogenéticas

e pedogenéticas;

 Meios fortemente instáveis: condições bioclimáticas agressivas, com ocorrência de

variações fortes e irregulares de ventos e chuvas; relevo com vigorosa dissecação;

presença de solos rasos. Inexistência de cobertura vegetal; planícies e fundos de vales

sujeitos a inundação e geodinâmica interna intensa.

Estes foram os princípios seguidos por Crepani et. al. (2001) para desenvolver o

modelo no qual se buscou a avaliação das unidades de paisagem e servirão como modelo a

esta pesquisa.

Na metodologia de Crepani et. al.(2001), na geração do Mapa de Vulnerabilidade à

Perda de Solo, cada tema componente da paisagem é um plano de informação no banco de

dados. Cada classe, de cada tema que compõe a unidade de paisagem é associada a valores,

que indicam o seu grau de vulnerabilidade à perda de solo. Estas classes recebem,

posteriormente, um valor final resultante da média aritmética dos valores individuais de cada

tema. Esta equação representa a posição da unidade de paisagem dentro da escala de

vulnerabilidade a perda de solo. Uma vez atribuídos valores para todas as classes, de todos os

mapas temáticos, é feita a integração desses mapas via Álgebra de Mapas (BARBOSA, 1997)

em SIG, para gerar o mapa de vulnerabilidade à perda de solo das unidades de paisagem.

Este método, a Álgebra de Mapas, usa uma sequencia de funções primitivas para

realizar uma análise complexa de mapas. Assim, ela é semelhante a álgebra tradicional, na
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qual operadores primitivos (adição, subtração, etc.) são logicamente sequenciados com

variáveis para de formar uma equação, só que em álgebra cartográfica, os mapas são as

variáveis.

Na metodologia adaptada neste trabalho, o que muda é a escala de análise e alguns

parâmetros de análises, pois na metodologia de Crepani et. al. (2001), por exemplo, a

variável ocupação humana é analisada muito superficialmente. Julga-se que esta adaptação,

por ser pequena e aumentar o nível de análise, altera o produto final no sentido de apresentar

maior detalhamento dos parâmetros analisados, afinal todas as variáveis do meio físico e

antrópico que podem ser mapeadas, estão sendo analisadas e em escala mais detalhada, o que

é um ponto positivo e atende aos objetivos propostos pela pesquisa.

Desta forma, os parâmetros utilizados para a análise multicriterial deste trabalho,

levam em conta a fragilidade e potencialidade dos ambientes tais quais eles se apresentam

naturalmente na paisagem e os critérios para classificação desta paisagem são os baseados

nas categorias morfodinâmicas da paisagem, onde os meios estáveis são os que prevalecem a

pedogênese, os meios intermediários são os que possuem equilíbrio entre a pedogênese e a

morfogênese e os meios instáveis onde prevalece a morfogênese.

A metodologia da fragilidade empírica proposta por Ross (1994) fundamenta-se no

princípio de que a natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre suas componentes

físicas e bióticas, e, segundo o mesmo autor, as unidades de fragilidade dos ambientes

naturais devem ser resultantes dos levantamentos básicos de geomorfologia, solos, cobertura

vegetal/uso da terra e clima, e esses elementos tratados de forma integrada possibilitam obter

um diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas da fragilidade dos ambientes naturais.

Diante dos diferentes estados de equilíbrio e desequilíbrio que o ambiente está

submetido, Ross (1994) sistematizou uma hierarquia nominal de fragilidade.

representadas por códigos: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte

(5). Estas categorias expressam especialmente a fragilidade do ambiente em relação aos

processos ocasionados pelo escoamento superficial difuso e concentrado das águas

pluviais.

Segundo esta premissa, as variáveis do meio físico e antrópico receberam um peso

(valor) de acordo com o grau de fragilidade e potencialidade perante o seu comportamento

natural e o Quadro 4 apresenta estes valores:
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Quadro 4 – Detalhamento dos parâmetros físicos e pesos correspondentes utilizados na análise multicriterial
Tema Características da

temática analisada
Detalhamento no meio físico e

antrópico
Pesos

atribuídos

Geologia Litologias
 Grau de coesão da

rocha

Granito Itapema
Granito Valsungana
Granito Serra dos Macacos
Unidade Metassedimentar
Sedimentos Holocênicos

1
2
3
4
5

Geomorfologia Tipo de Modelado Planície Aluvial
Terraço Fluvial
Colinoso
Morrarias
Serras
Planície Alveolar
Colúvios
Anfiteatros
Fundo de Vale

1
1,5
2
3
4
5
5
5
5

Declividade 0 – 3 %
3 – 8 %
8 – 25 %
25 – 45 %
45 – 75 %
>75 %

1
2
3
4
4,5
5

Pedologia Tipo de Solo

 Pedregosidade
 Profundidade
 Textura

Cambissolo Flúvico típico
Cambissolo distrófico típico
Gleissolo Háplico distrófico
típico
Argissolo Vermelho-Amarelo
álico típico
Neossolo Litólico distrófico
típico + Argissolo Vermelho-
Amarelo distrófico
Argissolo Vermelho-Amarelo
distrófico típico

