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RESUMO 
 
O objetivo desse estudo foi avaliar a evolução do uso e ocupação da terra na bacia hidrográfica 
do Rio São Lourenço, no município de Itaiópolis-SC. A adoção desta bacia hidrográfica justifica-
se por se constituir área de manancial, abastecendo a sede do município. Quanto aos 
procedimentos metodológicos foram realizados levantamentos bibliográficos com base em 
publicações de instituições e órgãos públicos e geração de mapas para o período 1977/79 e  
2011 (fotos áreas digitais). A vetorização feita em escala 1:60.000. Foram identificadas cinco 
classes de uso da terra: Área Urbanizada; Cultura; Floresta; Pastagem/Campestre e 
Silvicultura.Os resultados apresentados durante o período de 1977/79 à 2011 permitiram analisar 
que as mudanças mais significativas ocorrem nas classes pastagem/campestre e cultura, sendo 
que a primeira foi a que mais perdeu área (-30,91%) e a segunda a que mais se expandiu 
(19,96%). As mudanças ocorridas o resultado das atividades humanas sobre a natureza e o 
trabalho como agente transformador de toda configuração espacial e a busca constante dos 
recursos naturais como elemento chave no processo de apropriação do espaço. Os dados 
apresentados revelam que o uso e ocupação da terra nesta bacia segue a tendência de 
expansão das atividades ligadas ao agronegócio e que constituem uma dinâmica própria na 
configuração espacial ocorrida de maneira geral em todo o município.  

 

Palavras-chave: Uso da terra; Bacia hidrográfica; Atividades antrópica; Manancial. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
Mesmo os povos mais antigos, ao buscar soluções para sua sobrevivência, de alguma maneira 

precisaram transformar os sistemas naturais. Ao Preparar áreas paras suas plantações ou 

construir seus abrigos, tiveram que utilizar os recursos que a natureza oferecia para tornar sua 

vida mais confortável. Essas as atividades humanas sobre a natureza, colocaram o homem 

como agente transformador e modificador do espaço, desde os tempos mais remotos até a 

atualidade. Toda transformação que ocorre é resultado do trabalho, tido como agente de toda 

configuração espacial e a busca constante dos recursos naturais como elemento chave no 

processo de apropriação do espaço. Ao desenvolver meios de sobrevivência, o ser humano 



revestiu os ambientes naturais com diferentes usos da terra, de modo que, para extrair os bens 

que necessita, criou possiblidades de utilização e aperfeiçoamento de meios técnicos, 

produzindo novos ambientes, extraindo benefícios da natureza, utilizando-os a seu favor. Se 

tudo vem da terra, a humanidade, além de aprender a adaptar os cereais em diferentes solos e 

condições climáticas, aprendeu também a aumentar a produção e a multiplicar variedades de 

espécies agrícolas, com isso intensificando as ações antropogênicas sobre as paisagens.  

Usando de sua capacidade intelectual, o ser humano estabelece novas formas de 

transformações espaciais, aproveitando todos os recursos que a natureza oferece, produzindo 

impactos de maneira negativa ou não, nessa busca constante de satisfazer suas necessidades. 

Criou assim, as condições necessárias para produzir, transportar, comercializar e consumir os 

bens de que necessitava. 

Entretanto foram as civilizações mais modernas que pensando em lucro direto e imediato, 

acreditando no avanço tecnológico, produziram novas configurações espaciais promovendo uma 

nova dinâmica, transformando a natureza, subtraindo suas paisagens originais, diminuindo deste 

modo sua naturalidade, impondo sobre esta uma nova característica, marcada por diferentes 

graus de antropogenia, de acordo com o uso e ocupação da terra. O uso da terra corresponde 

segundo Bie;Leeuwen e Zuidema(1996 citado pelo IBGE, 2006) a “uma série de operações 

desenvolvidas pelos homens, com intenção de obter produtos e benefícios, através do uso dos 

recursos da terra”, segundo suas necessidades. 

