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RESUMO  

 

 

ÁREAS PRIORITÁRIAS À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EM SANTA MARIA, 

RS: ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

 

AUTORA: Fernanda Maria Follmann 

ORIENTADORA: Eliane Maria Foleto 

 

 
A criação de áreas com fins de conservação ambiental é necessária no contexto atual, pois muito já foi degradado 

pelos usos antrópicos. Dessa maneira o estudo volta-se a busca de áreas prioritárias à conservação em Santa Maria 

e de estratégias que possibilitem a conservação ambiental, considerando para isso o recorte territorial do anexo 12 

estabelecido na Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, visto que este apresenta os componentes bióticos e 

abióticos da paisagem necessários para manutenção dos serviços ambientais. Assim, o objetivo principal da Tese 

é identificar áreas prioritárias para a conservação ambiental em Santa Maria, para então desenvolver uma discussão 

acerca de estratégias que proporcionem a efetivação da sustentabilidade destas áreas. Com fins de obtenção dos 

resultados, desenvolveu-se inicialmente, a definição dos atributos da paisagem, os quais corresponderam aos 

atributos biológico, geológico/geomorfológico e hídrico, pois desempenham importantes serviços ambientais para 

as populações. Na sequência foram identificados os critérios para realização dos mapeamentos, definidos como a 

cobertura da terra, as distâncias das drenagens, as áreas relevantes para captação de água para abastecimento, os 

locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos e, as Áreas Especiais Naturais. Com a identificação dos critérios 

os mapeamentos foram desenvolvidos, qualificando-os em termos de aplicação de notas e pesos, que foram 

espacializados nos mapas. A partir dessa qualificação, e dos mapeamentos gerados, foi possível identificar as áreas 

prioritárias à conservação ambiental localizadas no limite territorial de estudo da Tese. Ao final foram analisadas 

áreas protegidas em Portugal com intuito de estabelecer estratégias de conservação e uso sustentável. Visando a 

obtenção dos objetivos propostos, a metodologia foi fundamentada na análise multicritério de tomada de decisão 

para definição das áreas prioritárias à conservação e, na análise das paisagens, para definição de estratégias que 

possibilitem esta conservação. Assim, os resultados da pesquisa apresentaram o setor Norte, sentido Leste-Oeste, 

como de extrema prioridade à conservação, abrangendo áreas importantes como a Sub-bacia hidrográfica do Rio 

Vacacaí-Mirim e o Parque Natural Municipal dos Morros. As áreas classificadas como segunda maior prioridade, 

encontram-se no centro da área de estudo, caracterizada pelos morros testemunhos Mariano da Rocha e Cerrito, 

no eixo Oeste-Sudoeste que abarca a recarga do aquífero Passo das Tropas, e nos setores Nordeste e Noroeste da 

área de estudo, que apresentam a vegetação arbórea da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como elemento de 

destaque. As demais áreas foram consideradas de média a pouca prioridade à conservação ambiental, de acordo 

com a importância dos serviços ambientais prestados pelos elementos analisados. Assim, definidas as áreas de 

maior prioridade para conservação ambiental foram elaboradas estratégias de conservação e de uso para tais áreas, 

visando a valorização e consequente efetivação de proteção, destacando-se assim, os percursos para pedestres 

desenvolvidos. Os resultados da presente Tese demostram a importância que os atributos das paisagens locais 

desempenham e prol da sociedade, de tal modo que se constituem em espaços que necessitam ser protegidos de 

modo eficaz.  

 
Palavras-Chave: Conservação ambiental; estratégias de sustentabilidade; atributos da paisagem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

PRIORITY AREAS FOR ENVIRONMENTAL CONSERVATION IN SANTA MARIA, 

RS: STRATEGIES FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE 

MUNICIPALITY  

 

 

AUTHOR: Fernanda Maria Follmann 

ADVISOR: Eliane Maria Foleto 

 

 
The creation of areas aiming the environment control is a necessity in the current times, once the anthropogenic 

impact has already been degraded it. In such scenario this study brings to search priority areas for protection in 

Santa Maria and strategies which allow conserving the environment, for this the territorial area considered in the 

Annex 12 of the Law of Use and Land Occupancy of the municipality, since this area presents the biotic and abiotic 

components of the landscape needed to maintain environmental services. Thus, the focus of this thesis is to identify 

priority areas for environmental conservation in Santa Maria, and also develop analysis over the strategies to permit 

sustainability effectiveness of these areas. Results were obtained initially with the definition of landscape 

attributes, which corresponded to biological, geological/geomorphological and hydrological, since these 

accomplishes essential environmental services for the population. Next, it was identified criterias for mapping as 

land cover, drainage distances, relevant areas for water supply capture, location of geotourism and fossiliferous 

sites and the Special Natural Areas. Following this identification criteria, the mappings were developed qualifying 

them with scores and weights, which were spatialized in the maps. From this qualification, and from the mappings 

generated, it was possible to identify the priority areas for environmental conservation located in the territorial 

limit of study of the thesis. At the end, protected areas were analyzed in Portugal in order to establish strategies 

for conservation and sustainable use. Regarding the proposed objectives, the methodology was based in a 

multicriteria analysis for decision-making to define priority areas for conservation and, in the analysis of 

landscapes, for the definition of strategies that allow this conservation. Thus, results presented that the North 

sector, East-West direction, as an extreme priority for conserving, encompassing important areas such as the 

drainage basin of Vacacaí-Mirim river and municipal natural park of Morros. The areas classified as second highest 

priority are located in the center of the study area, characterized by the Mariano da Rocha and Cerrito hills, on the 

West-Southwest axis, which includes the Passo de Tropas aquifer, and in the Northeast and Northwest sectors, 

which present the arboreal vegetation of the Atlantic Forest Biosphere Reserve as a prominent element. The 

additional areas were considered from average to low priority of environmental conservation, according to the 

importance of environmental services provided by the elements analyzed. Thus, with the identification the areas 

of highest priority for environmental conservation, it was developed strategies for conservation and use of this 

area, focusing the effectiveness of protection, highlighting the developed pedestrian routes. The results of this 

thesis demonstrate the importance that the attributes of local landscapes play and are favorable to society, so that 

they constitute of spaces that need to be protected in an effective way. 

 

Key-words: Environmental conservation, sustainable strategies, landscapes attributes. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A união dos componentes que integram as paisagens, possibilita ao homem a 

contemplação de cenários existentes no globo, com elevada beleza cênica, podendo estes conter 

as mais distintas características, compondo-se desde vales, montanhas, praias, desertos, locais 

antropizados, dentre outros. Tais paisagens também possibilitam variados tipos de usos pelos 

povos.  

Tais usos, por vezes apresentam-se abusivos, alterando as paisagens. As modificações 

desencadeadas pelos usos antrópicos, podem causar perdas de habitat, biodiversidade e demais 

serviços ambientais. Estes correspondem aos benefícios ecossistêmicos percebidos pelo homem 

e estariam condicionados às atividades em benefícios humanos, tais como água limpa, madeira, 

hábitat para peixes e polinização de plantas nativas ou agrícolas (WHATELY, MARUSSIA, 

2008).  

 Por sua vez, a modificação e degradação da paisagem esteve em décadas anteriores 

atrelada ao número crescente de áreas naturais convertidas para o uso agropecuário e 

desenvolvimento de atividades urbanas. Desse modo sucedeu-se a perda de ecossistemas, e de 

biodiversidade, onde os serviços ambientais como produção de água, fornecimento de energia 

e alimento, manutenção do microclima, entre outros foram suprimidos. Percebe-se assim, a 

necessidade de conter a degradação ambiental. 

Compreende-se que este processo ainda permanece na atualidade, no entanto são 

desenvolvidas estratégias que buscam amenizar a deterioração dos ecossistemas. Nesse aspecto, 

a criação de áreas protegidas se torna importante, como oportunidade de repensar a necessidade 

de integrar o homem e a natureza, considerando esta união a forma adequada para manutenção 

de uma estabilidade que garanta a resiliência do sistema. 

 A criação de espaços que visem a proteção ambiental1 (conservação e preservação), 

disseminou-se, inicialmente, com a valorização da beleza cênica de determinadas áreas. No 

passar do tempo, os espaços também foram sendo valorizados em relação a biodiversidade 

existente, e por meio da disposição de serviços ambientais, como provisão de água, madeira, 

alimentos e manutenção de ecossistemas. 

                                                 
1 Medeiros; Irving e Garay (2004, p. 87) fazem menção de que são comuns as dissonâncias no emprego dos termos 

“proteção”, “conservação” e “preservação” quando aplicados à questão das áreas protegidas. Enquanto “proteção” 

deve ser empregado como um conceito integrador e agrupador de diversas práticas e estratégias voltadas para a 

criação e implementação de espaços protegidos que gozam de um regime especial de uso e demarcação, 

“conservação” e “preservação” são entendidas como estratégias diferenciadas de proteção dos recursos naturais, 

visando exatamente estabelecer a práxis da proteção - (parcial, no primeiro caso e, integral, no segundo). 
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Assim, como forma de minimizar o processo de degradação ambiental resultante do 

crescimento da população mundial, industrialização, urbanização e intensificação do uso dos 

recursos naturais, áreas com restrições de uso e ocupação do solo começaram a ser instituídas, 

inicialmente, em países europeus e da América do Norte.  

Os espaços com restrições de uso e ocupação do solo correspondem as áreas protegidas. 

A reserva destes espaços inicialmente tinha como único objetivo a preservação da beleza cênica 

proporcionada pelos atributos que compunham as paisagens. Com a degradação ambiental 

advinda das revoluções industriais e expansão da agropecuária comercial, a preservação de 

espécies da flora e fauna, bem como de áreas de mananciais de água utilizados para consumo 

humano foram incorporados aos objetivos de proteção ambiental.  

Assim, as primeiras áreas protegidas estiveram fundamentadas na concepção de espaços 

intocáveis, em que os seres humanos deveriam ser totalmente excluídos desse processo 

(DIEGUES, 2000), pelo qual expulsou povos indígenas e demais populações tradicionais nos 

Estados Unidos, com fins de criação desse tipo de área protegida. Estas áreas que visavam 

atender a necessidade da população urbana em relação a busca por contemplação de belas 

paisagens.  

Desse modo, as primeiras áreas protegidas foram instituídas gerando problemas e 

embates com povos tradicionais. Perspectiva que é revista atualmente por pesquisadores, os 

quais evidenciam que o ser humano pode contribuir na manutenção das funcionalidades dos 

lugares, embasando-se na concepção holística de natureza, em que o homem, insere-se como 

seu componente.  

Neste sentido, Diegues (2000, p. 96) destaca que “existe consciência crescente de que a 

diversidade ecológica deve caminhar pari passu com a diversidade cultural e que uma depende 

da outra. É evidente que isso constitui um enorme desafio num mundo cada vez mais 

globalizado e homogêneo”. 

Um dos desafios que resultam na diminuição dos danos causados pela expansão das 

atividades exploratórias é dado por meio da criação de áreas protegidas, mas em cenários que 

sejam agregadas a projetos e propostas, as quais integrem a população residente e do entorno, 

com suas culturas e atividades geradoras de renda. Desse modo, colaborando na diminuição da 

degradação dos ambientes e, consequentemente, para a conservação dos ecossistemas e demais 

componentes das paisagens que desempenham serviços ambientais. 

No Brasil, as áreas protegidas abrangem tipologias previstas em lei, nas três instâncias 

de poder, federal, estadual e municipal. Mas são as unidades de conservação, descritas no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) e Sistema Estadual de 
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Unidades de Conservação (ESTADO DO RS, 1992), que avançam na concepção da criação, 

gestão e gerenciamento de áreas de preservação e de conservação ambiental, delegando ao 

poder público a instituição das mesmas. 

Os Municípios, Estados e Federação possuem a incumbência, portanto, de criar 

unidades de conservação, e têm a possibilidade de estabelecer outras tipologias de espaços 

protegidos, seguindo o disposto na Constituição Federal do Brasil (1988). A instituição desses 

espaços, que possuem como finalidade a preservação e/ou conservação de elementos da 

paisagem necessitam de estudos prévios que visem a proteção ambiental da área proposta como 

protegida. 

Processo que deve ocorrer de modo a proteger não somente elementos bióticos da 

paisagem, mas também componentes abióticos, como recursos hídricos e geodiversidade 

existente. Assim, aos estudos voltados para definição de áreas é cada vez mais importante, a 

análise da paisagem como um todo. Para tanto, estudos pautados na análise de múltiplos 

critérios se tornam um componente de suporte que favorecem na definição de uma área a ser 

protegida, em qual Padilha, Trevisan e Cruz (2014) afirmam que uma das características dessa 

avaliação é a de contemplar a diversidade natural considerando a sua variabilidade. 

Tal diversidade de atributos naturais que compõem as paisagens proporcionam serviços 

ambientais diretos e indiretos. Desse modo, a importância de conservação desses atributos 

provém, dos serviços ambientais que estes proporcionam às populações. Como mencionam 

Born e Talocchi (2002), estes serviços aparecem sob diversos aspectos na vida cotidiana, como: 

água para consumo, ar puro, provisão de alimentos, insumos para utilização em atividades 

econômicas, paisagem, fertilidade dos solos, equilíbrio do clima, entre outros.  

 As florestas compreendem grande parcela dos serviços ambientais proporcionados pelos 

ecossistemas naturais, pois fornecem habitats para diversas espécies, regulam o ciclo da água, 

purificam ar, produzem alimentos e matéria-prima, e, dentre tantos outros, também possibilitam 

pesquisas científicas (GUEDES; SEEHUSEN, 2011). Este é o caso da região central do Rio 

Grande do Sul, caracterizada pela presença da Floresta Estacional Decidual, integrante do 

Bioma Mata Atlântica, a qual estende-se no sentido E-W no setor Norte do município de Santa 

Maria.  

Destaca-se que o município de Santa Maria se localiza na região central do Estado do 

Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas 29º 39º 43’ de Latitude Sul, e 53º 50º 45’ 

de Longitude Oeste, conforme figura 1, nas zonas de transição dos Biomas Pampa e Mata 

Atlântica, e de divergentes geomorfologias (Depressão Periférica Sul-Riograndense e Planalto 
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Meridional Brasileiro – rebordo do Planalto). Apresenta, desse modo, diversidade geológica, 

geomorfológica e biológica2 a serem protegidos, integrados ao sistema hídrico e antrópico. 

 

Figura 1 - Localização do município de Santa Maria 

 

 
 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em IPLAN, 2016. 