1
2
3
4

4,5

5

Áreas de
Preservação
Permanente

Restrição ao Uso
APP

5

Vegetação/Uso do
solo

Cobertura vegetal

 Densidade

Arbórea
Arbustiva
Herbácea
Reflorestamento
Solo exposto

1
2
3
4
5

Tipo de uso
 Grau de intervenção

Pastagens
Cultivos
Estradas
Água
Ocupação humana
Mineração

1
2
2,5
3
4
5

A atribuição dos pesos da variável Geologia levou em conta o grau de coesão das

rochas, tamanho dos grãos e texturas, onde as características de maior resistência, a

desagregação das partículas, foi o atributo indicativo da maior ou menor fragilidade. Estas

características foram determinadas pela análise de material bibliográfico.
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Na variável Geomorfologia, as formas do modelado foram os parâmetros utilizados

para definição do nível de fragilidade de cada compartimentação, pois estas formas

determinam o maior ou menor índice de dissecação do relevo.

Os intervalos de classes de declividade propostos foram aqueles já consagrados no

Brasil em estudos de capacidade de uso da terra, associados aos intervalos usados na área de

geotecnia como condicionantes de processos erosivos, escorregamentos, análise de risco de

inundações frequentes.

A classificação de solos quanto a sua fragilidade levou em consideração as

características de textura, estrutura, grau de coesão das partículas e profundidade dos solos,

englobando assim os atributos condicionantes das limitações do solo em termos de sua erosão

por escoamento superficial difuso e concentrado.

Considerando que a cobertura vegetal atua reduzindo a fragilidade do ambiente à

degradação e que em grande parte do território brasileiro a vegetação original foi substituída

por outras formas de ocupação, o parâmetro utilizado para a análise foram os diferentes tipos

de usos e coberturas do solo, onde os diferentes graus de proteção da cobertura vegetal são

definidos em função da capacidade de cada tipo de uso do solo em proteger o solo do

processo erosivo.

A ação das chuvas, principalmente quando concentradas em curtos espaços de tempo,

é um importante fator modificador dos processos morfodinâmicos, uma vez que a intensidade

e a distribuição das chuvas ao longo do ano são fatores importantes no intemperismo de

rochas e solos, sendo de fundamental importância para a análise da vulnerabilidade ambiental.

Porém, na sub-bacia do Rio Macacos, tal atributo não foi considerado visto não haver

variações de índices de precipitação na área da bacia e dados pluviométricos confiáveis para

realizar tal análise.

Nas áreas de preservação permanente, devido a característica de serem áreas com

proibição ou restrição de uso, são as áreas mais sensíveis ambientalmente de toda a paisagem

e, portanto recebem pesos mais elevados, evidenciando a sua alta fragilidade natural.

Assim, com os pesos atribuídos de acordo com a especificidade de cada componente

da paisagem, agregaram-se todos os mapas temáticos em um SIG e foi realizado o cruzamento

dos elementos via Álgebra de Mapas (Figura 32), configurando o Mapa de Fragilidade

Ambiental da Sub bacia do Rio Macacos.
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Figura 32 – Raster Calculator – edição da expressão para o cruzamento das temáticas

Fonte: ArcGis10
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Figura 33 – Mapa de Fragilidades
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7 ANALISES E DISCUSSÃO DA PAISAGEM

As análises das variáveis do meio físico, antrópico e das legislações ambientais foram

a base para compreender a dinâmica da paisagem da sub-bacia do Rio Macacos e embora a

metodologia utilizada para as análises tenha sido a sistêmica, primeiramente foi necessário

explorar cada elemento separadamente para melhor compreensão das variáveis e o seu papel

na paisagem.

Cada mapa revela uma peculiaridade da paisagem, que quando integrados via SIG,

revelam o comportamento natural desta paisagem.

Esta investigação resultou nos mapas temáticos, que serão descritos e expostos a

seguir.

7.1 MAPA GEOLÓGICO

O Mapa Geológico (Figura 34) representa as unidades litoestratigráficas que compõem

a sub-bacia do Rio Macacos. São formações que revelam a sua idade de formação e a

resistência de cada tipo de rocha ou sedimento.

As rochas formadas pelo Granito Itapema são equigranulares finas, o que lhe confere o

menor grau de fragilidade a desagregação de minerais, a amplitude e declividades são bem

variáveis, a vegetação é densa com porte arbóreo com inserções de silviculturas, pastagens e

vegetação arbustiva.

O Granito Valsungana possui maior grau de fragilidade que o Itapema, pois possui

grãos grosseiros e por isso tem maior facilidade na desagregação dos minerais.