O ser humano muda constantemente suas necessidades ao longo da vida e por isso muda 

também de lugares, procurando ajustar-se em espaços que lhes proporcionem melhores 

condições de vida, e em ambientes que possam lhe assegurar algum tipo recurso nos padrões 

atuais necessários para acompanhar a modernidade. Recursos que lhe ofereçam melhores 

condições de locomoção, alimentação, educação entre outras, buscando o trabalho remunerado 

para garantir sua sobrevivência.  

Isso promove com frequência desajustes criando situações conflitantes no uso e ocupação da 

terra em áreas que deveriam ser protegidas, promovendo tamanha interferência humana, muitas 

vezes sem planejamento, que além de descaracterizar totalmente a paisagem original, acabam 

degradando os sistemas naturais importantes à coletividade. Como demonstram Costa e Braga 

(2002, p. 6),”A forma pela qual os recursos são utilizados obedece à lógica de valorização do 

capital no espaço urbano e rural e reflete-se diretamente sobre a qualidade de vida das 

populações, reificando e reproduzindo desigualdades, conflitos e contradições”, porém com 

acréscimos e modificações, quando se pretende analisar uma bacia hidrográfica. 



A instalação de atividades industriais de grande ou pequeno porte também irá determinar o 

aparecimento de aglomerados nas periferias, subtraindo terra rural para ocupação de áreas 

residenciais em seu entorno. Criam-se loteamentos populares ou ocupam-se áreas na periferia 

urbana dotados de pouca infraestrutura básica e com isso geram problemas que passam a ser 

incorporados no cotidiano das pessoas, resultando em situações de conflitos ambientais.  

No espaço rural ocorre a supressão da vegetação nativa para dar lugar a outras atividades mais 

lucrativas, atendendo aos interesses dos mercados em ascensão, seja para a produção agrícola, 

pecuária e papel e celulose, substituindo florestas e alterando drasticamente a paisagem original.  

O Estado também atua sobre a organização do espaço rural e das cidades, de uma maneira 

mais complexa, na medida em que define regras para uso e ocupação da terra e sua atuação 

pode ser compreendida nas palavras de Corrêa (2002, p.13), como “grande industrial, 

consumidor de espaços e de localização específicas, proprietário e promotor imobiliário”.  

Em uma ou mais décadas, mudanças significativas podem ocorrer sobre o espaço, tanto no 

âmbito mundial como no local e compreender essa dinâmica ocorrida tanto físico-ambiental ou 

sociocultural, leva a refletir sobre as ações humanas e suas interferências. Observa-se que a 

proporção dos impactos ambientais decorrentes dessas mudanças, em raras situações, 

considera o meio natural como elemento fundamental para a sobrevivência e perpetuação das 

espécies de todos os seres vivos. 

Ao viver em um lugar que constitui o espaço de suas relações, o ser humano apenas olha a 

paisagem sem se dar conta como esse espaço está sendo utilizado, onde estão localizadas as 

atividades econômicas, o espaço de produção, como estão sendo distribuídas as áreas 

residenciais e de lazer, enfim, que o espaço do qual faz parte, é distribuído, planejado segundo 

os interesses de quem o ordena. 

Muitas das ações praticadas sobre o espaço, em especial, sobre as bacias hidrográficas, podem 

gerar consequências negativas para toda a coletividade, quando há falta de planejamento na 

ocupação da terra nessas áreas. 

Não é raro verificar que há preocupação ambiental, no âmbito dessas áreas contidas nos 

discursos e na elaboração de legislações específicas, no entanto, a distância entre o que se 

prega e o que se faz não estão ausentes, considerando os diferentes graus de artificialidade 

presentes nestas áreas. 

Para suprir suas necessidades o ser humano foi criando e aperfeiçoando diferentes meios 

técnicos que permitisse sua fixação e que ao mesmo tempo pudesse melhorar suas condições 

existenciais. Com essas necessidades inicia uma constante transformação do meio natural 

dando-lhe outras configurações de acordo com novos interesses que irão surgindo. 



Para Santos (1986, p.205), “tudo o que existe articula o presente e o passado, pelo fato de sua 

própria existência. Por essa mesma razão, articula igualmente o presente e o futuro.” 