 

Estudos acadêmicos3, e de órgãos governamentais e não-governamentais4, mostram 

componentes da paisagem com importância à proteção para o cenário local, regional, estadual 

e federal. Estas conformam paisagens singulares ao município, de conotação histórica para a 

sociedade, e de utilização à pesquisas científicas em diferentes especialidades.  

A diversidade descrita nos estudos mencionados, como a biológica, integra-se aos 

demais atributos que compõem a paisagem local, configurando cenários únicos e de destacada 

beleza cênica. A associação destes atributos ao subsistema antrópico faz de Santa Maria um 

município com potencialidades e necessidade de conservação ambiental. Estes atributos devem 

ser analisados em relação à expansão urbana.  

                                                 
2 No desenvolver do trabalho será utilizada a denominação vegetação campos e florestas. 
3 MARCHIORI (2009); ROBAINA, CRISTO, TRENTIN (2011); KILCA, LONGHI (2011); BOLDRINI (2013); 

SILVA (2015); NASCIMENTO (2012), entre outros. 
4 Instituto Curicaca; Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA/RS. 
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O conjunto de diferentes paisagens que compõem o território de Santa Maria, de beleza 

cênica, e prestadoras de serviços ambientais, não são protegidas na sua totalidade5 em forma de 

Unidade de Conservação, mas são descritas na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) do ano 

de 2005, reformulada no ano de 2009 (SANTA MARIA, 2009). O anexo 12 desta Lei traz as 

Áreas Especiais Naturais, representadas por doze áreas, sendo três de preservação e nove de 

conservação ambiental.  

Assim, com suporte nos diferentes instrumentos legais e contribuição de representantes 

da sociedade, compete ao município planejar e realizar a gestão dessas áreas. No entanto, a 

atuação em relação a gestão das Áreas Especiais Naturais criadas em lei não se efetiva, 

conforme mencionam Nascimento (2010; 2012); Follmann (2012) e Silva (2015a). 

Os referidos estudos demostram como resultados, um distanciamento sobre o que existe 

nas legislações e o que é implementado em termos ambientais no município de Santa Maria. 

Apresenta-se assim, a necessidade de propostas que possibilitem a efetivação da conservação 

ambiental local.  

As possíveis causas da não efetivação da conservação ambiental nestas áreas decorrem 

da rapidez e/ou ineficiência dos estudos prévios, desconsiderando questões necessárias para que 

uma efetiva proteção ambiental ocorresse, além da falta de fiscalização e valorização das áreas 

junto à população. Desse modo, o ordenamento territorial em prol da conservação das Áreas 

Especiais Naturais não tem sido eficaz, visto que existem usos incompatíveis com as restrições 

previstas para cada área. 

Neste contexto, a efetivação do ordenamento territorial, que considere os usos de acordo 

com as necessidades de proteção das Áreas Especiais Naturais não ocorre na prática municipal, 

sendo uma das causas a não inserção do subsistema antrópico como agente de conservação, por 

meio de atividades geradoras de renda que perpetuassem os princípios da sustentabilidade 

socioambiental. 

Verifica-se que, o ordenamento territorial, com fins de proteção, deveria ser realizado 

pelo município considerando as especificidades de cada área criada, uma vez que, mesmo com 

problemas quanto aos limites e a efetivação, as Áreas Especiais Naturais e todo o recorte 

                                                 
5 No ano de 2016 foi instituído o Parque Natural Municipal dos Morros, por meio de Decreto municipal. A área 

que abarca o Parque corresponde a uma pequena parcela dos Morros localizados ao Norte do centro urbano de 

Santa Maria. Devido a isso, apresenta-se a necessidade de que agregar à proteção por meio de UC todas as áreas 

que têm prioridade à conservação.   
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territorial6 do anexo 12 estão contemplados em projetos e zoneamentos de âmbito federal e 

estadual.  

A área que engloba o recorte territorial do anexo 12 é compreendida no projeto RS 

biodiversidade (área prioritária 1 – Quarta Colônia, Santa Maria e Itaara), que define as áreas 

prioritárias para conservação no Estado do Rio Grande do Sul (SEMA) e, no zoneamento da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica que inclui parte norte do município (RBMA, 2008).  

Com essas características o município de Santa Maria insere-se no cenário estadual e 

federal, como prioritário para conservação ambiental, coincidindo  com todo o recorte territorial 

do Anexo 12, e não somente com as Áreas Especiais Naturais instituídas. 

Demostrada a relevância de conservação e da incoerência, quanto a efetivação do 

ordenamento territorial municipal em relação a proteção ambiental, tem-se um cenário que 

apresenta a necessidade de estudos voltados a estratégias aplicáveis, que materializem a 

necessidade de implementar a conservação em Santa Maria. O recorte territorial do anexo 12 é 

caracterizado, portanto, por componentes bióticos e abióticos da paisagem necessários para 

manutenção da qualidade de vida das populações locais e regionais. 

Em virtude da relevância da proteção ambiental, visto a diversidade de atributos 

geológicos, geomorfológicos, de vegetação, hídrico, edáficos e antrópicos, que compõem as 

paisagens existentes no território municipal, os quais estão inseridos no recorte territorial do 

anexo 12, e também, pela falta de efetivação da conservação das Áreas Especiais Naturais 

criadas em nível municipal, justifica-se a presente pesquisa. 

A escolha do recorte territorial do anexo 12 como área de estudo, justifica-se por 

contemplar área de transição do pampa e mata atlântica no município de Santa Maria, áreas 

com captação de água relevantes para o abastecimento da população e, também, por abarcar 

áreas já utilizadas para fins de turismo. Nesse sentido, compreende um espaço de uso que 

necessita de um ordenamento territorial que possibilite a proteção ambiental eficaz, a fim de 

manter os serviços ambientais que tais paisagens proporcionam. 

Logo, o estudo prioriza este recorte territorial, uma vez que o anexo 12 estabelecido na 

lei municipal compreende os principais elementos da paisagem geradores de serviços 

                                                 
6 Este recorte territorial que se constitui como Anexo 12 e contempla as Áreas Especiais Naturais do município de 

Santa Maria, instituído pelo Plano Diretor na sua LUOS, foi estabelecido sem nenhum critério basilar, visto que 

corresponde a uma forma geométrica de retângulo. Esta se assemelha ao retângulo da carta geotécnica criado por 

Maciel Filho (1990), com expansão desta para a porção leste. Realiza-se assim uma crítica a definição deste limite 

do Anexo 12, viso que foi criado sem justificativas e critérios plausíveis para tal. No entanto é a base municipal 

existente, e devido a isso a mesma foi utilizada na Tese, uma vez que é uma normativa municipal já instituída.   
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ambientais, como a mata atlântica, os recursos hídricos e áreas já exploradas por meio de trilhas 

e lazer da população no município.  

Assim, a definição das áreas que tenham atributos da paisagem prioritários à 

conservação ambiental para o município é aspecto a ser considerado para resolução da questão 

de pesquisa. Porque, a expansão urbana de Santa Maria, por meio de loteamentos ou 

construções irregulares, em várias áreas já ocuparam espaços destinados à proteção, degradando 

atributos da paisagem prestadores de serviços ambientais.  

A especulação imobiliária em áreas privilegiadas quanto a beleza paisagística é outra 

questão que faz da presente pesquisa importante. Pois são setores com poder aquisitivo elevado, 

os quais buscam a particularização de áreas que integram mirantes para a cidade, através de 

construções residenciais.  

Nesse sentido, qualificar uma área à proteção, considerando os valores patrimoniais 

existentes, constitui conhecimento de determinada paisagem e dos atributos que a organizam 

por essência. Assim a área de estudo, recorte territorial do anexo 12 de Santa Maria, envolve 

paisagens consideradas patrimônios naturais no contexto local e/ou regional. 

 A importância da proteção dos elementos da paisagem, considerados patrimônios 

naturais em âmbito local, também devem ser priorizados no que se refere a conservação. Pois, 

para Scifoni (2008, p 33), 

 

Em que pese a importância das ações internacionais para a proteção dos grandes 

testemunhos da história da natureza no planeta, é na escala local que se pode encontrar 

o patrimônio como expressão das práticas sociais, um patrimônio reivindicado por sua 

função ligada à memória e à identidade coletiva ou como busca de qualidade de vida. 

 

 É no local que ocorrem os processos de uso e ocupação da terra que alteram 

continuamente as paisagens. Para isso, a conservação dos atributos da paisagem que integram 

os patrimônios naturais em Santa Maria, revela-se essencial para manutenção das funções e 

valores que os mesmos possuem. 

Desse modo, o tema da pesquisa consiste em discutir sobre áreas prioritárias à 

conservação ambiental em Santa Maria, considerando os elementos bióticos e abióticos da 

paisagem. 

Assim, esta pesquisa se vincula a definir áreas prioritárias à conservação ambiental no 

recorte territorial do anexo 12, a fim de manter a qualidade dos sistemas paisagísticos que 

desempenham serviços ambientais às populações, tendo como hipótese de trabalho de que o 
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setor Norte da área de estudo possui as maiores probabilidades de corresponder aos resultados 

esperados.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Para que possa existir a consolidação da conservação ambiental no município de Santa 

Maria, em áreas de relevância paisagística, evitando-se os equívocos mencionados, propõe-se 

como objetivo geral: 

Identificar áreas prioritárias para a conservação ambiental em Santa Maria para, então, 

discutir estratégias que proporcionem a efetivação da sustentabilidade destas áreas.  

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

a) Definir os atributos da paisagem prioritários para a proteção ambiental considerando os 

serviços ambientais; 

b) Identificar, mapear e qualificar por meio da atribuição de notas e pesos, os critérios que 

representam os atributos da paisagem prioritários à conservação, com fins de aplicação da 

análise multicritério;  

c) Identificar as áreas prioritárias para conservação ambiental existentes no recorte territorial 

do anexo 12; 

d) Propor estratégias que visem a sustentabilidade, e a consequente efetivação da conservação 

ambiental das áreas identificadas como unidades prioritárias a conservação. 

 Assim, conforme objetivos do estudo, busca-se a sustentabilidade ambiental, uma vez 

que a mesma visa a capacidade da natureza de absorver e se recompor em relação as ações 

antrópicas, e ao melhoramento da qualidade de vida da população (GUIMARAES, 1996). 

 

1.2 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS COMPONENTES DA TESE 

 

A tese inicia com a revisão teórica e de legislação da temática de estudo, realizando uma 

análise do contexto histórico em que as discussões sobre a proteção dos recursos naturais 

começaram.  Discute-se também, a conceituação de áreas protegidas e unidades de conservação, 

e como estas são fundamentais para que exista a proteção das paisagens e dos patrimônios 

naturais. 
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As paisagens e seus atributos com notável relevância para proteção ambiental também 

são discutidas no decorrer do capítulo sobre as bases teóricas da pesquisa, em qual a ênfase é 

destinada aos atributos que compõem as paisagens e como são relevantes na prestação de 

serviços ambientais. São analisados, ainda, os patrimônios naturais que muitas vezes estão 

incorporados nestas paisagens prestadoras de serviços ambientais.  

Na sequência é realizada uma análise sobre às políticas de ordenamento territorial, sob 

aspecto dos instrumentos ambientais, os quais são aplicados em diferentes instâncias 

territoriais. Dentre estas, as Políticas Nacionais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, e a 

Constituição Federal do Brasil como referência à criação do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação e Políticas municipais de ordenação dos territórios. Neste tópico também é 

analisado o contexto municipal de políticas públicas referentes às questões ambientais, 

demostrando alguns elementos que definem a paisagem local e que necessitam de proteção.  

 Após a discussão referente as legislações, foram abordadas algumas práticas descritas 

como fundamentais para que a conservação ambiental em locais de relevância ambiental possa 

ser concretizada. Abordando assim modos de restauração ambiental e atividades de 

sensibilização ambiental, as quais vêm ao encontro para uma efetiva proteção ambiental. 

Como item final da revisão teórica e de legislação é realizada uma discussão sobre a 

análise multicritério, e como esta pode auxiliar na tomada de decisão para definição de áreas 

para conservação ambiental. Explica-se a utilização de mapas conceituais como auxílio para a 

definição dos critérios a serem estudados, conforme problemática de pesquisa.  

O capítulo da caracterização da área de estudo apresenta a localização de Santa Maria e 

do recorte territorial do Anexo 12, trazendo uma análise do processo de ocupação da área de 

estudo e destacando a relevância que possui em relação à conservação ambiental, visto a 

diversidade de atributos que compõem a paisagem do território. A diversidade de atributos que 

compõem a área de estudo e que devem ser protegidos são analisados neste capítulo.  

 O quarto capítulo da tese se configura como a descrição e discussão sobre o caminho 

metodológico que foi desenvolvido, observando as técnicas e instrumentos adotados referentes 

a cada objetivo proposto. A metodologia utilizada possibilitou a identificação das áreas 

prioritárias de conservação no município, utilizando como técnica de análise a elaboração de 

mapeamentos dos atributos da paisagem previamente selecionados, com fins de aplicação da 

análise multicritério. Esta possibilitou a identificação das áreas prioritárias à conservação. 

 A técnica baseada em mapeamentos e análise multicritério é condizente com o objetivo, 

como referido por Guerra e Marçal (2010), ao mencionar que entender a complexidade dos 

sistemas dinâmicos que compõem a paisagem é um grande desafio, sendo a busca por 
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metodologias que permitam dimensionar a paisagem, para projetar um planejamento adequado 

à realidade e às possibilidades de mudanças impostas ao sistema ambiental, um desafio ainda 

maior. Nesse contexto, a identificação de uma unidade ambiental, ou no caso específico da 

pesquisa, de áreas prioritárias à conservação ambiental, permite a aplicação de métodos e 

técnicas que proporcionam sua identificação, diagnóstico e planejamento futuro. 

 Identificadas as áreas, as estratégias de conservação ambiental utilizadas 

internacionalmente foram avaliadas através da realização de estágio de doutorado no 

Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Campus Azurém, Guimarães/Portugal. 

Onde, por meio de trabalhos de campo, entrevistas e estudos de relatórios das áreas protegidas 

portuguesas e brasileiras, desenvolveram-se estratégias de conservação e usos para a área de 

estudo.  

 O quinto capítulo corresponde aos resultados obtidos na pesquisa, em que se apresenta 

a área de estudo delimitada e a discussão dos atributos da paisagem que possuem ne necessidade 

de conservação. As áreas prioritárias são identificadas neste capítulo, bem como a discussão da 

atribuição dos pesos e notas que proporcionaram a identificação das mesmas.  