O Granito Serra dos Macacos é o grande fornecedor de colúvios para a área de estudos.

Esse granito é representado por grãos finos a médios, porém a presença de foliação lhe

confere um grau de fragilidade maior que os demais granitos da área de estudos.

As rochas da sequência metassedimentar clástica-química são rochas formadas por

mármores calcíticos a dolomíticos, que são rochas metamórficas ornamentais. Essas rochas,

embora já escassas devido a exploração mineral, possuem características químicas de mais

fácil desagregação que os granitos, por exemplo.
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Figura 34 – Mapa Geológico
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Os Sedimentos Holocênicos são compostos por sedimentos aluvionares, cascalheiras,

areias e sedimentos síltico-argilosos, que formaram depósitos sedimentares de colúvio-alúvio-

eluviais indiferenciados, sedimentos flúvio-marinhos e argilo-síltico-arenosos. Estes

sedimentos possuem o grau mais forte de fragilidade, porém, devido à sua disposição em

terraços e planícies, o risco a processos erosivos é amenizado consideravelmente.

7.2 MAPA GEOMORFOLÓGICO

Neste mapa é possível identificar os tipos de modelados que compõem a área de

estudos e compreender como este se formou, perante as variáveis clima e hidrografia.

Os tipos de modelados mapeados compreendem os modelados de dissecação,

representados pelas Colinas, Morrarias e Serras, e os modelados de acumulação,

representados pela Planície Aluvial, Planícies Alveolares, Terraços Fluviais, Colúvios, Vales

ou Sulcos Estruturais e pelos Anfiteatros de Erosão. A Figura 35 representa o mapa

geomorfológico produzido para a área de estudos.

Os modelados identificados revelam que o relevo é bem trabalhado pela ação das

águas superficiais, concentradas em canais de drenagem, que cortam todos os modelados. A

Planície Aluvial, localizada em toda a porção central da área de estudos, apresenta grande

dinâmica de sedimentos, que são carregados pelos vários cursos d’água, através do plantio de

arroz e pela instalação de ocupações humanas. Essa planície é recoberta por vegetação

herbácea, as margens dos rios estão totalmente descaracterizadas de sua conformação original

e a ocupação humana a explora economicamente com a instalação de áreas de lazer voltadas

para o turismo rural e silviculturas.

Os Terraços Fluviais identificados indicam que o relevo sofreu um rebaixamento e

aplainamento devido a ação destes cursos d’água. As Planícies Alveolares também são

modelados dissecados pela hidrografia e apresentam-se como áreas sensíveis aos eventos de

precipitação pluviométrica intensa. Os Sulcos ou Vales Estruturais são os modelados de fundo

de vale, que devido a suas características (hidrografia encaixada entre serras) representa uma

área com alta dinâmica dos sedimentos proveniente da desagregação de rochas. Nos

Anfiteatros de Erosão, como o próprio nome revela, são áreas sensíveis aos processos

erosivos quando o solo está desprovido de vegetação e ainda indicam o trabalho erosivo e

movimentos de massa intensos.

Já os colúvios abundantes na porção leste da área de estudos revela que o tipo de rocha

fonte é mais susceptível a desagregação de rochas. Estes colúvios, embora possuam restrições
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à ocupação humana, estão intensamente tomados por construções comerciais, residências e de

veraneio.

Os modelados de dissecação do tipo colinoso são representados por modelados com

vales pouco encaixados, abertos, com amplitude pequena constituindo elevações convexo-

côncavas conformando colinas. São os modelados mais abundantes da área e representam o

desgaste do relevo que tornou seu topo arredondado e com várias cicatrizes de movimentos de

massa, três pequenas colinas isoladas em meio a Planície Aluvial confirmam que houve este

desgaste natural.
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Figura 35 – Mapa Geomorfológico



86

Os modelados de Morraria são muito semelhantes ao Colinoso e diferem apenas no

formato dos topos, que apresentam maiores declividades superiores às das colinas. Aparecem

em apenas uma porção da área de estudos e são recobertas por vegetação densa de porte

arbóreo e nas bordas, já quase na quebra de declive, muitas ocupações humanas e fragmentos

de reflorestamentos.

O modelado de Serras é o mais íngreme e com maior amplitude altimétrica, chegando

a 660 metros de altitude no seu ponto mais alto. É um modelado que apresenta muitos

anfiteatros de erosão, hidrografia bem encaixada nos sulcos e vegetação arbórea densa. Neste

modelado foram identificadas duas feições, que revelam eventos tectônicos – uma falha bem

definida já quase extrapolando os limites da sub bacia e um curso d’água, que possui uma

anomalia, provavelmente provocada por sistemas de falhas.

A compreensão da dinâmica do relevo revela como este atingiu a configuração atual e

como o mesmo se comportará frente as outras variáveis que compõem a paisagem da sub

bacia.