A Terra é inicialmente obra da natureza, e está subordinada às suas leis, e Vieira e Weber 

(2002, p.57) defendem que “A “natureza” apresenta certas conotações míticas; em todo o caso, 

e em termos de objeto de estudo científico, trata-se de tudo aquilo que envolve e circunda o 

homem e que obedece a dinâmicas próprias”, e o ser humano é parte deste conjunto, havendo, 

por conseguinte, uma interação entre homem/natureza, ou seja, o modo como o homem modifica 

e se apropria num processo contínuo de reelaboração, criação e modificação do espaço.  

Carot e Besson (2009) no documentário Home destacam que: 

O ser humano entra na história da Terra se beneficiando de um 
legado fabuloso de quatro bilhões de anos e o ser humano só 
tem 200 mil anos sobre esta, mas mudou a face da Terra. 
Apesar de sua vulnerabilidade, tomou posse de todo habitat e 
conquistou porções do território que nenhuma outra espécie fez 
antes. Depois de 180 mil anos como nômade e graças a um 
clima mais clemente os humanos se fixaram. Não dependiam 
mais da caça para sobreviver. Decidiram viver em ambientes 
úmidos, com muitos peixes, animais e plantas selvagens, onde a 
terra, água e vida se juntavam.  
 

Apesar da existência do ser humano ser recente em comparação a própria história da Terra, ele 

imprime constantemente modificações ao longo do tempo, através das diversas atividades que 

desenvolve, sobretudo nos quatro últimos séculos. 

 Dessa maneira, ao buscar proceder a análise da produção de um dado espaço, em um 

determinado tempo, deve ser levada em consideração as premissas, abordadas por Santos 

(1998,p.3) onde ele diz que “a produção do espaço é o resultado dos homens agindo sobre o 

espaço, através dos objetos naturais e artificiais”, esse resultado verifica-se na dinâmica 

produzida sobre o mesmo, de acordo com as legislações criadas com o intuito de proteger os 

recursos naturais, tão necessários a manutenção da vida, os conflitos ambientais a partir do uso 

e ocupação da terra, nas atividades econômicas, imobiliárias, culturais produzidas sobre esses 

espaços.  

Ao utilizar-se dos sistemas naturais, caberia ao ser humano a preocupação de protegê-lo, 

garantindo sua manutenção, evitando ações danosas sobre esses e seu consequente 

comprometimento. Munir-se de atitudes responsáveis seria uma maneira de contribuir para que a 

sua geração e as futuras, pudessem usufruir com segurança e qualidade, entendendo que os 

recursos naturais se constituem em bens comuns, que na tutela dos direitos ambientais a 



Constituição Federal, em caráter mandamental estabelece no capítulo do meio ambiente, art. 

225: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL,1988). 
 

Portanto como imposição constitucional, também está prevista nas constituições estaduais e nas 

Leis de Uso do Solo dos municípios e de maior responsabilidade ainda se reveste o papel 

dessas, quando se trata de proteção de seus recursos, principalmente de um rio, quando este 

serve como manancial de abastecimento público, atingindo diretamente grande parcela de sua 

população. 

Nas palavras de Fava (2011, p.1) “A constituição brasileira possui um caráter vanguardista em 

relação às especificidades acerca da relação homem e natureza, mesmo comparado a outros 

países mais tradicionais”. No entanto há muitos conflitos entre o uso e ocupação da terra em 

bacias hidrográficas, o que abre possibilidades para discussões e estudos sobre esse tema. 

Um dos problemas que exercem pressão sobre as bacias hidrográficas, é o crescimento da 

população humana, sobretudo em áreas urbanas, que tem sobrecarregado os sistemas 

ecológico e social. A população migra constantemente e ao se deslocar para e no interior dos 

centros urbanos, em muitas situações não encontram lugares apropriados para estabelecer 

moradia, visto a exploração imobiliária presente em praticamente todos eles.  