 As discussões referentes as áreas com prioridade à conservação identificadas por meio 

dos mapeamentos são realizadas neste capítulo, bem como a análise em relação aos usos e 

ocupações sobre a necessidade de proteção. Outra questão desenvolvida é a reclassificação dos 

limites das Áreas Especiais Naturais tendo como base a identificação das áreas prioritárias da 

pesquisa. Por final, apresentam-se proposições de estratégias que visam a conservação e 

valorização das áreas.  

 Assim, com o desenvolvimento do trabalho, visualiza-se o mesmo como um instrumento 

útil ao poder público, além de contribuir com informação em prol da conservação ambiental no 

município e valorização da paisagem local. Espera-se por meio do presente estudo, a aplicação 

dos resultados e considerações realizadas, podendo ser através da criação e/ou ampliação de 

Unidade de Conservação, como também pela utilização dos resultados para efetivação da 

conservação ambiental através das estratégias sugeridas para as áreas prioritárias identificadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS 

 

 No decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX a concepção de mundo esteve pautada nos 

princípios de que a ciência nos torna independentes da natureza, subestimando a diversidade 

natural e cultural (NOVO, 2002). Assim, a modernidade trouxe consigo o desenvolvimento, 

principalmente dos setores industriais, mecânico e ciência aplicada. Plano sustentado no 

conhecimento compartimentado, no qual se entende as partes para entender o todo. Nessa 

abordagem parcelada, a exploração da natureza foi legitimada.  

 A vida foi sendo banalizada com a forma de pensar da modernidade, suscitando grandes 

explorações ambientais em todo o planeta. As consequências desse modo de existir começaram 

a aparecer, principalmente, após as Grandes Guerras Mundiais, em que a sociedade apresentou 

uma explosão de consumo, juntamente com o crescimento das cidades e o desligamento com o 

“mundo natural”. O que resultou no afastamento da percepção dos problemas ambientais 

ocasionados. 

Os sinais de esgotamento começaram a chamar a atenção de intelectuais e de grupos da 

sociedade em nível mundial já no século XIX, mas a maior preocupação ocorria nos países 

desenvolvidos em que verificavam a necessidade de proteger espaços de grande beleza. No 

entanto, ao ter como maior preocupação a exploração da madeira e a necessidade de proteger 

espaços que tinham relevância visual, de beleza incomensurável, o período se caracterizou pela 

separação do meio natural/selvagem em parques naturais, alocando as populações fora destas 

áreas, ou seja, protege-se uma área para admiração e em contrapartida, polui-se nas cidades, 

sem considerar a importância da diversidade natural e o papel que grupos locais exercem na 

manutenção da mesma (DIEGUES, 2000). 

 Modelo de Parque que continua sendo criado atualmente no Brasil, mas com menor 

prevalência. Isso porque a partir da criação da União Internacional para Conservação da 

Natureza (UICN), no ano de 1948, a área protegida passa a ter denotação de, 

 

Uma área geográfica claramente definida reconhecida, consagrada e administrada por 

qualquer meio efetivo, legal ou não, para garantir a conservação a longo prazo da 

natureza e dos serviços ecossistêmicos e valores culturais associados a ela (DUDLEY, 

2008, p. 10, tradução da autora).  
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Assim, tem-se o aparecimento de uma contraposição ao modelo de Parque que visava 

somente a “preservação da natureza”, para tanto o modelo de criação de áreas que anteriormente 

excluída os povos tradicionais sofreu críticas, sendo rebatido com a criação de áreas protegidas 

que visavam a proteção da diversidade natural e cultural dos espaços. 

 Essa perspectiva, chamada de novo ecologismo “provinha de um movimento de ativistas 

que partiam de uma crítica da sociedade tecnológico-industrial (tanto capitalista como 

socialista), cerceadora das liberdades individuais, homogeneizadora das culturas e sobretudo, 

destruidora da natureza” (DIEGUES, 2000). Portanto, em nível internacional, altera-se, a partir 

da década de 1960 a forma de pensamento, incitando ações em relação a proteção ambiental 

sob o viés conservacionista.   

Para Gonçalves (2004), o ecologismo7 no Brasil, com as características contestatórias, 

começa a se materializar na década de 1970 e com mais força na de 1980, devido ao início da 

abertura política. Foi um dos principais movimentos que abordava a problemática ambiental 

como de interesse público, que afeta todas as sociedades e do qual delas depende. Tinha-se um 

aumento significativo de pessoas insatisfeitas com o atual modo de vida, baseado na exploração 

dos recursos naturais e dos seres humanos para geração de lucro. 

No cenário mundial, o momento foi marcado pela Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Humano realizada na Suécia, cidade de Estocolmo, no ano de 1972, ocasião de criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)8. 

A partir do referido momento histórico, vários eventos sobre o assunto ocorreram no 

mundo. Conforme Loureiro (2004) os mais relevantes foram: a Conferência Intergovernamental 

realizada em Tbilisi no ano de 1977; o Seminário de Educação Ambiental para América Latina, 

realizado na Costa Rica em 1979; o Congresso Internacional de Educação e Formação de 

Ambientes em Moscou/1987; o Seminário Latino-Americano de Educação Ambiental, ocorrido 

na Argentina em 1988. 

“Vinte anos depois da conferência de Estocolmo foi a vez do Brasil sediar uma nova 

reunião convocada pela Assembleia Geral das Nações Unidas”. A Conferência Oficial Rio 929. 

                                                 
7 A visão de natureza como contraponto da vida urbana, tecnocrática e industrial aparece combinada com o 

sentimento da contestação. O repudio a uma racionalidade instrumental, aos ideais do progresso, ao individualismo 

e à lógica do custo-benefício meramente econômico pode ser observado no ideal de uma sociedade ecológica que 

se afirma como via alternativa a sociedade capitalista de consumo (CARVALHO, 2004, p. 48). 
8 A agência do Sistema das Nações Unidas (ONU) responsável por promover a conservação do meio ambiente e 

o uso eficiente de recursos no contexto do desenvolvimento sustentável (ONUBR, 2015). 
9
 Nas décadas posteriores, a partir da Rio 92, já não se traz mais o conceito de ecodesenvolvimento (Problemas 

ambientais eram responsabilidades dadas aos Estados), e sim de desenvolvimento sustentável (Parcerias com o 3º 

setor – ONGs). Sendo aquele um conceito apresentado em Estocolmo, de que a economia e ecologia poderiam 

“caminhar” juntas e faz uma crítica ao desenvolvimento a todo custo, entretanto o desenvolvimento sustentável 
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Nesta foram produzidos cinco documentos, a declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento; a agenda 21; princípios para a Administração Sustentável das Florestas; a 

Convenção da Biodiversidade e; a Convenção sobre Mudança do Clima (PORTAL BRASIL, 

2016). Nos anos 2002 e 2012, foi a vez de Joanesburgo na África do Sul e, do Rio de Janeiro 

sediar a Rio + 10 e a Rio + 20, nesta ordem.  

Em Joanesburgo foram identificados os obstáculos que impediram os países de 

promoverem grandes avanços em relação aos compromissos assumidos na Rio-92. Na Rio + 

20, objetivou-se a discussão de assuntos sobre a economia verde e desenvolvimento sustentável 

(PORTAL BRASIL, 2016).  

Em relação a criação de Leis ambientais no Brasil as mesmas já eram desenvolvidas na 

década de 1980. Para este período são destacadas a criação da Política Nacional de Meio 

Ambiente e a inserção de capítulo específico sobre o assunto na Constituição Federal do Brasil 

instituída no ano de 1988. 

A questão ambiental no Brasil é inserida projetando Políticas Públicas setoriais que 

introduzem a proteção do ambiente e instâncias de planejamento e gestão, além de implantar 

instrumentos de desenvolvimento. Tais iniciativas apontaram, no início do século passado, 

perspectivas díspares, uma que buscava a proteção de áreas devido a biodiversidade e outra, de 

caráter desenvolvimentista, que pregava o lucro e a expansão de fronteiras agropecuárias, 

resultando na degradação ambiental (PERES; CHIQUITO, 2012). 

Na medida em que a exploração dos recursos naturais e degradação de ecossistemas se 

intensificaram, as políticas públicas foram sendo adequadas ao contexto. Desse modo, após a 

atual Constituição Federal do Brasil, que descreve caber “à união elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social” 

(BRASIL, 1988, art. 21), as políticas públicas mantiveram o caráter setorial, o que por vezes 

faz com que problemas ambientais desencadeados pela busca do desenvolvimento econômico 

do País sejam relegados à um segundo plano, nas políticas de ordenamento do território. 

Reigota (2006) analisa assim, a inserção do chamado terceiro setor, via Organizações 

Não-Governamentais (ONGs), estes têm, na cooperação de governos e sociedade, a 

responsabilidade de proteção do meio ambiente. A inserção foi intensificada com o passar dos 

                                                 
que é definido a partir de 1987 no Relatório Brundtland – Nosso futuro comum – e que é utilizado a partir deste 

período, possui uma alteração no viés conceitual, no qual delega a responsabilidade à toda população, minimizando 

o papel que o Estado tem na solução dos problemas ambientais. 
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anos, e atualmente estas instituições fazem parte do cotidiano quando se fala em proteção 

ambiental. 

O contexto histórico de conferências e início de instituições de áreas protegidas 

apresentado, é resultado das atividades de exploração dos recursos naturais realizadas pelas 

sociedades no decorrer do tempo, onde apoiadas por políticas de desenvolvimento 

transformaram os sistemas ambientais, degradando os serviços ambientais que 

desempenhavam. Percebendo a degradação, iniciaram-se delimitações de áreas com fins de 

preservação, as quais a princípio eram descritas em políticas de proteção biológica e hídrica, 

uma vez que estas eram as perceptíveis quanto a necessidade de uso pelas sociedades e pelo 

capital. 

 

2.1.1 Histórico de degradação ambiental 

 

 Para entender como os usos dos recursos naturais foram se tornando indispensáveis, 

com índices de exploração que começaram a incitar normativas para proteção dos componentes 

e de determinadas áreas, a discussão sobre os principais elementos da paisagem utilizados pelo 

homem, destacando os usos relacionados as águas, as vegetações, e os decorrentes da geologia 

e geomorfologia das paisagens devem ser realizados. 

Desse modo, um dos bens essenciais para existência da vida na Terra, a água, em tempos 

passados era considerada inesgotável, visto sua abundância e poder de ciclagem, no entanto, 

essa percepção de inesgotabilidade já não se aplica na atualidade. O uso deste recurso vem 

ocorrendo desde os primórdios das civilizações, em quais construíam seus povoados e moradas 

nas proximidades de rios para utilizá-los através do transporte, lavagem e consumo. 

 Na idade Média e período Pré-moderno, o uso da água não diferia muito entre as 

sociedades, pois as populações se concentravam em pequenos núcleos e os sistemas de vida 

relacionados ao uso das águas e seus controles eram relativamente simples. Com o passar do 

tempo, estas aglomerações desenvolveram estilos de vida mais complexos, e a partir daí foram 

introduzidas estratégias de gerenciamento dos usos das águas, nas suas diversas formas de 

apropriação, para eventualmente garantir a sua disponibilidade (ANA, 2007). 

  A água sempre teve importância para as populações, ela ocupa um papel de destaque 

na natureza, bem como para a saúde e qualidade de vida, mas, enfatiza-se que este recurso se 

tornou um bem fundamental para os propósitos econômicos, a partir do qual a demanda foi 

intensificada e, consequentemente, a poluição.  
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Do mesmo modo os componentes da biodiversidade também foram sendo degradados, 

a partir do melhoramento das técnicas da caça, e da degradação ocorrida por meio de queimadas 

e desmatamentos. Fato corroborado por Primack e Rodrigues (2001), em qual mencionam que 

a grande taxa de destruição de comunidades biológicas se sucedeu nos últimos 150 anos, 

quando houve um aumento populacional humano, ou seja, maior consumo. 

Com tal crescimento se intensificam os usos dos recursos, como lenha, plantas e carne 

de animais silvestres, transformando os habitats naturais em usos agrícolas, de pecuária e 

residenciais, com a finalidade de suprir as demandas do mercado, contribuindo essencialmente 

para a perda da biodiversidade. Desse modo, as ameaças à diversidade biológica apresentam 

destaque, pois são causadas por meio da destruição, fragmentação, degradação do habitat 

(incluindo poluição), superexploração das espécies para uso humano, introdução de espécies 

exóticas e aumento de ocorrência de doenças (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).  

  Primack e Rodrigues (2001, p. 85) referem que “a maior ameaça à perda da diversidade 

biológica é a perda de habitat”. As causas dessa perda de habitat, em muitos casos são atividades 

de grande escala associadas a uma economia internacional, como, por exemplo, mineração, 

pecuária, silvicultura e agricultura.  

Concomitante à diminuição da biodiversidade está a exploração intensificada dos solos, 

ocorrida por meio do incremento de insumos como fertilizantes, inseticidas e pesticidas e de 

maquinário para facilitar o manejo e intensificar o aproveitamento dos solos agricultáveis, 

proporcionando a ampliação da produtividade dos cultivos. Este incentivo para intensificação 

dos usos era difundido indevidamente através de informações midiáticas, dizendo-se 

imprescindível devido ao crescimento da população. 

 O aumento das áreas agricultáveis resultou na destruição de florestas e habitats, que 

compreendiam grande diversidade, como o cerrado brasileiro, mata atlântica e floresta 

amazônica. Verifica-se assim, a atual degradação dos solos, assoreamento e lixiviação, tanto 

pelo descuido com o manejo, como pela má preservação das margens dos rios (APPs) que atuam 

como reguladores e retentores do assoreamento.  

 Um exemplo de programa que objetivava a expansão das áreas agricultáveis no país e 

que também teve aplicação do Rio Grande do Sul e região central do Estado, foi o Programa de 

Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis (PROVÁRZEAS) do governo federal 

(BRASIL, 1981). O decreto foi criado na década de 1980, utilizando as áreas de várzea para o 

cultivo do arroz, causando problemas ambientais na região central do Estado, incluindo aqui o 

município de Santa Maria e a área de estudo da pesquisa, onde os rios atualmente apresentam-
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se assoreados, resultando no carreamento de sedimentos que se depositam no leito dos rios, e 

perda de nutrientes dos solos. 