7.3 MAPA DE DECLIVIDADES

O mapa de declividades (Figura 36) revela que 16,83% da área da sub-bacia são

compostos por declividades entre 0 e 3%. Elas estão distribuídas principalmente das áreas das

Planícies Aluviais e Terraços Fluviais, que devido a essa declividade muito baixa e à alta

estabilidade são utilizadas principalmente para o cultivo de arroz e ocupação humana.

As declividades entre 3 e 8% representam 2,73% da área total e estão distribuídas

principalmente na transição do relevo de Planícies e Terraços para as Colinas e Colúvios. São

declividades que possuem boa estabilidade a processos erosivos e onde estão instaladas

muitas ocupações humanas.

Representando 17,83% da área de estudos, as declividades entre 8 e 25% estão bem

esparsas por todo o modelado colinoso. São declividades que possuem um grau de

estabilidade intermediário e variável, pois este grau de estabilidade depende da cobertura

vegetal que a recobre.

As declividades entre 25 e 45% possuem um grau de estabilidade que varia de médio a

alto, também dependendo da cobertura vegetal e uso do solo. Representam 35,28% da área de

estudos, e são as declividades mais abundantes de toda a área. Recobrem os modelados

colinosos, de morrarias e serras, seu uso é destinado principalmente para monoculturas de

Pinus s.p. e Eucaliptus s.p. e a cobertura vegetal predominante é a de vegetação arbórea.
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As declividades que representam 25,13% da área total da sub-bacia do Rio Macacos

são as correspondentes à faixa entre 45 e 75%. Nesta faixa de declividade o relevo é muito

íngreme e é representado pelos modelados de morrarias, colinoso, colúvios e serras. A

cobertura vegetal, em sua maior parte, é de vegetação secundária de porte arbóreo.

Por fim, a ultima classe de declividades identificada na área de estudos corresponde às

acima de 75%. Esta classe de declividade corresponde a somente 2,19% da área total, a menor

porção entre todas as demais classes, porém, devido às suas características, possui alto grau de

riscos a deslizamentos quando não recoberta por vegetação.
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Figura 36 – Mapa de Declividades
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7.4 ESBOÇO PEDOLÓGICO

As classes de solos da área de estudos CONSTITUEM associações de solos com

grande semelhança entre as suas características básicas, pois derivam quase que na totalidade

dos mesmos tipos de rochas (granitos), variando na quantidade de minerais, texturas, grau de

intemperismo e sua particularidade esta ligada a posição que ocupa no relevo. Para que se

pudesse chegar a uma classificação quanto à sua fragilidade do ponto de vista geotécnico

foram levadas em conta as variações de textura de argilas e silte e do horizonte A. Desta

forma, a compartimentação Pedológica, representada na Figura 37 apresenta o tipo de solo

está diretamente ligado ao tipo de rocha-fonte e o tipo de modelado do terreno.

Desta forma, os solos do tipo Cambissolo Flúvicos típico foram considerados os mais

resistentes das classes de solos. Estes solos apresentam boa drenagem e horizonte A pouco

profundos.

Na sequencia de fragilidades aparece o Cambissolo Distrófico típico, que está presente

nos terraços fluviais. Possui textura argilosa e horizonte A pouco profundo.

Os solos do tipo Gleissolo Háplico distrófico típico aparecem na planície mais

inundada da área de estudos. Esse tipo de solo, devido as suas peculiaridades, é muito

utilizado para o cultivo do arroz. Sua textura vai de argilosa a muito argilosa e também há

presença de silte.

Argissolo Vermelho-Amarelo álico típico possui uma maior fragilidade devido à

textura argilosa a muito argilosa e o horizonte A moderado está presente nas áreas colinosas,

apresentando muitos movimentos de massa em forma de creepping.

Os Neossolos Litólico distrófico típico associados aos Argissolos Vermelho-Amarelo

distrófico são os solos mais abundantes da área de estudos e também um dos mais

susceptíveis a processos erosivos, já que se situam em áreas declivosas e de maior altitude. O

horizonte A é pouco espesso ou inexistente, a textura varia de média argilosa a cascalhenta.

Os Argissolos Vermelho-Amarelo distróficos típicos são os solos formados sobre os

colúvios e devido a esta característica são considerados a classe de solos mais frágil

encontrada na área de estudos. Possuem horizonte A moderado a proeminente e textura

argilosa a muito argilosa.

A fragilidade do solo ou erodibilidade corresponde à vulnerabilidade do solo à erosão.

As diferenças nos atributos físicos e químicos explicam em muitos casos o fato de alguns

solos erodirem mais que outros mesmo estando expostos a uma mesma condição ambiente.
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Figura 37 – Esboço Pedológico
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7.5 MAPA DE USO E COBERTURA DO SOLO

Os usos e coberturas do solo caracterizam uma paisagem de acordo com o nível de

intervenção que a mesma sofreu ao longo do tempo. Por exemplo, uma paisagem pode ser

classificada como sendo rural pelo uso intensivo agrícola, de pastagens e até mesmo pela

cobertura vegetal, que recubra o solo.