Para este migrante, uma opção passa a ser construir moradias em lugares de baixo valor 

imobiliário, o que não raras vezes são áreas de fragilidade ambiental, situadas em fundo de 

vales, encostas ou em áreas de mananciais, que combinados com deficiente oferta de 

infraestrutura, resultam em muitas alterações possibilitando focos de degradação no ambiente de 

sua convivência. 

A pesquisa foi realizada na bacia do Rio São Lourenço, dentro dos limites do município de 

Itaiópolis (Santa Catarina-Brasil), local onde se desenvolvem atividades agropecuárias, 

industriais e urbanas, configurando diferentes paisagens em seu interior e tem como tema 

central o uso e ocupação da terra. A adoção da bacia hidrográfica do rio São Lourenço justifica-

se por se constituir área de manancial no seu curso superior, onde está situado o “lago” de 

captação de água, que é tratada e distribuída pela CASAN – Companhia de Água e Saneamento 

de Santa Catarina para o abastecimento público, cujo termo de convênio de outorga de 

concessão e exploração deste serviço foi autorizado pela Lei nº 056/74 de 22 de julho de 1974 



(ITAIÓPOLIS, 1974, p.71), e o que esta representa dentro dos aspectos ambientais, sociais e 

econômicos.  

Este trabalho teve como objetivo geral analisar a dinâmica de uso e ocupação da terra na bacia 

do rio São Lourenço no município de Itaiópolis, SC, no período de 1977/79 e 2011, identificando 

as mudanças ocorridas em cada classe de uso, bem como analisar as ações antrópicas de 

acordo com as atividades produzidas, as quais fornecem informações sobre o grau de 

conservação, preservação e artificialização humana sobre esse espaço. 

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

Itaiópolis, onde se insere a bacia do rio São Lourenço, localiza-se entre as coordenadas 

26º20'11" sul e 49º54'23" oeste, estando a uma altitude de 925 metros. Faz parte da 

mesorregião do IBGE do Norte catarinense, e pertence à AMPLA Norte - Associação dos 

Municípios do Norte Catarinense (Figura 1), possuindo área territorial de 1.295,5 km², e distante 

280 km da capital Florianópolis. Sua população é de 20.315 habitantes, equivalente a 0,34% da 

população do estado e 57ª cidade no ranking populacional catarinense (IBGE, 2010). Seu Índice 

de Desenvolvimento Humano de 0,738 representa a 269ª posição estadual neste indicador 

(SEBRAE/2010). 

 

Figura 1 - Localização do município de Itaiópolis (Santa Catarina-Brasil) 

 

 



 

 

 

Itaiópolis possui características naturais propícias ao desenvolvimento de uma economia 

marcada pela atividade agrícola, onde são cultivados em pequenas e médias propriedades 

produtos como tabaco, trigo, entre outros e, destacando-se nos últimos anos, o cultivo de soja e 

milho, parte exportada e parte utilizada como matéria-prima para produção de ração que 

abastece os aviários instalados na zona rural do município. Tais características permitiram o 

surgimento de uma nova vocação agrícola, a fruticultura, principalmente os pomares de pera, 

maçã e pêssego (SEBRAE, 2008). 

A área de estudo compreende o curso superior da bacia hidrográfica do rio São Lourenço, desde 

suas nascentes até o limite do município de Itaiópolis-SC com Mafra-SC, cuja área corresponde 

a 5.526.73 ha. Situa-se em quase sua totalidade em área rural, porém as áreas de nascentes 

ocorrem em ambiente de transição rural-urbana (Figura 2). 

Os diferentes usos e ocupação da terra desenvolvidas em seu interior, como áreas de cultivos 

agrícolas, silvicultura, pastagens e área urbana, podem acarretar em riscos ambientais, pois a 

ocupação humana ocasiona inúmeras alterações espaciais, influenciando na dinâmica de 

ocupação do uso da terra, que pode favorecer a ocorrência de problemas ambientais. 