A perda de habitats de espécies com a introdução de uma única espécie, no caso o arroz, 

gerou um ciclo de irregularidades, pois com a monocultura, perdem-se espécies que serviam de 

alimento para insetos, a partir do qual utilizam-se da lavoura como alimento, ocasionando a 

utilização de inseticidas para controle. Sendo que, o incremento de insumos também aumentou, 

devido ao carreamento dos nutrientes. A degradação ambiental no Estado, em Santa Maria e 

demais áreas, também tem como fontes geradoras a expansão da soja, seguindo a mesma lógica 

de uso de agrotóxicos.  

Especificamente em Santa Maria, considerada uma cidade de porte médio, destaca-se a 

poluição ambiental causada pela urbanização, usos e disposição inadequada de resíduos no solo, 

além da degradação e fragmentação das paisagens prestadoras de serviços ambientais.  

 Nesse contexto de exploração dos recursos, ressalta-se também a falta de cuidado em 

manter a geodiversidade presente nos territórios, pois é componente essencial para que exista 

essa diversidade de solos e biodiversidade utilizada como recurso. Visto que a partir da relação 

entre a geologia e a geomorfologia os solos são desenvolvidos, e a diversidade biológica se 

estabelece. 

Brilha (2005) faz menção que é a partir dos solos que se estabelece uma ponte perfeita 

entre a geodiversidade e a biodiversidade, não devendo esquecer que é o tipo de substrato, o 

relevo e o clima que determinam a biodiversidade existentes nos lugares, destacando assim que,  

 

Além de sustentar a biodiversidade através da criação de espaço de nicho, a 

geodiversidade fornece outras funções e processos essenciais do ecossistema 

relevantes para a conservação. Essas funções fazem parte integrante da criação de 

sistemas naturais e antropogênicos da pedosfera, determinando a química da água e 

conduzindo processos fluviais e costeiros (GRAY, 2011, p. 59 apud MATTHEWS 

2005, 2014, tradução da autora). 

  

No contexto referido, observa-se a intrínseca relação entre todos os elementos das 

paisagens, sendo eles bióticos e abióticos. Desse modo, os usos destes componentes das 

paisagens e ocupações da terra realizados pelo homem no decorrer do tempo histórico vêm 

acarretando a degradação ambiental.  

O homem ao utilizar de modo insustentável os recursos naturais proporcionados pelas 

paisagens, podendo ser por meio da exploração mineral, da fauna, da flora, da água, dos solos 

entre outros, acarreta em mudanças que fragilizam os sistemas ambientais. Desse modo, para 

que a conservação das paisagens que desempenham serviços ambientais seja mantida, a 
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existência de formas de utilização sustentáveis dos elementos é necessária, pois seus 

componentes estão em constante interação. 

 

2.2 A PAISAGEM E SEUS SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 

  A paisagem é uma complexa teia de relações bióticas, abióticas e antrópicas. Ela pode 

ser abarcada com a visão, e pode produzir sentimentos variados, de acordo com o observador e 

o que é observado. Bolós (1992, p. 74, traduzido pela autora) descreve que, 

 

A paisagem tem apresentado, ao longo período de desenvolvimento da Terra, distintas 

formas e relações. Em princípio a paisagem estava constituída somente por elementos 

físicos ou abióticos. O aparecimento da vida sobre a Terra contribuiu para novos 

elementos na paisagem, passando a ser física e biótica. Com o homem, a paisagem se 

converteu gradualmente em um sistema físico-biótico-antrópico. 

As mudanças progressivas no desenvolvimento da paisagem nos três períodos 

realçados, determinados pelo crescente número de elementos e suas inter-relações, se 

refletem em um aumento da complexidade da estrutura da paisagem e de sua 

organização interna.  

 

 De acordo com Nucci (2007) o termo paisagem no século XIX, na concepção científico-

geográfico teve na língua alemã, com Von Humboldt o seu pioneirismo. A paisagem 

determinada como Landschaft tem conotação espacial, diferentemente do que era encontrado 

para o termo nas artes e na literatura. Desse modo a paisagem agregava uma visão de “entidade 

espacial e visual da totalidade do espaço de vida humano, integrando geosfera, biosfera e 

noosfera (grego “noos” - mente)” (NUCCI, 2007, p. 13). 

 A complexidade dos elementos que integram e se relacionam nas paisagens fez com que 

no século XX surgisse a Ecologia da Paisagem como esperança de estudo que pudessem 

considerar a sociedade e o meio físico como um conjunto. Tal conceituação fez emergir uma 

disciplina científica, cunhada por Carl Troll em 1939 (NUCCI, 2007). 

 Troll buscou a união da Geografia (paisagem) e da Biologia (Ecologia), a fim de 

combinar a interação espacial dos elementos com suas interações funcionais da ecologia 

(NAVEH e LIEBERMAN, 1984). Desse modo “a ecologia da paisagem, iniciada por C. Troll 

consiste na análise funcional do conteúdo paisagístico e na resolução das múltiplas e recíprocas 

relações existentes em um fragmento da superfície terrestre (BOLÓS, 1992, p. 14, traduzido 

pela autora). 

 Naveh e Lieberman (1984) mencionam para tal, que no contexto europeu a Ecologia da 

Paisagem é utilizada no planejamento, manejo, conservação, desenvolvimento e melhoria da 

paisagem. Mas Nucci (2007) analisa uma insatisfação com a atual Ecologia da Paisagem a partir 
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da discussão elaborada por Naveh (2000), em qual destaca que a Ecologia da Paisagem 

necessitaria de uma concepção bem mais holística devido a necessidade de maior inclusão da 

dimensão cultural-social e econômica do ser humano, perante a sustentabilidade. 

 Nesse contexto, com a finalidade de suprir esta demanda de maior inserção da dimensão 

cultura, social e econômica, que a Geoecologia das paisagens é enquadrada como uma ciência 

ambiental e que, de acordo Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2007) propicia fundamentos sólidos 

na elaboração das bases teóricas e metodológicas do planejamento e gestão ambiental e 

incorporar a sustentabilidade ao processo de desenvolvimento.  

 

A geoecologia examina as paisagens naturais e antropo-naturais, a fim de criar um 

meio de habitat e um local de trabalho adequado para os seres humanos. Junto a isso, 

a geoecologia é seu próprio centrismo no ambiente, com o intuito de resolver os 

problemas de otimização da paisagem e o desenvolvimento de princípios e métodos 

de uso ambientalmente saudável dos recursos, a conservação da biodiversidade e da 

geodiversidade e os valores e propriedades estruturais e funcionais, seus valores 

recreativos e histórico-culturais, estéticos e outros, necessários a sociedade para o 

desenvolvimento sustentável (RODRIGUEZ; SILVA, 2013, p. 83). 

 

 No contexto da geoecologia é possível estabelecer vínculos de proteção ambiental, os 

quais possam perdurar no tempo, pois o homem é considerado como elemento integrador e 

modificador das paisagens. O qual pode desencadear, transformações modificadoras da 

qualidade e quantidade dos serviços ambientais prestados e desempenhar alterações harmônicas 

nos ambientes, como as já muito realizadas por povos tradicionais. Desse modo, o estudo da 

paisagem pautada na concepção geoecológica, concebendo a sociedade como desencadeadora 

de muitas alterações, pode ser a base conceitual adequada a incorporação em trabalhos que 

envolvem a criação de ações positivas para manutenção da qualidade paisagística dos locais. 

Pois, Rodriguez (2010, p. 18) menciona que, 

 

As paisagens são formações complexas caracterizadas pela estrutura e 

heterogeneidade na composição dos elementos que a integram (seres vivos e não-

vivos); pelas múltiplas relações, tanto internas como externas; pela variação dos 

estados e pela diversidade hierárquica, tipológica e individual. 

 

 Assim, a sociedade em suas múltiplas relações desencadeadas nos sistemas 

paisagísticos, por vezes degradam componentes da paisagem que desempenham serviços 

ambientais às populações, gerando assim perdas socioeconômicas e ambientais. Para tanto é 

válido considerar o chamado modelo matriz-fragmento-corredor (FORMAN e GODRON, 

1986), abordados em uma perspectiva de composição e extensão da paisagem. Modelo que é 

válido no que se refere ao estudo da conservação ambiental.  Tal matriz também é analisada em 
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relação a estrutura e forma das áreas, em quais podem ser verificadas de acordo com melhor ou 

menor adequação para conservação ambiental na figura 2.  

 

Figura 2 - Relações geométricas de melhor e menor adequabilidade para conservação ambiental 

 

Fonte: Bolós, 1992.  

Descrição: As formas e relações da coluna da esquerda são sempre preferíveis em relação as da direita. A) Uma 

reserva grande é melhor que uma pequena. B) Uma reserva grande é melhor que quatro pequenas. C) Uma reserva 

circular é melhor que outra de diferente forma. D) Áreas mutuamente adjacentes são melhores que as postas 

linearmente. E) Reservas repetidas próximas são melhores que as distantes. F) Reservas pequenas, mas conectadas 

são melhores que as reservas na mesma superfície, mas separadas. 

 

A figura 2 demostra as formas de criação de reservas de maior ou menor adequabilidade 

para conservação. Analisa-se assim que a conectividade é preponderante para o funcionamento 

da paisagem, pois engloba outros elementos da paisagem e influencia na dinâmica paisagística 

como um todo. 

Nesse contexto, o estudo da paisagem abrange o aspecto visível e componentes que 

interagem de modo não aparente, estes podem conformar influências físicas e/ou histórico-

culturais controladoras, que definem o funcionamento do território e regulam sua estrutura 

aparente (ROMERO; JIMÉNEZ, 2002). Desse modo, não satisfaz somente a configuração dos 

usos da terra, mas corresponde a uma complexa organização entre os elementos envolvidos na 

sua estrutura, onde os fluxos de matéria e energia concretizam as alterações nas paisagens ao 

longo do tempo, tornando-as únicas. 

Construída com o passar do tempo, abrange componentes não percebíveis, mas que tem 

reflexo na superfície terrestre através da intencionalidade humana. Para Vitte (2007, p. 77) “seja 
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ontem ou hoje, por meio dos mais variados meios técnicos e científicos, a sociedade imprime 

sua marca no espaço que fica registrada na paisagem”. Tal condição faz desta, um palco de 

transformações desencadeadas pela dinâmica da sociedade e natureza.   

O conceito de paisagem proferido por Bertrand (2004) a traduz como uma determinada 

porção do espaço, que resulta da combinação dinâmica e instável de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos, os quais interagindo dialeticamente uns sobre os outros formam um 

conjunto único e indissociável em evolução perpétua. Atualmente, a intensificação da interação 

antrópica sobre os demais elementos resulta em mudanças nos fluxos de matéria e energia dos 

sistemas paisagísticos. 

O homem e suas modificações realizadas no meio, é descrito por Romero e Jiménez 

(2002, p.31, tradução da autora) como um subsistema que compõem a paisagem, juntamente 

com os subsistemas abiótico e biótico. Explicados da seguinte maneira, 

 

Subsistema abiótico - Inclui os componentes materiais e energéticos do sistema 

territorial como o relevo e hidrologia, não relacionados com a atividade biológica, 

considerados como a infraestrutura básica do território, são explorados como recursos 

pelos elementos vivos do sistema. 

Subsistema biótico - Compreende os componentes derivados da atividade biológica, 

como os solos e a vegetação que, dinamizados pelo potencial abiótico do geossistema, 

conduzem a processos de adaptação, disseminação e competência entre os organismos 

e formações vivas, prolongando-se ao nível dos solos, todos são necessários para a 

adaptação da vida as mudanças ambientais do geossistema. 

Subsistema de exploração antrópica - Abarca as modalidades de ocupação e 

aproveitamento do solo por parte do homem, que podem ser em maior ou menor 

medida de acordo com os subsistemas anteriores.  

 

Os subsistemas citados interatuam compondo as diferentes paisagens existentes no 

globo terrestre. Estas são compostas, portanto, por diversos atributos que interagem entre si, os 

quais são descritos por Bertrand (1968 e 1972 apud ROMERO; JIMÉNEZ, 2002, p. 30) como: 

morfoestruturais (controlados pela estrutura geológica que conformam os relevos de maiores 

proporções, e tem grande impacto sobre os elementos bióticos); climáticos; morfoesculturais 

ou geomorfológicos (formas de relevo); hidrológicos (água no território, relacionada ao clima 

e condições geomorfológicas); antrópicos (uso e ocupação da terra); cobertura vegetal 

(formações vegetais resultantes das condições ambientais - geomorfológicas, climáticas, 

hidrológicas -, modificadas pelas ações antrópicas) e; cobertura edáfica (tipos de solos). 

 Estes atributos interagindo entre si constituem as diferentes paisagens, sendo que em 

determinados lugares alguns atributos podem exercer maior predominância na configuração da 

paisagem, em relação a outros. Considerando as suas interconexões, atualmente é verificado a 

necessidade de indicar caminhos para que o processo de degradação da qualidade e quantidade 
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dos atributos da paisagem não prejudiquem as funções ecossistêmicas realizadas pelas mesmas, 

pois as modificações causadas por fatores antrópicos e não-antrópicos, muitas vezes incide 

sobre um ou mais componentes que integram a paisagem, modificando-a. 

 Enfatiza-se as alterações causadas através das demandas por recursos, criadas pelos 

seres humanos em escala planetária, onde, por meio de suas técnicas aprimoradas, conseguem 

obter mais recursos em menos tempo, ampliando os espaços de atuação. Em tal conjuntura 

apresentada pelo contexto atual, dificilmente são verificadas paisagens sem que tenham sido 

modificadas de forma ampla pelos seres humanos. Essa situação resulta em consequências 

negativas para as próprias populações, e para os ecossistemas que eram sustentados pelos 

atributos que compunham as paisagens naturais. 

 Cabe mencionar que as alterações nas paisagens acontecem a todo momento e são 

saudáveis à dinâmica da vida, contudo, devido a relação sistêmica existente, se alterações 

ocorrem em um ou mais atributos e resultarem em perda da qualidade ambiental de recursos e 

de serviços ambientais, tornam-se necessários estudos para que tais atributos sejam protegidos.  

 Mas salienta-se que para definir áreas de proteção ambiental que abarquem paisagens 

com valores locais, regionais ou mesmo nacionais/internacionais, é possível a determinação de 

alguns atributos essenciais para que a paisagem seja protegida na sua completude. Isso é 

possível porque por meio da proteção e valorização de atributos específicos, os demais, que 

estão integrados, também estarão sendo protegidos.  