No Mapa de Uso e Cobertura do Solo da área de estudos (Figura 38) apresenta 11

classes de usos e coberturas que recobrem o solo, e cada uma representa níveis de

intervenções diferentes, que podem apresentar variáveis níveis de proteção do mesmo.

Para fins de classificação quanto à fragilidade ambiental, esta temática foi dividida em

Usos e Coberturas.

A classe de cobertura mais abundante da área de estudos é a de vegetação de mata

secundária de porte arbóreo da Floresta Ombrófila Densa. Este tipo de cobertura proporciona

ao solo uma proteção alta a processos erosivos, pois é caracterizada por uma cobertura densa.

A vegetação de porte arbustivo oferece um nível mais baixo de proteção que a Arbórea

por se tratar de uma vegetação mais baixa e geralmente ser mais esparsa.

A vegetação Herbácea é caracterizada por arbustos esparsados em meio a capoeiras, ela

possui densidade de cobertura menor que as demais coberturas vegetais e consequentemente

um grau de fragilidade maior.

As áreas de monoculturas por silviculturas, identificadas como sendo de Pinus s.p. e

Eucalyptus s.p., foram classificadas com alto grau de fragilidade, já que este tipo de vegetação

descaracteriza o solo deixando-o mais frágil.

A ultima cobertura é a de solo exposto, que, na verdade, é a classe onde o solo está

totalmente desnudo e muito mais susceptível à erosão que as demais classes.

Dos usos identificados, o que oferece o menor nível de interferência são as pastagens,

que são as áreas de vegetação de gramíneas.
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Figura 38 – Mapa de Usos e Cobertura do Solo
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As áreas de cultivo, principalmente a arroz já, interferem mais na paisagem que as

pastagens, pois além de terem descaracterizado a vegetação original, desviam os cursos água

para irrigação dos plantios.

As estradas, todas sem pavimentação, interferem mais na paisagem que as classes

anteriores. Estas estradas cortam praticamente todos os tipos de modelados da área e devido

ao alto uso e intervenções periódicas para manutenção, acabam revolvendo muito o solo e

deixando-o muito susceptível a erosões lineares. E são fonte de sedimentos carregados para os

rios pelas enxurradas.

As classes de corpos d’água são de usos antrópicos ou não. Os antrópicos são os açudes

artificiais, construídos principalmente para as atividades de lazer como os pesque-pague. Os

naturais são os rios, com larguras mais consideráveis e passiveis de mapeamento. Estas

classes são sensíveis do ponto de vista ambiental, pois em eventos de alta precipitação,

dependendo de sua localização geográfica, podem inundar grandes áreas.

A ocupação humana é composta por residências unifamiliares, áreas de lazer,

equipamentos de saúde e educação, igrejas e sítios. Estas ocupações, em sua grande maioria,

deixam o solo desprovido de vegetação ou ainda provocam alterações nos perfis do solo,

removendo horizontes e deixando a área muito sensível ambientalmente.

Por fim, a ultima classe de uso identificada é a mineração, que descaracterizou

totalmente a vegetação original, removendo rochas e solo e proporcionando a essas áreas o

maior nível de intervenção de todas as demais classes de uso do solo. Esta atividade, devido a

necessidade de mão-de-obra, também descaracterizou a paisagem do entorno, pois provocou

ou pelo menos instigou que houvesse um certo grau de urbanização.

7.6 MAPA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Embora as áreas de preservação permanente não sejam consideradas na análise da

paisagem, são fundamentais para o planejamento territorial de uma sub-bacia, pois restringem

os usos em determinadas áreas, indiferentes do seu grau de fragilidade frente aos parâmetros

físicos.

Este mapa (Figura 39) foi elaborado a partir da interpretação das legislações

ambientais pertinentes e da espacialização das mesmas sobre a base cartográfica elaborada.

Assim, obtiveram-se como áreas de preservação permanente as seguintes classes:

APP de Topos de Morros: Segundo a Resolução CONAMA nº. 303/2002 são

delimitadas como sendo APP os topos de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir
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da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base

e nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois

terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de

nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros;

APP de Margens de Rios: trinta metros, para o curso d’água com menos de dez

metros de largura;

APP de Nascentes: ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com

raio mínimo de 50 metros, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica

contribuinte;

APP de Declividades: em encosta ou parte desta, com declividade superior a 100% ou

45º na linha de maior declive.

Como um dos objetivos deste trabalho é contatar se as Áreas de Preservação

Permanente estão sendo respeitadas, o mapa de Usos em APP foi elaborado (Figura 40).

Este mapa revela quais usos estão invadindo as APP e demonstra que principalmente as

APP de Margens de Rios estão sendo invadidas pelos cultivos de arroz e pela ocupação

humana.