 

 



 

 

Figura 2   Localização da bacia do rio São Lourenço – Itaiópolis (SC-Brasil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

Para realização deste trabalho, os procedimentos adotados basicamente dividiram-se nas 

seguintes etapas: 



1. Levantamento bibliográfico: a análise da situação ambiental e informações gerais da área de 

abrangência da bacia em estudo foi realizada com base em publicações de instituições e órgãos 

como a EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina por meio do CIRAM- 

Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometereologia de Santa Catarina, 

Prefeitura Municipal de Itaiópolis, a empresa Base Aerofotogrametria e Secretaria do Estado e 

do Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina. 

2. Geração do mapa base: inicialmente os dados para esse mapa foram extraídos a partir das 

cartas topográficas SG22 ZA III, de Itaiópolis- SC do DSG (Diretoria do Serviço Geográfico), na 

escala 1:50.000 – 1977/79  fornecida pela Mapoteca Topográfica Digital de Santa Catarina 

(CIRAM/EPAGRI, 2004). A partir da mesma foi possível extrair as coordenadas geográficas, os 

divisores da bacia hidrográfica, a rede hidrográfica, a rede viária e as curvas de nível (Figura 2). 

3. Geração dos mapas de uso da terra: foram utilizadas fotografias aéreas digitais de 1977/79 

escala 1:25.000 (Empresa BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A)  e fotos aéreas de 2011 

escala 1:5.000, do Levantamento Aerofotogramétrico de Santa Catarina, da Secretaria do Estado 

e do Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina cedidas pela Prefeitura de 

Itaiópolis. A vetorização foi feita em escala 1:60.000, justificada pelo tamanho da área da bacia. 

No presente trabalho foram utilizadas algumas chaves de interpretação de imagens como: 

tonalidade, cor, textura, tamanho, forma, padrão, e localização, que segundo Florenzano (2002, 

p.42), “são elementos básicos para análise e interpretação, a partir dos quais se extraem 

informações dos objetos, áreas ou fenômenos.”  

 A identificação das classes de uso da terra foi embasada no Sistema de Classificação da 

Cobertura e do Uso da Terra proposto pelo Manual Técnico do Uso da Terra (IBGE, 2006), 

sendo: 

Obra de referência para novos trabalhos no campo da compreensão e 
representação da forma contemporânea de apropriação dos espaços 
pela sociedade e contribui para a produção de informações 
necessárias ao tratamento das questões dirigidas ao desenvolvimento 
sustentável. (IBGE, 2006, p.8). 
 

Para a geração de mapas de uso e ocupação da terra, foram levantadas as informações 

temáticas, para a composição dos mesmos, sendo obtidas através de interpretação visual por 

meio de técnicas de fotointerpretação do ortofotomosáico, e de acordo com Temba (2000), 

sendo imprescindível para uma boa fotointerpretação a análise de fatores como: forma, tamanho, 

padrão, acrescido segundo Loch (1993) da textura e tonalidade e também por intermédio da 

inspeção de campo. As subclasses temáticas de uso da terra foram adaptadas do Manual 



Técnico de Uso da Terra do IBGE partindo do esquema teórico da cobertura terrestre que 

abrange dois primeiros níveis hierárquicos propostos como: Áreas Antrópicas e Naturais. 

A subclasse área urbanizada compreende áreas de uso intensivo e estruturado por edificações, 

sistema viário onde predominam as superfícies artificiais e não agrícolas. Integram essa classe 

as áreas residenciais e comerciais e edificações em geral. 

Já na classe cultura foram consideradas terras utilizadas para agricultura e agronegócio, com 

áreas cultivadas com culturas perenes (fruticultura: pêssego e uva) e temporárias a exemplo da 

soja, milho e tabaco. 

A classe floresta consiste em áreas ocupadas por formação arbóreas, representadas por 

remanescentes da formação da Floresta Ombrófila Mista em diferentes estágios sucessionais.  

A classe pastagem/campestre corresponde a áreas não arbóreas. Integram essa classe tanto 

pastagens naturais como plantadas, utilizadas para a criação de gado de corte e 

secundariamente gado leiteiro em pequenas propriedades, além de aviários, para produção de 

frangos. 