Segue-se, assim, o pensamento sistêmico da paisagem, em que Romero e Jiménez 

(2002, p. 31, tradução da autora) mencionam, 

 

Dentro da paisagem, cada um dos seus componentes ou subsistemas é geneticamente 

distinto dos demais, os fatores e forças que os dinamizam são diferentes e portanto, 

sua estrutura expressa em dimensões espaciais muito distintas, enquanto também 

requerem distintos tempos para evoluir. É por isso que, do ponto de vista da análise 

territorial, os diversos componentes devem ser considerados como integrantes de 

distintos "níveis de intermediação” ou de conexão entre eles. 

 

Considerando os níveis de conexão que os autores citam, apresentam-se as diferentes 

escalas dos atributos que conformam as paisagens, como exemplo, as bases estruturais do relevo 

(geologia) são analisadas diferentemente dos atributos de cobertura vegetal. Esta distinção 

acontece pelo nível de fragilidade e interdependência a que os atributos estão expostos, mas 

não pelo grau de importância de cada um. 

 Os sistemas abiótico, biótico e antrópico estão integrados por meio de diferentes 

atributos, e dentre estes alguns são mais propícios a alterações do que outros. Os ambientes com 
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maior condição antrópica e elementos bióticos da paisagem, possuem maior inclinação a 

mudanças do que o clima ou a geomorfologia, visto a escala espaço-temporal de atuação das 

atividades humanas. 

 Nesse contexto o reconhecimento de atributos que compõem as paisagens deve ser 

vinculado ao ordenamento territorial, em específico àquele realizado pelos municípios, pois são 

os responsáveis pelos territórios onde os atributos essenciais para manutenção da qualidade dos 

sistemas ambientais se encontram. Cabe mencionar que a participação pública e as demandas 

sociais locais devem ser incorporadas nas políticas e programas com foco na sustentabilidade 

ambiental. 

 A paisagem, que se expressa em termos do aspecto visível, também compreende um 

conjunto de componentes não perceptíveis visualmente, os quais fazem parte dos territórios das 

administrações municipais. Sendo que é sobre a estrutura geológica e a trama de relações entre 

os componentes envolvidos que se estabelecem os fluxos de matéria e energia, desencadeadores 

das transformações paisagísticas ao longo do tempo. 

Dessa maneira, apresenta-se na paisagem a interação de elementos de história geológica 

e atuais.  Assim, um dos componentes ou atributos que dão base para as paisagens atuais são as 

características geológicas e geomorfológicas, como afirma Gray (2004, p. 121, traduzido pela 

autora) “o ambiente físico geralmente desempenha um papel importante no fornecimento de 

diversos ambientes, habitats e substratos que criam biodiversidade”. 

A estrutura geológica, devido a distinção a que foi formada no tempo e no espaço tem 

nas configurações atuais, papel fundamental na composição das demais características da 

paisagem. É a partir dos componentes da base geológica que se originam os tipos de solos e a 

esculturação da paisagem se desenvolve, interatuando com os tipos de clima, hidrologia e uso 

antrópico existente.  

Verifica-se que as interações entre esses atributos formam diferentes ambientes que 

abrigam diversidade genética10 e diversidade de espécies, comunidades de animais, plantas e 

microorganismos, com interações e processos que conectam os seres vivos e ao meio físico que 

os envolve. Cada ambiente ou paisagem abarca também, diversidade de micropaisagens que 

são resultados das condições específicas de cada local (BENSUSAN, 2008). 

 É necessário ressalvar que os ecossistemas não existiriam sem a interação com os 

atributos geológicos e geomorfológicos, os quais conjuntamente com a influência do clima e da 

hidrologia possibilitam os habitats e criam espaços de nicho, entre outras funções vitais dos 

                                                 
10 “Variabilidade presente no conjunto de indivíduos da mesma espécie” (BENSUSAN, 2008, p.23). 
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ecossistemas (MATTHEWS, 2014). No entanto são os sistemas bióticos os que possuem maior 

inclinação a mudanças em relação as interferências humanas. 

 Sendo a vegetação um dos componentes mais importantes da biota, seu estado de 

conservação e de continuidade definem a existência ou não de hábitats para as espécies, a 

manutenção de serviços ecossistêmicos e o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de 

populações humanas. Os principais serviços ambientais desempenhados pelos componentes 

bióticos e abióticos das paisagens podem ser verificados na figura 3, que condizem aos serviços 

diretos ou indiretos que os seres humanos se beneficiam.  

 

Figura 3 - Serviços ambientais 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Guedes; Seehusen, 2011. 

 

Ao analisar a figura 3 é possível perceber a relação constante entre os serviços 

ambientais, e a vegetação do local provedor de tal serviço. Existem serviços que provêm dos 

elementos abióticos, mas sempre mantendo a relação com o componente biótico. Assim, 

Guedes e Seehusen (2011, p. 19) descrevem os principais serviços prestados em relação a 

vegetação, 

 

A biodiversidade - proporciona muitos benefícios para a sociedade, por exemplo, a 

madeira, as folhas, os frutos e as sementes das plantas que podem servir como 

medicamentos, alimentos, matérias-primas para a fabricação de móveis e para a 

construção de casas e muitos outros. Ela propicia serviços de polinização e garante a 

resiliência de sistemas agrícolas. Ademais, ela ainda é chave à bioprospecção para 

novos medicamentos, contribui para a formação dos solos e para a ciclagem de 
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nutrientes. Por fim, também oferece benefícios recreacionais, espirituais e culturais, 

fundamentais para o bem-estar humano. 

Armazenamento e sequestro de carbono - Plantas absorvem carbono através da 

fotossíntese do dióxido de carbono atmosférico. Nas florestas em crescimento, o 

montante de carbono sequestrado aumenta, estabilizando quando elas chegam à 

maturidade. 

Serviços hidrológicos - Florestas influenciam os processos hidrológicos, como a 

regulação dos fluxos hídricos e a manutenção da qualidade da água. Florestas 

preservadas em margens de rios, encostas e topos de morros e montanhas reduzem os 

riscos de inundações e deslizamentos por extremos climáticos. Elas protegem os solos 

contra erosão e evitam que as águas das chuvas carregadas de sedimentos escorram 

diretamente aos rios, além de amenizarem a rápida perda de água em épocas de seca. 

Beleza cênica - As belas paisagens formadas pela composição entre florestas, grandes 

e pequenos rios, cachoeiras, montanhas e praias, somadas à mistura de populações e 

culturas, fazem das florestas tropicais algo especial. O lazer, a recreação e a inspiração 

provida por esses ecossistemas beneficiam não só as populações locais, mas as de 

grandes centros urbanos. 

Serviços culturais - Os ecossistemas e as espécies proveem serviços culturais para a 

sociedade ao satisfazer suas necessidades espirituais, psicológicas e estéticas. Elas 

oferecem inspiração para a cultura, arte e para experiências espirituais. 

 

 A biodiversidade, o armazenamento e sequestro de carbono, os serviços hidrológicos, a 

beleza cênica e os serviços culturais elencados como principais serviços ambientais realizados 

pelas florestas, encontram-se intrinsecamente unidos ao relevo e hidrografia e demais 

componente percebíveis e não percebíveis da paisagem. Assim, demostra-se a preponderância 

que a conservação de determinadas áreas têm, visto que todos os componentes estão 

interligados.   

Os serviços ambientais integram processos ecológicos como “a fotossíntese, a ciclagem 

das águas, a conservação dos solos, a polinização, o controle de pragas, a competição entre 

organismos e a predação” (BENSUSAN, 2008, p. 25) e devido a intensificação das perturbações 

humanas nos sistemas ambientais, esses processos estão sendo prejudicados em termos de 

qualidade e quantidade. Dessa maneira, Bensusan (2008) realiza a seguinte afirmativa em 

relação a importância dos serviços ambientais, 

 

Imagine que você esteja partindo para a lua a fim de levar uma vida normal e 

satisfatória por lá. Para tornar as coisas mais simples, suponha que a lua já possua 

atmosfera e clima similares aos da Terra. Você já fez as malas e agora deve decidir 

quais, entre as milhares de espécies existentes na Terra, levara consigo. Sendo 

pragmático, você começa escolhendo as espécies que podem ser diretamente 

exploradas e fornecerão alimentos, fibras, madeira, remédios e outros produtos, tais 

como óleos, borracha e resinas. A lista pode atingir facilmente algumas centenas ou 

mesmo milhares de espécies. Mas, se você pensar mais um pouco, verá que terá que 

adicionar à lista espécies que garantam a sobrevivência dessas que você já colocou na 

lista. Que espécies são essas? Não há uma resposta para essa pergunta. Ninguém sabe 

quais são e quantas são as espécies necessárias para sustentar a vida humana (DAILY, 

1997 apud BENSUSAN, 2008, p. 26). 
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 Analisando a citação é perceptível que não é possível dimensionar a quantidade de 

espécies e processos necessários para que o ser humano tenha os serviços ambientais que utiliza 

no dia-a-dia. Mas é possível notar a existência de diferentes escalas aos quais os processos que 

resultam em serviços ambientais ocorrem, podendo acontecer desde a escala planetária até a 

escala local.  

 As paisagens naturais são consideradas resultantes destes processos que geram os 

serviços ambientais. Logo, ao proteger os processos que atuam e mantêm a estabilidade das 

paisagens é possível manter a geração dos serviços ambientais, sendo estes, de acordo com 

Bensusan (2008, p. 27) “fundamentais para a sobrevivência e continuidade de nossa espécie”. 

 Algumas diretrizes para a manutenção desta diversidade são dimensionadas em políticas 

e leis de proteção ambiental, projetos e programas de educação ambiental, normas que regulam 

o uso e ocupação da terra, regras para o uso da água e também leis para proteção do patrimônio 

cultural, entre outras que dispõem sobre assuntos específicos. Normativas são criadas com o 

objetivo de manter a qualidade do sistema das paisagens, de modo a prevalecer para as gerações 

futuras e atual os recursos e serviços ambientais que proporcionam.  

Sob este aspecto, os principais instrumentos de proteção ambiental que tem aplicação 

nos territórios vêm ao encontro dos atributos que estruturam as paisagens. Assim, tem-se nas 

políticas que mencionam a geodiversidade e a biodiversidade como elementos essenciais para 

manutenção das paisagens e serviços ambientais que desempenham. 

 

2.2.1 Proteção das paisagens 

 

Os instrumentos de ordenação dos territórios contribuem na proteção das mais distintas 

paisagens, que conforme Ab’Sáber (2003, p. 09) pode ser considerada “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”. É 

nessa configuração histórica que as paisagens foram construídas e que os processos de 

modificação recente ocorrem. Ab’Sáber (2003, p. 10) menciona, assim, que,  

 

Mais do que simples espaços territoriais, os povos herdaram paisagens e ecologias, 

pelas quais certamente são responsáveis ou deveriam ser responsáveis. Desde os mais 

altos escalões do governo e da administração até o mais simples cidadão, todos têm 

uma parcela de responsabilidade permanente, no sentido da utilização não-predatória 

dessa herança única que é a paisagem terrestre. 
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 Com característica única, compreendendo o produto das inter-relações dos atributos 

físicos, biológicos e socioculturais, compondo heranças e resultados de processos atuais, a 

paisagem pode se constituir em patrimônio natural a ser protegido. Pois, Pereira; Pereira e Alves 

(2004) descrevem que a percepção da imagem do espaço dimensionada pela paisagem, com 

valor científico, ecológico, cultural, estético e/ou socioeconômico deve ser considerada 

patrimônio. 

 No contexto mundial o patrimônio natural é reconhecido de acordo com três critérios 

norteadores, os valores estético, ecológico e científico (UNESCO, 1972).  Determinados 

critérios se manifestam em áreas de paisagens notáveis, de extraordinária beleza natural; áreas 

com relevada biodiversidade, com espécies em risco de extinção e; aquelas de destaque para o 

conhecimento científico da história natural do planeta (SCIFONI, 2008). 

 A paisagem como patrimônio também expressa valores que são representados conforme 

a importância coletiva de um povo. Podendo ser articulados institucionalmente, difundindo o 

seu reconhecimento e preservação. Tal pensamento demostra que é necessária a valorização 

dos atributos geobiodiversos que compõem as paisagens com fins de proteção ambiental. Pois, 

segundo Pereira, Pereira, Alves (2004, p.03),  

 

O património natural é o património não construído. [...] contém duas vertentes 

fundamentais: a componente biótica e a componente abiótica. O património biótico é 

constituído pelos seres vivos que, pelas suas características únicas, de ameaça de 

extinção ou de equilíbrio dos ecossistemas necessitam de uma valorização e proteção 

no sentido de os preservar. Património abiótico é, como o nome indica, aquela parte 

da natureza abiótica cujas características únicas e importância para a preservação da 

biodiversidade se revelam fundamentais. (PEREIRA; PEREIRA; ALVES, 2004, p. 

03) 

 

 Assim, o patrimônio pode representar a geodiversidade e/ou a biodiversidade de 

determinado local. E, de acordo com Martini e Grandgirard (1994; 1997 apud GRAY, 2004) 

determinada paisagem será constituída como patrimônio conforme sua complexidade, 

dinâmica, sensibilidade e história que representa para as sociedades humanas. 

As paisagens que compreendem patrimônios relevantes para proteção podem ter seus 

valores condicionados a especificidades bióticas ou abióticas, de modo que os cenários 

paisagísticos condicionam a valorização, auxiliando no processo de conservação ambiental.  

Os valores destinados aos atributos das paisagens utilizados pela sociedade são 

reconhecidos pelas mesmas, de acordo com a importância coletiva estimada. Tais atribuições 

podem ser destinadas às características específicas dos lugares, que já fazem parte da prestação 

indireta de serviços ambientais, mas que também podem ser utilizados diretamente em prol do 
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desenvolvimento local e geração de renda, tomando como exemplo os valores ecológicos, 

estéticos e culturais, os quais podem gerar renda às comunidades locais (agregar valor 

econômico), por meio da utilização sustentável. 

Dessa maneira, o desenvolvimento local em termos sustentáveis deve estar sujeito a 

adoção de questões como equilíbrio ecológico, equidade social e diversidade cultural, em 

conjunto com a proteção ambiental. Assim, Novo (2002, p. 152, tradução da autora) afirma que 

sustentabilidade, 

 

Nos remete tanto à ação (o processo de desenvolvimento sustentável) como aos 

objetivos dessa ação (que nos orientam para um desenvolvimento viável) e levanta a 

necessidade de uma forte coerência entre os objetivos que buscamos na adoção de 

políticas e estratégias de desenvolvimento e meios, modelos de conhecimento e 

estratégias que utilizamos para alcançá-los.  