Porém, o que pôde ser percebido com as análises temporais da área de estudo é que

embora hoje, as APP não sejam respeitadas, no passado o cenário era bem pior.

As fotos aéreas de 1978/1979 revelaram que a vegetação das APP de topos de Morro,

por exemplo, foi praticamente toda suprimida, mas, atualmente, que o que vemos é uma

vegetação bem recuperada e com estágio avançado de regeneração. Porém, a ocupação sem

critérios ambientais pode comprometer esta paisagem que demorou mais de 30 anos para se

regenerar.
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Figura 39 – Mapa de Áreas de Preservação Permanente
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Figura 40 – Mapa de Usos em APP
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7.7 CLASSIFICAÇÃO DA PAISAGEM SOB O VIÉS DO ZONEAMENTO

AMBIENTAL

De acordo com Tricart (1977), a paisagem pode ser classificada em 3 categorias:

estáveis, intermediárias e fortemente instáveis de acordo com suas características físicas e ao

uso que é dado dos espaços.

Seguindo esta premissa e através das análises integradas do meio físico e antrópico

realizadas na Sub bacia do Rio Macacos sob a metodologia adaptada de Crepani et. al. (2001)

e Ross (1994) chegou-se a compartimentação da paisagem, que foi elaborada a partir do mapa

de Fragilidade Ambiental.

Este mapa (
Figura 41) representa os resultados das análises realizadas em cada unidade de

fragilidade encontrada na Sub bacia, onde todos os pesos atribuídos às variáveis do meio

físico e antrópico foram analisados via SIG, já apresentadas no capitulo de metodologia.

Para que se pudesse chegar a este resultado, uma modelagem matemática foi realizada,

de forma que as temáticas do meio físico e antrópico receberam pesos compatíveis com as

suas fragilidades naturais.

O cruzamento destas informações via Álgebra de Mapas possibilitou que o modelo

fosse interpretado, e extraído dele a informação da fragilidade ambiental de cada

compartimento da paisagem. Através desta análise empírica adaptada de ROSS (1994), foi

possível estabelecer quais áreas podem ser consideradas como mais críticas do ponto de vista

da fragilidade potencial natural para a área de estudo.

A gradação de cores do mapa indica a sua fragilidade, onde os tons mais avermelhados

representam os meios mais estáveis, as cores azuis representam as áreas mais instáveis e as

cores intermediárias entre estas duas (verdes) representam os meios intermediários.

Esta análise revela a situação da paisagem atual e como a variável clima não foi

agregada, é importante registrar que os eventos pluviométricos interferem muito neste

resultado. Como não foi possível encontrar dados confiáveis que pudessem ser espacializados

em mapas, para não correr o risco de gerar dados inconsistentes, a opção foi por não agregar

está variável na análise sistêmica. O que se pode afirmar com certeza é, que, pelo menos em

duas estações do ano, inverno e verão, este resultado seria outro, pois na estação de maior

concentração de chuvas, o verão, por exemplo, a fragilidade de alguns pontos seria muito

maior.
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Figura 41 – Compartimentação da Paisagem a partir da análise das Fragilidades Naturais do meio
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Assim uma vez identificada a fragilidade natural de uma temática e, esta, contrastada

com as demais, é possível que se perceba que há peculiaridades diferentes dependendo de sua

localização geográfica, pois ela varia em tipo de solo, cobertura vegetal, geologia,

geomorfologia e declividades, sendo que a variável Uso e Ocupação do Solo, tem maior

relevância sobre as demais.

Deste modelo empírico e através da metodologia de Tricart (1977), generalizando

algumas áreas, chegou-se a classificação da paisagem em meios estáveis, intermediários e

fortemente instáveis.

Assim, cada uma destas compartimentações ou classes são expostas abaixo.

7.7.1 Meios Estáveis

Os meios estáveis, segundo Tricart (1977:36), caracterizam-se essencialmente pela

lenta evolução, e a constância dessa evolução é resultante da permanência no tempo de

combinação de fatores. Uma alteração em um destes fatores, a vegetação, por exemplo,

alteraria a estabilidade natural desta paisagem.

Esta classe representa as áreas da sub-bacia do Rio Macacos onde a combinação de

fatores (físico e antrópicos), apresentada pelo modelo matemático, são mais estáveis

ambientalmente. Elas estão inseridas nos terraços fluviais encaixadas entre o embasamento e

recobertas, muitas vezes, por colúvios, que apresentam boa estabilidade por serem bem

antigos.

Estas áreas apresentam em geral solos resistentes a processos erosivos (Cambissolos),

declividade variável, pois se encontram em uma área de transição entre a planície aluvial e as

encostas, porém o grande diferencial que confere a alta estabilidade a esta unidade é a

cobertura vegetal densa e a geologia com características de maior resistência.