A classe silvicultura corresponde a áreas com plantio ou formação de espécies florestais 

nativas ou exóticas representadas, sobretudo pelo cultivo de pinus e eucalipto que abastecem as 

indústrias de papel e celulose da região e indústria madeireira local. 

 

RESULTADOS  

 Para determinar o uso e ocupação da terra da bacia do rio São Lourenço foram elaborados dois 

cenários temporais: o primeiro para os anos 1977/79 e o segundo para 2011. Foram 

identificadas cinco classes de uso da terra de acordo com a metodologia do IBGE (2006). A 

quantificação dos dados relacionados no quadro 1, apresenta a evolução do uso e ocupação da 

terra ocorrida na bacia durante esse período. 

Entre os anos 1977/79 e 2011 três classes de uso da terra sofreram expansão: áreas 

urbanizadas, cultura e silvicultura.  

A classe Cultura, foi a área que mais expandiu, considerando o potencial agrícola do município, 

cujos cultivos perenes são representados pela fruticultura, com variedades comerciais de 

pêssego, pera, uva e maçã e cultivares temporários de soja, milho, tabaco, outrora localizadas 

principalmente na margem direita e atualmente praticamente em toda a bacia. Esta classe que 

em 1977/79 ocupava 675.03 ha, representando 12.21% das terras ocupadas na bacia (Figura 3), 

em 2011 a área foi ampliada para 32.33% da área ocupada, ou seja, a área destinada a cultivos 

passou para 1.787.04 ha (Figura 4). A variação entre os períodos foi de 19.96 pontos 

percentuais.  



Quadro 1. Quantificação das classes de uso da terra para a bacia do rio São Lourenço - 

Itaiópolis (SC-Brasil) 

Período 1977/79 2011 Variação 

1977/79-2011 

Classes Área (ha)     % Área (ha)      %    Pontos 
Percentuais 

Áreas Urbanizadas 36.61 
 

0.66% 
 

51.06 
 

0.92% 
 

0.26 

Cultura 675.03 
 

12.21% 
 

1778.22 
 

32.17% 
 

19.96 

Floresta 2789.84 
 

50.48% 
 

2714.85 
 

49.13% 
 

-1.35 

Pastagem/Campestre 2006.18 
 

36.30% 298.04 
 

5.39% 
 

- 30.91 

Silvicultura 19.07 
 

0.35 684.56 
 

12.39% 
 

+ 12.04 

Total 5526.73 

 

100 5526.73 

 

100 

 

 

Organização: Soethe, R. (2012) 

Dados levantados pelo SEBRAE (2010) intitulado Santa Catarina em Números, revela que 

Itaiópolis é um município com grande crescimento da atividade agrícola, principalmente de 

cultivos temporários. Destaque para o cultivo de cereais, que são utilizados para atender a 

demanda de produção de matéria-prima necessária para a produção de ração animal que 

abastecem os aviários, cujos produtores trabalham com sistema de integrados das 

agroindústrias da região. Além disso, a expansão da área agrícola criou excedente de produção, 

sobretudo de grãos que além de ser comercializado no mercado interno, também são exportadas 

principalmente através do porto de São Francisco do Sul, no Estado de Santa Catarina.  

Itaiópolis tradicionalmente possui vocação agrícola, no entanto, na última década observa-se 

maior expressão nas áreas plantadas e nas quantidades produzidas, conforme aponta o mesmo 

levantamento do SEBRAE (2010, p.53), quando afirma que: 

No ano de 2007 o milho foi a cultura de maior expressão no que se 

refere a quantidade produzida. Este cultivo representou 1,8% de toda a 

produção estadual. No mesmo ano, a cultura de soja foi a que 

representou uma maior área plantada, de 17.000 ha. 

 

O cenário atual do agronegócio tem colaborado para atrair empresas do ramo agroindustrial 

cujas atividades dinamizam o setor, e se refletem na nova configuração espacial local, 

demonstrando claramente que o município ocupa lugar de destaque. 