 

Visando a proposta de um planejamento pautado na sustentabilidade, torna-se coerente 

o emprego da análise das multifuncionalidades das paisagens, o qual contempla o vínculo das 

funções desempenhadas pela sociedade e natureza. Em respeito às multifuncionalidades de uma 

dada paisagem, as funções desempenhadas na mesma correspondem aos serviços de produção 

e consumo dos recursos nela existentes, associadas à proteção ambiental. Desta maneira é 

possível uma eficiente proteção ambiental, pois as sociedades fazem parte da natureza, a qual 

também necessita ser utilizada para obtenção da qualidade de vida. 

 Este contexto, quando abordado em relação à territórios de gestão que buscam a 

proteção ambiental, está de acordo com a perspectiva de unidades de conservação de uso 

sustentável, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (BRASIL, 2000). No 

entanto destaca-se a existência de problemas a serem solucionados quando se menciona 

unidades de conservação no Brasil, principalmente sobre a efetivação destas áreas.  

 A fim de auxiliar a consolidação da proteção ambiental é fundamental o estudo dos 

elementos geobiodiversos das paisagens e a incorporação dos mesmos ao processo de 

ordenamento dos territórios municipais, visto que estes têm a incumbência de gerenciar os usos 

e ocupações nos espaços locais. A relevância de estudos que considerem os elementos bióticos 

e abióticos das paisagens decorre que, por vezes, ao instituir áreas protegidas somente a 

biodiversidade é contemplada.  

 Para tanto, torna-se necessária a realização de estudos específicos quando da proposta 

de definição de uma área com destino à proteção ambiental. Sendo assim fundamental a análise 

dos componentes da paisagem, a fim de refletir e identificar quais os atributos que têm destaque, 

podendo ser por meio de elementos patrimoniais ou no desempenho de serviços ambientais.  
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 Analisada a conjuntura no qual estão amparados os problemas ambientais existentes 

atualmente (pós século XX), da estruturação das principais políticas e conferências ambientais, 

bem como da necessidade de proteção das paisagens, torna-se relevante a validação das 

políticas e instrumentos de ordenamento territorial que possibilitam a proteção de áreas 

ambientalmente importantes, seja em nível local, regional, nacional ou mundial. 

 No Brasil, além das instâncias federal e estaduais cabe aos municípios a 

responsabilidade de realizar o ordenamento territorial. Estes devem considerar as políticas 

federais e estaduais, a fim de contemplar a proteção ambiental e a sustentabilidade mencionada 

nas diferentes convenções descritas. 

 Os municípios, através das leis de uso e ocupação do solo urbano e dos planos diretores, 

devem desenvolver formas de minimizar os impactos ambientais causados pela expansão das 

cidades e dos usos inadequados dos solos. Tais impactos podem ocorrer com a ocupação de 

áreas de risco, de captação de água subterrânea e superficial, e desenvolvimento de atividades 

que fragmentam os tipos de cobertura vegetal essenciais para manutenção dos serviços 

ambientais.  

 Desse modo, os planejamentos municipais com fins de ordenamento territorial possuem 

papel essencial para que a proteção ambiental ocorra, realizada de acordo com os usos previstos 

nas normativas, mas também por meio de projetos e programas que visam a sustentabilidade 

ambiental.  

 Ao desenvolver as normativas municipais, as legislações federais e estaduais devem ser 

contempladas, cabendo aos municípios incorporar as regras gerais e estabelecer o plano local, 

de acordo com suas especificidades. Assim, por ser na escala municipal que os problemas 

ambientais se desenvolvem, como a perda da qualidade da água por meio da poluição, supressão 

de vegetação, diminuição das áreas verdes alterando o microclima, é na mesma escala que a 

solução destes problemas deve ser gerenciado. 

 

2.3 POLÍTICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL  

 

O ordenamento do território, de acordo com Ferrão (2011, apud ALVES, 2014, p. 02) 

possui “caráter interdisciplinar, prospectivo e se volta à utilização ótima do espaço”. O 

ordenamento proporciona a possibilidade de conexão das normativas que dispõem sobre as 

distintas perspectivas de planejamento, gestão e desenvolvimento, considerando a proteção dos 

componentes das paisagens. 
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As conceituações para ordenamento territorial mostram a evolução paradigmática que 

acompanha as políticas de governo, algumas vezes sendo rígidas, em outras mais flexíveis. 

Difundiu-se assim, no contexto internacional, que a criação de áreas protegidas é fundamental, 

pois têm o intuito de minimizar os impactos causados pela exploração sem limites dos recursos 

ambientais ao longo da história. Somando-se à proteção destas a possibilidade de geração de 

renda, como descreve Camargo (2009, p. 52), 

 

É fundamental repensar o desenvolvimento regional através do reordenamento de suas 

possibilidades, revendo os caminhos percorridos pelos seus fluxos que o integram a 

totalidade para que se renovem as expectativas da produção ligadas ao lugar e não às 

demandas dos grandes grupos organizacionais. 

 

Cenário de reordenamento que permite a organização das sociedades por meio de 

elementos e fluxos externos, mas também da valorização da cultura local e meios de produção 

do lugar. As adaptações às possibilidades existentes com fins de desenvolvimento são 

necessárias, mas as áreas destinadas a serem protegidas em relação a questões ambientais 

também o são, visto a maneira que o desenvolvimento avançou e continua a explorar os recursos 

e as populações.  

Nessa perspectiva, os espaços destinados à proteção ambiental necessitam valer-se de 

atividades geradoras de renda, mas com tentativas de valorização das culturas locais, 

proporcionando uma alternativa ao grande capital. No contexto brasileiro, um dos principais 

desafios é a articulação dos diversos instrumentos legais (Políticas que promovem o 

ordenamento) com o rebatimento territorial (SANDER; MAIORKI, 2012). O distanciamento 

entre as normativas de desenvolvimento e de proteção ambiental se torna evidente ao observar 

o descaso com os recursos naturais, quando o objetivo é o desenvolvimento de uma região ou 

lugar.  

Até mesmo a instituição de alguns conselhos, como de geografia e estatística e, de 

produtos considerados estratégicos economicamente, como o de café, pesca, açúcar, sal, mate 

e petróleo (PERES; CHIQUITO, 2012) vinham ao encontro dos interesses do capital, pois o 

desenvolvimento econômico ocorre somente se existe a provisão dos recursos naturais 

necessários para tal. Neste aspecto as políticas e conselhos criados após a década de 1930 

também favoreciam o capital 

No mesmo período foram instituídas leis e órgãos envoltos à proteção dos recursos 

naturais e paisagísticos e ao controle de seu aproveitamento econômico, pois, ao mesmo tempo 

que o capital necessita dos recursos naturais, o mesmo não pode extinguir-se. Entre as leis estão 
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o Código de Águas (1934) e o primeiro Código Florestal (1934), promulgado devido aos 

problemas que as plantações de café estavam ocasionando em relação à falta de lenha nas 

cidades, pois a lenha estava ficando cada vez mais distantes das cidades e também mais cara. 

Outras normativas instaladas no período foram o Código de Minas (1940), e o Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN - 1937, atual IPHAN). 

 Em relação a criação de áreas protegidas no Brasil, com seguimento do processo de 

instituição internacional das mesmas, teve-se a criação do Parque Nacional de Itatiaia no ano 

de 1937, e no ano de 1939, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos. “Áreas que estavam no foco das atenções para a exploração dos recursos minerais e de 

energia hidráulica”, segundo Peres e Chiquito (2012, p. 74). 

 Nessa perspectiva, visualiza-se, a partir do século XX um avanço em relação às políticas 

de proteção ambiental. Período também marcado pela criação do Código Florestal de 1965, na 

retomada da estruturação das normativas ambientais no País, por meio de influencias e 

demandas internacionais em relação a políticas de proteção ambiental. 

 Na década de 1970 emerge no Brasil um ambientalismo que se une às lutas pelas 

liberdades democráticas. Estas eram vinculadas a pequenas ações de organizações da sociedade 

civil ou mesmo de prefeituras municipais e governos estaduais com atividades educacionais 

relacionadas às ações voltadas à recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente 

(MMA, 2005). 

 A década de 1980 é marcada pela instituição da Política Nacional de Meio Ambiente e 

da Constituição Federal que menciona um capítulo específico sobre o meio ambiente (artigo 

225). De acordo com Câmara (2013), a necessidade de um arcabouço legal e institucional para 

fazer frente aos desafios dos problemas ambientais marcantes nesse período contribuiu para o 

estabelecimento da Política de Meio Ambiente, e inserção da questão ambiental na 

Constituição.  

A Constituição Federal do Brasil, no que se refere ao ordenamento territorial, dispõe à 

união elaborar e executar planos de ordenamento do território e de desenvolvimento econômico 

e social. Nesta lei maior, reestruturou-se as legislações já vigentes e as que vinham a ser 

instauradas, de modo que estivessem conectadas no entendimento do conceito de 

desenvolvimento e de proteção ambiental.  

No entanto, Sander e Maiorki (2012) observam que a tradição histórica brasileira é de 

concepção e aplicação de políticas públicas setoriais e não de tradição com o tema ordenamento 

do território. Ainda sobre esta questão menciona-se, 
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O que ordenar? Basicamente, ordenam-se os múltiplos usos do território, e de seus 

recursos naturais, coexistentes em um dado tempo e no espaço. Usos impostos pelas 

atividades humanas de produção, e de reprodução, abrangendo atividades industriais, 

agrícolas, etc., suas formas de ocupação e padrões de produção de bens e serviços.  

Para que ordenar? É na definição dos propósitos do ordenamento que a ideologia do 

Estado primeiro se apresenta, ou seja, no discurso. Algumas questões como as que se 

seguem estão presentes na maioria das leis sobre ordenamento territorial: (1) o 

desenvolvimento socioeconômico equilibrado das regiões; (2) a melhora da qualidade 

de vida; (3) a gestão responsável dos recursos naturais; (4) a utilização racional do 

território (com clareza dos critérios de racionalidade empregados). (FERRÃO, 2011 

apud SANDER; MAIORKI, 2012, p. 04). 

 

Assim, o Brasil não possuindo uma política única de ordenamento, possui diversos 

instrumentos legais para realizar o ordenamento territorial no seu conjunto. Dentre os 

instrumentos que têm rebatimento territorial, segundo Sander e Maiorki (2012), na forma de 

políticas, planos e programas em nível nacional se encontram: 

- Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;  

- Política Nacional de Desenvolvimento Regional;  

- Política Nacional de Meio Ambiente;  

- Política de Desenvolvimento Rural Sustentável;  

- Política Nacional de Recursos Hídricos 

- Sistema Nacional de Unidades de Conservação;  

- Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico; 

- Programa Nacional de Desenvolvimento dos Territórios Rurais;  

- Programa de Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento;  

- Planos Diretores Municipais (e seus instrumentos de gestão territorial urbana); 

- Plano Nacional de Recursos Hídricos;  

- Planos de Bacias Hidrográficas;  

- Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável;  

- Planos Macrorregionais e Sub-regionais, Planos Setoriais, Consórcios Públicos 

Intermunicipais. 

Os diversos instrumentos mencionados possuem papel fundamental na organização dos 

espaços, cabendo a cada um materializar no campo do território a que foi implantado, a 

efetivação de suas normativas. Muitos são de nível nacional, no entanto, desmembram-se em 

planos setoriais de escala regional e local.  

Em discussão ambiental, na maioria dos casos, esses instrumentos nacionais são 

articulados em escala regional ou mesmo local, por compreender diretamente as populações 

próximas ou inseridas em bacias hidrográficas e unidades de conservação. Os instrumentos 
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legais que despontam ações nos territórios podem ter aspectos exteriores aos lugares, como a 

inserção de atividades, por meio de órgãos e empresas estranhas ao lugar. Mas também, podem 

proporcionar avanço das relações locais de produção.    

Nesse sentido, Camargo (2009, p. 52) aborda que, 

 

Provocar reordenamento, inserindo variáveis dentro dos sistemas e garantindo a 

sobrevivência à região e ao território, passa pela questão de conhecer a essência 

geográfica de cada lugar, associando esse processo à democratização da participação 

popular.  

 

A apropriação do conhecimento a respeito do potencial natural, paisagístico e de geração 

de renda propicia às pessoas uma considerável estratégia frente ao modo de vida que impera 

atualmente. Ao encontro do descrito estão algumas normativas ambientais brasileiras, que 

possibilitam a participação popular no planejamento e na gestão de espaços ao qual fazem parte.  

Entende-se, portanto, que o conceito acima citado, busca a reintegração do meio 

ambiente como a descrição do quadro natural do planeta associadamente ao homem ou qualquer 

sociedade humana e suas contradições (SOARES, 2009). Desse modo, os instrumentos 

ambientais citados, que regulam os territórios em prol da proteção dos atributos das paisagens 

devem ser compreendidos para a presente pesquisa, de acordo com os objetivos propostos.  

 

2.3.1 Instrumentos ambientais de ordenamento 

 

Em relação aos instrumentos legais de aplicação ao ordenamento territorial voltados a 

proteção ambiental, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) instituída no ano de 1981 

foi organizada com órgãos central, setoriais, seccionais e locais, com fins de atender aos 

objetivos de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981). 

Peccatiello (2011, p. 05), descreve que essa lei é inovadora, por adotar como estratégia 

a responsabilização do Estado por suas ações no ambiente, assim como as atividades privadas, 

já o eram. Na figura 4 apresenta-se, resumidamente, as instâncias que compõem o Sisnama e 

os instrumentos, por meio dos quais a PNMA é executada 
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Figura 4 - Modelo esquemático da Política Nacional do Meio Ambiente 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Brasil, 1981. 

 

Dando continuidade, tem-se na PNMA fator desencadeante da inclusão do capítulo 

ambiental na Constituição, promulgada ainda na década de 1980. 

No ano seguinte à nova Constituição, a fim de consolidar as bases para a gestão 

ambiental no Brasil, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). Câmara (2013, p. 132) explica que a criação do IBAMA teve incentivo 

de “manifestações internas e externas da sociedade, pressionando instituições de fomento 

internacionais como o Banco Mundial e o FMI a forçarem o Governo brasileiro a adotar 

medidas efetivas de controle, induzindo na melhoria do licenciamento ambiental e na 

fiscalização”. Na figura 5 é ilustrado o vínculo da PNMA e Constituição Federal com a criação 

do IBAMA e ICMBio. 
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Figura 5 - Esquema demonstrativo do vínculo entre PNMA e CF com o IBAMA e ICMBio 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Brasil, 1988; 1989. 