As áreas dos terraços fluviais também apresentaram condições de estabilidade

favorecendo a ocupação humana nestas áreas, o que já é uma realidade no local.

Como já apontado no item anterior, o clima seria mais uma peculiaridade de alteração

desta estabilidade, porém, mesmo sem possuir estes dados, neste meio, o clima não alteraria

de forma significativa a sua fragilidade, pois o terreno apresenta-se em geral de plano a

inclinado, e as características do solo, geologia, declividade e geomorfologia, são propensas a

manterem-se estáveis.
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7.7.2 Meios Intermediários

Este meio é designado como sendo uma transição entre o meio estável e o meio

instável. Segundo Tricart (1977:47), o que caracteriza estes meios é a interferência

permanente de morfogênese e pedogênese, exercendo-se de maneira recorrente sobre um

mesmo espaço.

Sendo assim, na área de estudos, as áreas classificadas pela análise matemática como

Intermediários representam a maior porção da Sub bacia do Rio Macacos.

Este meio representa em geral solos com fragilidades variáveis, declividades que vão

de planas a inclinadas, a geologia com propensão a desagregação variável, geomorfologia

composta por colinas, morrarias e serras e a cobertura vegetal e de uso do solo também muito

heterogênea, conferindo as diferenças de fragilidades nos diferentes núcleos.

Portanto, no Meio Intermediário todas as temáticas do meio físico e antrópico são

significativas para representar a fragilidade natural do meio, porém as atividades humanas

sempre terão maior relevância sobre as demais, já que qualquer alteração significativa da

paisagem tornam os meios mais ou menos propensos a pedogênese e/ou a morfogênese.

Outro fator que influencia este meio, favorecendo a sua fragilidade é o clima.

Precipitações altas podem modificar a dinâmica das encostas mais desprovidas de vegetação e

áreas de baixadas (planícies) podendo sofrer tanto com inundações como área de recebimento

de materiais providos destas encostas.

Come este meio é intermediário entre as outras duas classes há ocasiões em que se

aproxima mais de um meio estável e, em outras, aproxima-se do meio instável. Portanto, para

vias de gestão do território, cada ponto deve ser analisado separadamente, visando identificar

cada componente da paisagem e como este se comporta perante uma intervenção futura.

Grande parte das Áreas de Preservação Permanente mapeadas faz parte desta unidade

e devido a esta peculiaridade, embora não apresente alta instabilidade, legalmente não podem

ser ocupadas e seu uso é restrito.

De forma geral, está é uma unidade que pode ser ocupada, porém com restrições de

uso que devem ser previamente analisadas para sua instalação. No ambiente SIG esta análise é

facilitada, e apresenta grande rapidez no resultado.
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7.7.3 Meios Fortemente Instáveis

Nestes meios, segundo Tricart (1977:51), a morfogênese é o elemento predominante

da dinâmica natural, e fator determinante do sistema natural, ao quais outros elementos são

subordinados.

Na área de estudos, esse meio é o que possui menor representatividade em área, porém

é a que possui as maiores fragilidades naturais de toda a sub bacia.

Segundo a combinação de elementos da paisagem esta fragilidade atribuída é

consequência da união dos fatores físicos e antrópicos equiparando-se em níveis de

fragilidade, conferindo a estas áreas um nível de fragilidade bem elevado.

As coberturas vegetais exóticas como as monoculturas de Pinus s.p. e Eucalyptus s.p.,

com grau de fragilidade alto, associadas a áreas identificadas como colúvios e com

declividades bem acentuadas, apresentaram o maior grau de fragilidade natural da área de

estudos.

As áreas de mineração associadas a solos pouco resistentes representam o maior nível

de instabilidade da área de estudos. Nestas áreas, o uso deve ser restrito e a atividade de

mineração controlada, já que pode oferecer riscos de deslizamentos para jusante, prejudicando

estas áreas e modificando negativamente a paisagem.

As Áreas de Preservação Permanente também fazer parte desta unidade da Paisagem,

já que são áreas onde o uso é proibido ou muito restrito, porém como a análise é integrada

dentro do ambiente SIG e muitas APP ficaram entre os meios intermediários a fortemente

instáveis.

As condições do clima, ou seja, eventos pluviométricos de alta intensidade

influenciam de forma negativa, aumentando mais a instabilidade das encostas, favorecendo os

movimentos de massa e a desestabilização das mesmas.

Estas áreas não são favoráveis a ocupação humana, embora apresente algumas

residências instaladas, que devem ser monitoradas periodicamente, principalmente nos

períodos de maior índice pluviométrico (meses de Novembro a Março).

Os meios fortemente instáveis não se apresentam de forma homogênea na sub bacia, e,

sim, formando núcleos, muitos deles, isolados, demonstrando que as altas fragilidades estão

concentradas em áreas com peculiaridades bem definidas e únicas.