 



Figura 3 – Mapa de uso da terra na bacia do rio São Lourenço – ano 1977/79 

 

Figura 4. Mapa de uso da terra da bacia do rio São Lourenço – ano 2011 

 

 

A classe floresta, que consiste em áreas ocupadas por formação arbóreas, representadas por 

remanescentes da Floresta Ombrófila Mista em diferentes estágios sucessionais teve uma 



redução de 1.35%, e sua retirada deu lugar a áreas de cultivo e reflorestamento. Essa classe 

está distribuída ao longo de toda a bacia. Em 1977/79 possui área de 2.789.84 ha, 

correspondendo a 50.48 % das terras ocupadas e para o ano de 2011, conforme os dados 

levantados foram suprimidos 74.99ha cuja variação do período equivale a 1.35 pontos 

percentuais dessa classe. Acompanhando os dados do estudo realizados pelo INPE e SOS Mata 

Atlântica (2009), verifica-se que parte dessa floresta também foi suprimida, (tabela 1) dando 

lugar a outro tipo de uso e ocupação da terra na bacia. 

Tabela 1– Municípios de SC que mais desmataram entre 2000 à 2005. 

Nome UF Área do 

Município 

(em ha) 

Área da 

Mata 

Atlântica 

(em ha) 

Desflorestamentos 

entre 2005/ 2007 

(em ha) 

Remanescentes 

Florestais 

(em ha) 

Área 

Urbana 

(em ha) 

Mafra SC 140.785 140.785 2.917 21.047 (15%) 1411 

Itaiópolis SC 129.845 129.845 3.377 44.781 (34%) 348 

Santa 

Cecília 

SC 115.063 115.063 1.826 16.604 (14%) 473 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2008) 

Ainda persiste a cultura do desmatamento, e os dados apresentados na Tabela acima remetem 

a esta constatação, que colocam Santa Catarina na relação dos estados que mais desmataram, 

apontando os três municípios, entre eles, Itaiópolis, como os que mais perderam cobertura nativa 

no período de 2000-2005 entre os 51 analisados 

De acordo com resultados apresentados, a classe áreas urbanizadas, ocupava no primeiro 

período estudado uma área de 36.61 ha representada pela Vila Vereador José Dresseno, e no 

segundo período (2011), passou para 51.06 ha, tendo um aumento de 0.26 pontos percentuais, 

o que pode ser interpretado como um aumento pouco expressivo em relação as demais classes. 

Porém existem fortes indícios que esta área venha a se expandir, considerado a implantação de 

um loteamento e a presença de algumas construções conforme ilustrado na Figura 5 e por estar 

prevista no Plano Diretor como área de expansão urbana. 

 

Figura 5.Vista parcial do loteamento Residencial Flenik – localizado na margem direita ao sul da 

bacia. 



     Autor: Soethe, R. em 04.08.2012 

 

A classe pastagem/campestre possuía no primeiro período analisado, uma área de 2.006.18 ha 

representando 36.30%,sobretudo na margem direita da bacia e no segundo período foi reduzida 

para 298.04 ha, representando atualmente 5.39% da área, ou seja, em 34 anos a diferença 

existente foi de 30.91 pontos percentuais sendo esta a classe que mais perdeu área. Assim 

como na classe floresta, sua redução contribuiu para a expansão da classe cultura, silvicultura e 

em menor parcela para a área de expansão da classe urbanizada. Suas áreas remanescentes, 

desta vez mais concentradas na margem esquerda mesmo que pouco expressivas, são 

ocupadas para desenvolvimento da pecuária de corte e leiteira nas pequenas propriedades 

situadas ao longo da bacia.  

A classe silvicultura que em 1977/79 possuía uma área inexpressiva se comparada as demais, 

ocupando somente 0,35% ou seja, 19,07 ha. Já no ano de 2011 expandiu para 684.56 ha, 

passando a representar 12,39% da terra ocupada na bacia, sobretudo na porção nordeste, 

aparecendo como a segunda área de maior expansão durante o período. Ao expandir-se, 

reduziu áreas da classe pastagem/campestre e em menor extensão área da classe floresta, 

conforme podem ser observados os dados do quadro 1.  