 

A existência dessas políticas enfatiza aspectos de restrição ao uso dos recursos, por meio 

da fiscalização ambiental, possibilitando a conservação ambiental. No entanto, em relação as 

áreas protegidas já instituídas no território brasileiro anteriormente a criação do SNUC (tabela 

1), e as que viriam a ser protegidas, se fazia necessário uma organização do aparelhamento 

político, para fazer a gestão destas áreas, e criar novos espaços direcionados a amenizar as 

consequências do crescimento econômico.  
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Tabela 1 - Categorias de Manejo e dispositivos legais das Áreas Protegidas no Brasil, 

anteriormente ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação em 2000 (Lei 9985/2000) 

 

 

Fonte: Medeiros; Irving; Gary, 2004. 

 

 Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), conhecida como Rio 92, a problemática ambiental acende no contexto nacional. 

Desse modo, o interesse mundial em relação as mudanças ambientais acontecendo faz com que 

o Brasil seja impulsionado a criar um sistema brasileiro de unidades de conservação, SNUC. 

 No entanto essa busca demostrada na ECO 92 já vinha sendo articulada desde final da 

década de 1970. Conforme descreve Peccatiello (2011, p.08), 

 

Em 1979, o IBDF, em conjunto com a Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza – FBCN, apresentou um estudo denominado Plano do Sistema de Unidades 

de Conservação do Brasil, [...]. Como esta proposta não foi aceita por motivos 

políticos, o IBDF contratou a Fundação Pró-Natureza (FUNATURA) para redigir um 

anteprojeto de lei dispondo sobre o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação). 

 

Assim, no ano de 1992 foi entregue um anteprojeto à Presidência da República, que 

encaminhou ao Congresso Nacional sob a forma de Projeto de Lei (Peccatiello, 2011), onde 

após 8 anos de tramitação no Congresso Nacional foi aprovado em 2000, criando o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação. 

 A alongamento em relação a aceitação e aprovação da Lei que dispunha sobre o SNUC 

foi em decorrência do embate de posições político-econômico que pairava no período, visto que 

os interesses, distintos, buscavam a conservação e preservação e outros o desenvolvimento com 

base no uso dos recursos. Para tanto, o processo de discussões até a instituição da Lei nº 

9.985/2000 foi dado por meio de polêmicas, que, de acordo com Peccatiello (2011, p.09) 

“giravam em torno, principalmente, das temáticas relacionadas às populações tradicionais, à 
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participação popular no processo de criação e gestão das UCs e às indenizações para 

desapropriação”. 

  É nesta conjuntura, de expansão da agropecuária, crescimento populacional, 

intensificação dos problemas urbanos e busca pela qualidade ambiental, que o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação – SNUC, instrumento da política ambiental brasileira é instituído 

(BRASIL, 2000). Tornando-se assim, a partir do ano 2000, mais um dos instrumentos legais da 

esfera ambiental, com interferência no ordenamento do território brasileiro.  

 

2.3.1.1 Unidades de Conservação: territórios de gestão para a proteção ambiental 

 

 Sobre os espaços protegidos no Brasil, Medeiros; Irving e Garay (2006) mencionam, 

que as áreas protegidas encerram um grupo muito mais abrangente de tipologias e categorias, 

cuja discussão e práxis de criação atravessaram todo o período republicano brasileiro.  

 Com a oficialização da denominação de UCs no Brasil, definidas no SNUC (BRASIL, 

2000), dificultou-se a compreensão das terminologias. Pois nem todas as áreas protegidas já 

existentes anteriormente a criação do SNUC, foram contempladas nesta legislação. 

 As áreas protegidas, portanto, configuram espaços territoriais legalmente protegidos por 

meio da legislação ambiental específica, como por exemplo, as descritas pelo Código Florestal, 

Leis municipais, estaduais ou federal. Já as UCs são espaços territoriais cuja definição foi dada 

pela redação do SNUC (CABRAL; SOUZA, 2005). O SNUC criado com base em parâmetros 

da União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) e Programa das Nações Unidas 

para Meio Ambiente (PNUMA), articulou as Áreas Protegidas já existentes e criou novas 

tipologias sob a denominação Unidades de Conservação. 

Assim, as tipologias de áreas protegidas que continuaram a existir mesmo após a criação 

do SNUC e não inserido neste sistema são as Áreas de Preservação Permanente (APPs), as 

Reservas Legais (RLs), as Terras Indígenas (TIs) e as Áreas de Reconhecimento Internacional 

(ARIs). Estas, mesmo após a criação do SNUC “continuaram relegadas aos mesmos problemas 

históricos de gestão e, mais grave, não dispondo de instrumentos de integração e articulação 

com as ações previstas para as Unidades de Conservação” (MEDEIROS, 2006, p. 19).  

Analisa-se assim, que o conceito Unidade de Conservação, a partir do ano 2000 é o que 

possui maior visibilidade e expressão. Portanto é interessante discorrer sobre as terminologias, 

visto que muitas vezes são utilizadas para fazer menção a distintos espaços de proteção.  
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 Entende-se que as Unidades de Conservação se inserem no conceito de Áreas 

Protegidas, mas não vice-versa. Já os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos (ETEP) 

envolvem as UCs e as Áreas Protegidas.  

Os ETEP foram descritos na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, que 

incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, demonstrando a descentralização da criação e 

gestão desses espaços. Desse modo, compreendem qualquer espaço com alguma restrição de 

uso. 

A terminologia Áreas Protegidas é utilizada internacionalmente para definir espaços 

claramente definidos, reconhecidos e geridos, através de meios legalmente eficazes, a fim de 

assegurar a conservação da natureza a longo prazo e dos serviços ecossistêmicos e valores 

culturais associados (UICN). No território nacional, a maioria das áreas protegidas, exceto as 

APPs, RLs, TIs e ARI, foram incluídas no SNUC, que define Unidade de Conservação como,  

 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000, art. 2º). 

  

 O SNUC define as categorias de proteção em dois grupos. Um tem como finalidade a 

preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 

denominado de Proteção Integral e, o outro grupo busca a compatibilização e a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, constituem-se o de uso 

sustentável. Nas figuras 6 e 7 foram esquematizadas as categorias pertencentes a cada grupo, 

com as principais características. 
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Figura 6 - Modelo esquemático das Unidades de Conservação de Proteção Integral 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Brasil, 2000. 

 

 A instituição de dois grupos de proteção, um preservacionista e outro conservacionista 

demonstra ainda no final do século XX, a distinção de concepções quando o assunto é proteção 

ambiental. Sendo o viés preservacionista bastante contemplado na legislação do SNUC.  

Assim, compõe o grupo de Proteção Integral as categorias Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. São descritas 

como áreas de manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência 

humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. 

 O outro grupo de Unidades de Conservação estabelecido foi por meio da ideologia 

conservacionista, denominado Uso Sustentável, sob a concepção de inclusão social na gestão 

das áreas. Estas são compostas pela Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural, descritas no SNUC 

como áreas em que o uso do ambiente deve garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, bem como manter a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.  
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 Algumas categorias de uso sustentável, no entanto, possuem características 

preservacionistas, como a Área de Relevante Interesse Ecológico e a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. Pois, conceitualmente visam a preservação de áreas com componentes da 

fauna e flora de relevância e que tenham pouca ocupação humana. Estas características e das 

demais categorias deste grupo é demostrada na figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo esquemático das Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Brasil, 2000. 

 

 As Unidades de Conservação são assim, espaços com restrições de uso da terra, e 

dependendo da categoria a qual pertencem, podem ser mais ou menos restritivas em termos de 

uso e ocupação. Fato a ser mencionado é que todas as categorias de UCs têm como responsáveis 

de criação, manutenção e gestão, a União, os Estados e os municípios, com a participação das 

comunidades envolvidas nas UCs de uso sustentável. 
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 Nesse aspecto, em âmbito Federal o órgão responsável é o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), criado no ano de 2007.  Ano em que setores do 

IBAMA responsáveis pela gestão das UCs foram separados do órgão, dando origem ao 

ICMBio. As responsabilidades então delegadas a cada órgão, são descritas na figura 8. 

 

Figura 8 - Responsabilidades IBAMA e ICMBio 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em ICMBio, 2015. 

 

Em relação as UCs de domínio de Estados e municípios, os órgãos responsáveis são o 

Departamento de Biodiversidade (DEBIO), vinculado à Secretaria do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMA) no Rio Grande do Sul. E Secretarias de Meio Ambiente 

em âmbito municipal.  

Nesse contexto, conforme o descrito no SNUC sobre criação, manutenção e gestão de 

UCs, o Ministério do Meio Ambiente, no ano de 2010 estabelece um roteiro para criação de 

Unidades de Conservação municipais, com objetivo de incentivar a implementação destes 

espaços em nível local (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010).  

  A perspectiva de proteção ambiental por meio de áreas protegidas, por vezes é vista 

pelos dirigentes municipais como um entrave à economia local. No entanto, o roteiro apresenta 

que as UCs são vantajosas para os municípios, pois, os serviços ambientais prestados, direta ou 

indiretamente favorecem a qualidade ambiental local. Além desta, geram emprego e renda por 

meio de distintas atividades, conforme as especificidades dos lugares. 

 A conservação ambiental em limites instituídos por UCs que se voltam à 

sustentabilidade e qualidade de vida, é considerado um território adequado para efetivar a 

proteção. Pois neste território, tem-se a execução de uma gestão específica em prol da proteção 

ambiental, que em determinados casos (como em planos diretores municipais) são relegados a 

segundo plano. 
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 No entanto, para efetivar a proteção ambiental nas UCs, a gestão destas deve estar 

integrada aos planos de ordenamento dos municípios. Sendo estes os que estabelecem as regras 

de expansão para atividades, e áreas de restrições de uso e ocupação.  

 Assim, observa-se que a criação de UCs em nível municipal, estadual ou federal, 

compõe um instrumento ambiental de análise. O qual em instância municipal deve ser incluído 

nas legislações de ordenamento territorial, como nos planos diretores, com fins proteção 

ambiental, através de restrições de uso e ocupação do solo.  

Sob esta perspectiva, Oliveira e Barbosa (2010) descrevem que as unidades de 

conservação podem ser entendidas, através da legislação que dispõe sobre elas, como uma 

maneira especial de ordenamento territorial. Reforçando o papel sinérgico das UCs no 

desenvolvimento econômico e socioambiental local.  

 O grande desafio do sistema de UCs, é garantir a articulação e a transversalidade 

necessárias entre os diferentes níveis governamentais e os diferentes setores e comunidades 

envolvidas, a fim de que não sejam negligenciadas as demandas sociais, ambientais e 

econômicas de um país em permanente transformação (PECCATIELLO, 2011). É nesse 

sentido que se torna importante o papel das políticas públicas locais, pois é a partir da 

organização do território municipal que a efetivação das normativas ocorre.  

É possível dizer, que a proteção ambiental por meio de UCs, somente torna-se realidade 

com a articulação das políticas públicas e respectivos instrumentos que gerenciam os territórios 

nos diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal. Ressalta-se que a sociedade 

também tem papel na estruturação espacial, ao qual os aspectos ambientais devem ser 

respeitados e integrados como parte da vivência. Morera (2015, p. 318) faz uma descrição 

pertinente que completa o pensamento,  

 

A ordenação territorial é um conceito que responde a uma necessidade da sociedade 

buscar formas sustentáveis de organização que garantam a biodiversidade, bem como 

a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do planeta, desafios fundamentais dos 

tempos atuais 

 

 Assim, ao propor o estabelecimento de espaços de proteção, a biodiversidade vegetal é 

componente chave a ser considerada, mas outros também configuram tamanha importância. A 

água, que tem na bacia hidrográfica a unidade ideal de planejamento territorial, por abranger o 

meio biótico, abiótico e antrópico, é outro componente de relevância. 

Características diversas podem ser analisadas como fundamentais para criação de UCs, 

uma vez que serão definidas de acordo com as especificidades locais e regionais. No contexto 
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atual, tem-se, portanto, no entendimento de proteção ambiental, a inserção do Tipos de ações 

para cada classe de área prioritária à conservação possibilita uma concepção conservacionista 

de Unidade de Conservação. 

 

2.3.1.2 Bacia Hidrográfica: Sistema natural para o ordenamento 

  

A água, componente fundamental à existência de vida humana e demais espécies, até 

dois séculos atrás, era considerada como um bem inesgotável, mas com o passar do tempo, tal 

concepção foi sendo revista. Ao tempo que a degradação da biodiversidade era instalada 

mundialmente, o mesmo acontecia com a qualidade e disponibilidade da água. 

 Para diminuir o ritmo de deterioração da água de qualidade, ocasionada pela poluição e 

contaminação gerada por meio da destinação imprópria de efluentes sólidos e líquidos, bem 

como do inadequado uso da terra nas margens protetoras dos rios e nascentes, legislações que 

dispunham sobre a proteção dos recursos hídricos foram sendo instituídas. Sendo, no caso do 

Brasil, o Código de Águas um dos primeiros marcos jurídicos que trata sobre o assunto a ser 

instituído no ano de 1934. 

 O século XX foi marcado pela expansão da agricultura e pecuária, industrialização e 

urbanização, sendo a água componente fundamental para o contínuo crescimento destas, bem 

como para utilização humana e de animais, que também tiveram crescimento populacional. 

Assim, os usos múltiplos da água são contemplados nas normativas instituídas no decorrer do 

século.  

 O uso múltiplo das águas é, um dos fundamentos da atual Política Nacional dos 

Recursos Hídricos - PNRH (BRASIL, 1997). A lei 9.433 que instituí a PNRH e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGERH, dispõe que a unidade territorial 

para implementação desta Política e respectivo sistema é a bacia hidrográfica. Assim, “tendo a 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento e de gerenciamento, esse sistema reconheceu 

e consolidou, como instâncias regionais de gestão, os Comitês de Bacia Hidrográfica e suas 

respectivas Agências de Água” (PERES; CHIQUITO, 2012, p. 80). 

 O território da bacia hidrográfica é considerado o ideal para o planejamento e 

implementação do SINGERH, por contemplar a integração dos componentes bióticos, abióticos 

e antrópicos, em um sistema aberto, onde convergem os fluxos de matéria e energia. 

É um espaço de execução das políticas públicas relacionadas a qualidade e quantidade 

das águas. Logo, as normativas da PNRH atuam de modo a compatibilizar os usos dos recursos 

nas bacias hidrográficas. A estrutura desta normativa é apresentada na figura 9. 
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Figura 9 - Modelo esquemático da PNRH e SINGERH 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Brasil, 1997. 