O manejo adequado do uso e ocupação do solo pode assegurar que em alguns locais

deste meio mantenham as suas características ou evolua para um meio mais estável ou
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intermediário, já que a recomposição da vegetação original poderia conferir maior proteção ao

solo e demais fatores dinâmicos.

7.8 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA A MANIPULAÇÃO DOS
PARÂMETROS FÍSICOS COM VISTAS A GESTÃO TERRITORIAL

Depois que todos os dados do meio físico, antrópico e das Áreas de Preservação

Permanente foram analisados, discutidos e espacializados em mapas, a elaboração de um

Sistema de Informação Geográfico (SIG) foi possível.

O SIG conta com um banco de dados onde todos os dados dos mapas temáticos estão

armazenados, de forma que pode ser manipulado por quem necessitar realizar uma consulta

de viabilidade para construção, por exemplo. Esta ferramenta proporciona ao gestor, seja ele

público ou privado, realizar análises, agregar mais informações, gerar mapas e compreender a

paisagem sistematicamente.

A grande vantagem de utilizar esta ferramenta de gestão é a facilidade de consulta, já

que todas as informações temáticas estão agregadas em um único ambiente virtual. É uma

ferramenta que apresenta um custo-benefício muito atraente para a gestão pública, porém, é

necessário apontar que, sem uma base cartográfica e mapas temáticos confiáveis e de detalhe,

as análises ficam comprometidas.

Já é de conhecimento comum, no meio acadêmico, que no Brasil, não contamos com

mapeamentos sistemáticos de qualidade suficiente para gestão de bacias hidrográficas, muito

menos para sub bacias. A falta de escalas adequadas ao planejamento territorial é um fato e

somente uma investigação detalhada, como está que o trabalho de pesquisa procurou fazer, é a

maneira correta para obter informações mais precisas do meio físico e antrópico.

O banco de dados desenvolvido para esta pesquisa conta com as cartas temáticas já

apresentadas nos itens anteriores, juntamente com o resultado das análises de álgebra de

mapas, imagem de satélite, modelo digital de elevação (MDE), bem como as informações

sobre o tamanho das áreas, forma, descrição das unidades (Figura 42) de cada temática e a

representação da paisagem de acordo com a classificação de Tricart (1977), que oferece os

resultados da pesquisa de forma sintética e de fácil manuseio.
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Figura 42 – Apresentação do banco de dados de uma das feições temáticas do SIG

Fonte: ArcGis10

Pode-se ter uma visão de como este banco está organizado visualizando a Figura 43.

Figura 43 – Modelo esquemático do Banco
de Dados Geográfico

Fonte: ArcGIS 10.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, nas análises realizadas na Sub bacia do Rio Macacos, pode-se

afirmar que a integração dos elementos desta paisagem, via ferramentas de SIG, oferecem

uma facilidade muito grande no que diz respeito à criação, manipulação e visualização dos

dados.

Fornecer subsídios para a elaboração de uma proposta de Zoneamento Ambiental não

é um trabalho fácil e necessita que os dados dos meios físico e antrópico, adquiridos ou

gerados, sejam de grande confiança, no sentido de que este é o embasamento para toda a

análise e posterior gestão do território analisado. E ainda, qualquer modificação nos

parâmetros, principalmente o uso e cobertura do solo refletem fortemente na sua fragilidade.

Considera-se que este trabalho atingiu os objetivos propostos, pois conseguiu analisar

todas as temáticas envolvidas no meio físico de forma detalhada e descritiva,

compartimentando a paisagem conforme a metodologia de Jean Tricart, porém para se atingir

um objetivo maior, que é o Zoneamento Ambiental, somente uma pesquisa voltada para o

meio físico e alguns parâmetros do meio social não são suficientes. É necessária uma pesquisa

realizada por uma equipe multidisciplinar, pois não se pode deixar de lado o meio biótico e o

social, que é para quem a pesquisa é feita.

Toda a reflexão para o desenvolvimento desta pesquisa foi voltada a oferecer subsídios

técnicos e metodológicos, que facilitem ou pelo menos agreguem a forma de como os

planejamentos territoriais são feitos no Brasil hoje.

Pensar que um modelo ou uma metodologia de análise serve para um território imenso

como é o do nosso país é cair em um erro. Cada região do nosso território possui

peculiaridades, especificidades e fragilidades diferentes, que precisam ser conhecidas e

analisadas detalhadamente, caso o objetivo for um Planejamento Territorial voltado para a

proteção do meio ambiente e até mesmo voltado para a proteção da vida humana, já que, o

que temos visto, são grandes tragédias ambientais onde os prejuízos são inteiramente

socializadas.

O mapeamento da fragilidade da paisagem constitui, portanto, numa importante

ferramenta que auxilia no ordenamento adequado do meio, indicando as áreas mais favoráveis

e menos favoráveis à sua ocupação. Além disso, o seu mapeamento é importante pela

diversidade em termos de ocupação e de problemas ambientais.
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