Estudos realizados pelo SEBRAE (2010) corroboram para este fato, pois além da bacia 

pesquisada, outras regiões do município possuem muitas áreas de florestas plantadas de pinus 

e eucalipto atendendo a demanda de indústrias de papel e celulose e madeireiras da região. O 

mesmo estudo menciona que a produção florestal plantada entre 2006/2008 elevou o número de 



empresas em 33% e de empregos para 182% respectivamente, enquanto que a classe que mais 

recuou foi a de pastagem/campestre, dando lugar a outras atividades econômicas representadas 

nos mapas (figura 3 e 4).  

Os reflorestamentos de pinus e eucalipto são presença constante na bacia do rio São Lourenço, 

considerada uma das atividades econômicas em franca expansão no município conforme dados 

do SEBRAE (2010). O menor risco no caso de intempéries, pode se constituir em elemento que 

estimule principalmente o pequeno agricultor a aproveitar parcelas de sua propriedade com 

reflorestamentos. Balbinot et al (2007, p.322) afirma que:  

O interesse dos produtores rurais em implantar florestas é bastante 

significativo, especialmente para áreas e solos marginais sem aptidão 

para a agricultura. Assim, o produtor viabiliza economicamente algumas 

áreas não utilizadas. O reflorestamento será uma “poupança verde”, à 

qual poderá recorrer de acordo com sua necessidade.  

Esses podem ser observados com bastante frequência em uma mesma propriedade, ora 

próximo de áreas de cultivo agrícola, ora próximo a vegetação nativa, conforme demonstrado na 

Figura 6. 

 
 
Figura 6. Áreas de reflorestamento próximo a outras áreas ocupadas na Bacia  
do Rio São Lourenço (Itaiópolis-SC-Brasil) 



 

Autor: Soethe, R. em 04/08/ 

 

A área rural que inserida nesta bacia possui como características propriedades familiares, muitas 

chácaras onde seus moradores frequentam em finais de semana, o que poderia ser chamadas 

de segunda residência, que para Cobuci (2011,p. 129), “este tipo de residência oferece 

experiências rurais e naturais ausentes na vida urbana, sendo essas utilizadas por breves 

períodos como finais de semana ou tempo maior”, e além disso para essa mesma autora, esse 

tipo de propriedade, na zona rural, possui plena capacidade de fixar e atrair a população como 

uma solução no sentido de assegurar melhores condições de vida. Essa modalidade tem atraído 

muitas pessoas para esta região, que possui uma paisagem privilegiada com grandes 

potencialidades naturais. 

CONCLUSÕES 

 O estudo mostrou a evolução do uso e ocupação da terra sobre a bacia, e as diferentes 

atividades nesta realizadas durante o processo de ocupação da área, inicialmente com grande 

parte ocupada pela classe pastagens/campestre e remanescentes de floresta ombrófila mista. 

Durante o período de 34 anos houve a introdução de reflorestamento e aumento da classe 

cultura. A presença de empresas do setor de agronegócio que impulsionou o crescimento do 

munícipio pode ter servido como forte indutor para a sua ocupação e ter contribuído para a 



expansão dessas classes. Verificou-se a predominância da classe cultura e silvicultura, que 

estão presentes em toda a bacia em detrimento, sobretudo da classe pastagem/campestre.  

Analisando-se a capacidade de uso das terras, verificou-se o grande potencial de utilização 

desta área, porém com alguns locais de vulnerabilidade ambiental, no que concerne as faixas de 

proteção marginais e que devem ser respeitadas conforme prevê a legislação vigente, pois 

constatou-se que apesar da existência da rede hidrográfica, esta carece de cuidados em alguns 

trechos, pois é notada a falta de vegetação ripária, ou seja, aquelas que se desenvolvem ao 

longo dos cursos d’água, o que pode acarretar em degradação ambiental. Portanto como 

imposição constitucional, prevista na constituição federal e nas Leis de Uso do Solo dos 

municípios e de maior responsabilidade ainda se reveste o papel dessas, quando se trata de 

proteção de seus recursos, principalmente de um rio, quando este serve como manancial de 

abastecimento público, atingindo diretamente grande parcela de sua população. 
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