 

Um dos principais instrumentos deste sistema é o Plano de Recursos Hídricos. O Plano 

é construído conforme características das bacias hidrográficas com as quais tem atuação e, por 

meio dos seus respectivos Comitês decisões referentes aos usos da água na área de abrangência 

são tomadas.  

Aos Comitês, o foco se refere a qualidade e quantidade do recurso hídrico da bacia e 

como este é utilizado, o qual em alguns casos relegam a perspectiva sistêmica conferida à bacia 

hidrográfica. Assim, conforme citam Peres e Chiquito (2012) existem diversas ações propostas 

ligadas à conservação da água e poucas associadas ao uso e ocupação do solo da mesma.  

A bacia hidrográfica ao se configurar em um território de planejamento e gestão, 

envolve setores da sociedade dos municípios que a integram, os quais têm, na discussão da 

dimensão ambiental da bacia, contribuições para a manutenção da qualidade e quantidade de 
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água. Pois, no respectivo sistema os componentes naturais e socioeconômicos interagem de 

forma complexa e é nessa complexidade, que se busca a efetivação dos instrumentos legais de 

proteção ambiental. 

 Devido às pressões econômicas, sociais e políticas ocorridas nas últimas décadas, 

despontam discussões de caráter ambiental em esfera regional e local. Assim, em relação a 

proteção ambiental, as organizações dos instrumentos de aplicabilidade local já foram criadas, 

como por exemplo, o incentivo dado pelo Ministério do Meio Ambiente à implantação de UCs 

municipais e, também, a forma como se estrutura a política de recursos hídricos, tendo a bacia 

hidrográfica regional papel fundamental na manutenção da qualidade e quantidade da água. 

 Compete atualmente ao domínio regional e local, com subsídio das esferas estadual e 

federal, as discussões e implementação dos instrumentos legais que dispõem sobre a qualidade 

ambiental. As bacias hidrográficas e as unidades de conservação, configuram-se nesse sentido, 

em novas institucionalidades de caráter regional, que necessitam ser incorporados nas 

discussões locais de planejamento, como os planos diretores municipais e leis de uso e ocupação 

do solo (PERES; CHIQUITO, 2012). 

 A restrição/permissão dos usos e ocupações do solo são assim responsabilidade dos 

municípios, com incumbência de ordenamento de acordo com os instrumentos de escala 

regional e superiores, dentre estes os de recursos hídricos. Nesse sentido, cabe aos municípios 

realizar, por meio da gestão dos usos da terra, a proteção de espaços que permitam a manutenção 

da qualidade ambiental para seus munícipes. 

 

2.3.1.3 Instrumentos municipais de perspectiva ambiental 

 

 Dentre os instrumentos, que têm como propósito a preservação e conservação ambiental, 

os de esfera municipal são proeminentes para a implementação de projetos e normativas vindas 

de domínios superiores. O Poder Público municipal tem a competência de ordenar o seu 

território de acordo com as normativas federal e estadual a que está subordinado, mas também 

tem a possibilidade de estabelecer normativas próprias, conforme descrito na Constituição 

brasileira. 

 Assim, o planejamento municipal ocorre através do Plano Diretor e respectiva Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, descritas no Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001). Estas normativas 

municipais correspondem a Lei de ordenamento territorial em nível de município, sendo 

responsáveis pelo gerenciamento dos usos permitidos e não permitidos nas áreas pertencentes 

ao respectivo território.  
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É também por meio destas que o município pode implantar “espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos” (BRASIL, 1988). Conforme se observa 

descrito na figura 10. 

 

Figura 10 - Estrutura organizacional da política urbana e ambiental da CF e Estatuto das 

Cidades 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Brasil, 1988; 2001. 

 

Na figura 10 é esclarecido que nos Planos Diretores e nas Leis de Uso e Ocupação do 

Solo dos municípios devem estar previstos espaços territoriais especialmente protegidos, a fim 

de assegurar que todos tenham o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Os espaços territoriais especialmente protegidos, por compreenderem todas as 

tipologias voltadas à proteção ambiental têm nos municípios, a possibilidade de instituição de 

áreas com restrições de uso, mas também de áreas com suporte no SNUC, como as Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável e de Proteção Integral. Neste caso, se o município é o órgão 

instituidor de qualquer tipologia de espaço territorial especialmente protegido é dele a 

atribuição de legislar sobre o espaço criado.  

As legislações de ordenamento dos territórios municipais, quando cumpridas, 

possibilitam a efetivação da gestão ambiental das áreas protegidas municipais através de setores 

como os Fundos Municipais de Meio Ambiente, Conselhos Municipais de Meio Ambiente e 

equipes técnicas, e a comunidade como ente participativo e deliberativo.  

A fim de que as áreas definidas pelos municípios possam ser efetivadas, a gestão 

ambiental local deve integrar a população, viabilizando a proteção. Portanto considerar a 

proteção e o desenvolvimento local em conjunto, torna-se essencial para que as normativas 

ambientais sejam implementadas.  

Sobre isso, Toni e Pacheco (2005, p. 21) mencionam que, para o MMA a gestão 

descentralizada comporta a cooperação entre os níveis federal, estadual e municipal, 

integrando-se à participação social e políticas públicas de desenvolvimento, no viés da 

transversalidade11. 

Assim, os diferentes instrumentos legais que possuem aplicação nos territórios 

municipais devem aparecer de forma integrada. A este contexto, Leme (2010, p. 32) faz menção 

que, 

 

É no município que a população está mais próxima dos representantes políticos e 

interagem diretamente com as políticas públicas. Portanto é nesse espaço territorial 

que a organização da sociedade pode levar à construção de consensos e de outras 

lógicas de desenvolvimento que valorizem o local, as relações humanas, a justiça 

social. 

 

 Os Planos diretores agregam normativas, tanto de desenvolvimento como as que 

descrevem sobre o meio ambiente. Sendo através do sistema municipal de meio ambiente e 

gestão ambiental, que se tem a aplicação territorial. Toni e Pacheco (2005, p. 22) descrevem 

como sistema municipal de gestão ambiental “o conjunto de organizações governamentais 

locais e instituições voltadas à conservação e uso sustentável dos recursos naturais e à garantia 

da qualidade ambiental nas áreas urbanas e rurais dos municípios”.  

                                                 
11 A transversalidade deve estar presente nas políticas dos três níveis de governo que, idealmente, estariam 

articuladas entre si (TONI; PACHECO, 2005, p. 22), 
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 Desse modo, verifica-se a necessidade de organização dos sistemas municipais em 

consonância com os demais sistemas da federação. Sobre isso, analisa-se que muito falta para 

que a gestão ambiental nos municípios seja efetivada, pelos entraves políticos, econômicos e 

falta de pessoal capacitado, problemas que se estendem também para as UCs. 

 No entanto, em relação a gestão, as unidades de conservação representam um território 

específico para tal, voltadas a proteção ambiental, devendo ter um conselho gestor12 como 

função de auxiliar o chefe da UC na sua gestão, e integrá-la à população e às ações realizadas 

em seu entorno, através de um planejamento das práticas adotadas dentro da UC e em seu 

entorno, dispostos no plano de manejo (MMA, 2016c).  

  Diferencia-se a instituição de uma UC, em relação a qualquer outro espaço de proteção, 

pela atribuição à que é criada em qual a gestão e gerenciamento volta-se a proteção ambiental 

prioritariamente. Para estas, os órgãos ambientais federais, utilizando-se da descentralização 

podem sugerir a criação de UCs em nível municipal (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010). 

As demais categorias de proteção, incluídas nos Planos Diretores municipais, muitas 

vezes não se efetivam, apresentadas as dificuldades de funcionamento dos sistemas de gestão 

municipais.  

Nesse aspecto, o município, ao escolher criar uma UC, a categoria atribuída deverá ser 

uma das previstas na lei do SNUC ou SEUC, ficando como órgão responsável pela Unidade de 

Conservação criada, a respectiva Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou outro órgão 

executor do SISNAMA (OLIVEIRA; BARBOSA, 2010). A figura 11 demonstra os 

procedimentos para implantação de UC municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Representação de órgãos públicos, tanto da área ambiental como de áreas afins (pesquisa científica, educação, 

defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e assentamentos agrícolas), 

e da sociedade civil, como a população residente e do entorno, população tradicional, povos indígenas, 

proprietários de imóveis no interior da UC, trabalhadores e setor privado atuantes na região, comunidade científica 

e organizações não-governamentais com atuação comprovada na região (MMA, 2016). 
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Figura 11 - Fluxograma dos procedimentos para criação de Unidade de Conservação 

 

 

 

Fonte: Oliveira; Barbosa, 2010, p. 38. 

 

 Ao criar uma Unidade de Conservação em nível municipal, esta será mais um território 

de gestão existente dentro dos limites administrativos do município, mas que, também, pertence 

a algum Comitê de Bacia Hidrográfica. Verifica-se a conexão que o município e comunidade 

têm em relação à gestão ambiental, pois é imprescindível considerar os diferentes territórios a 

fim de obter a qualidade ambiental almejada. 

 É sabido destacar o papel do poder público municipal em realizar a proteção do meio 

ambiente juntamente com os representantes das comunidades que integram os conselhos 

municipais de meio ambiente. No entanto, quando é mencionada a proteção ambiental, não é a 

intocabilidade de espaços que se refere, mas sim da cooperação entre os componentes físicos e 

socioambientais em prol da manutenção destes serviços ambientais. 

  A efetiva proteção ambiental tem maior possibilidade de acontecer quando ocorre a 

valorização dos lugares pelas populações locais. Nesse sentido, o incentivo à criação de áreas 
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protegidas na perspectiva sustentável é primordial para que a intocabilidade de Unidades de 

Conservação, criadas em décadas passadas e que causaram descontentamento de grupos 

populacionais, seja superada. Com a manutenção das populações nos lugares onde se pretende 

instituir UCs e através da gestão da área que possibilite a geração de renda, inicia-se a mudança 

para uma positiva concepção que a população virá a ter em relação as UCs. 

Assim, de acordo com as características únicas de cada paisagem, torna-se possível 

elencar atributos prioritários à conservação, e por meio de estratégias de sustentabilidade, 

valorizar as áreas e efetivar a conservação ambiental.  

 Nesse aspecto, os planos de manejo das UCs necessitam compatibilizar a preservação e 

conservação de características da área com a utilização dos recursos disponíveis. Integrando os 

instrumentos de planejamento que influenciam no ordenamento territorial, como os Comitês de 

Bacia Hidrográfica, as Leis de Uso e Ocupação do Solo e os Planos Diretores Urbanos e 

Ambientais dos municípios que possuem em seus limites Unidades de Conservação. 

 A inserção da população em projetos com fins de sustentabilidade socioambiental, 

demanda a articulação das instâncias mencionadas, com apoio de ONGs e organizações 

comunitárias, em que podem contribuir na conservação ambiental da área, bem como na difusão 

da importância da existência de UCs. 

 Tais características que envolvem populações e efetiva conservação ambiental é 

possível de ser observada em algumas áreas protegidas de Portugal. Neste País a criação das 

áreas considera as características culturais locais, possibilitando o desenvolvimento de projetos 

que promovam a sustentabilidade ambiental dentre das áreas protegidas, além de incentivar a 

permanência da população nas áreas, como é o caso do Parque Nacional da Peneda-Gerês 

(informações adquiridas em entrevista realizada no ICNF – Braga, 2017).  

 

2.3.1.4 Áreas Especiais Naturais de Santa Maria: Instrumento de proteção ambiental local 

 

O ordenamento territorial de Santa Maria, descrito pela LUOS e Plano Diretor, no que 

se refere aos instrumentos ambientais de proteção, instituiu as Áreas Especiais Naturais. Estas 

têm por finalidade a preservação e conservação ambiental. São representadas por doze áreas, 

apresentadas na figura 12. No entanto, foram criadas com falhas quanto a demarcação dos seus 

limites, como por exemplo a definição equivocada dos limites da Sub-bacia do Rio Vacacaí-

Mirim, em qual é delimitado através do limite do perímetro urbano de Santa Maria e não pela 

definição de bacia hidrográfica de captação de água.  
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Observa-se também, não somente a delimitação incoerente, mas também problemas na 

efetivação da proteção ambiental em todas as áreas. Desse modo, a identificação de áreas com 

atributos da paisagem relevantes para conservação e que ainda desempenham serviços 

ambientais existentes no limite do recorte territorial do anexo 12 são analisados, uma vez que 

estratégias de planejamento poderão ser desenvolvidas nestes espaços, a fim de auxiliar na 

concretização da conservação ambiental que é de grande necessidade no contexto local. 

 

Figura 12 - Recorte territorial do anexo 12: Área de estudo 

 

 

 

Fonte: LUOS de Santa Maria, 2009. 

 

 

A figura 12, representa o quadrante que compreende as Áreas Especiais Naturais, 

instituídas no ano de 2005, e reformuladas pela Lei municipal nº 072 do ano de 2009, que 

dispõem sobre o Uso e Ocupação do Solo do município de Santa Maria. O Art. 10 desta lei as 

classifica em Áreas de Conservação Natural e Áreas de Preservação Permanente.  
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As Áreas Especiais de Conservação Natural, particulares ou públicas são aquelas onde 

podem conviver Homem e Ecossistemas, sem grandes impactos ou traumas ambientais, 

destinadas ao turismo ecológico, atividades culturais, educacionais, recreativas, de lazer e 

loteamentos, desde que respeitem os recursos naturais (SANTA MARIA, 2009), conforme 

listagem tabela 2: 

 

Tabela 2 - Áreas Especiais Naturais – Conservação Ambiental 

 

 

ÁREAS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO NATURAL 

 

a) Área Especial de Conservação Natural do 

Arroio Ferreira; 

Constituída por áreas contíguas ao Arroio Ferreira 

b) Área Especial de Conservação Natural - 

Arroios Cadena-Cancela  

Constituído pelo Arroio Cadena, seu tributário Arroio 

Cancela, Parque Itaimbé, Parque Municipal 

Ferroviário, Parque Medianeira e outras áreas verdes 

contíguas; 

c) Zona dos Morros  Constituída pelos Morros Marianos da Rocha, 

Cerrito, Alemoa e áreas adjacentes; 

d) Eco-Parque da Montanha Russa Área com largura mínima de 70m (setenta metros), 

medida a partir da faixa de 30m (trinta metros) de 

Preservação Permanente, em projeção horizontal, no 

entorno do reservatório artificial; 

e) Área da Sub-bacia do Rio Vacacaí Mirim  Constituída por parte da área total da sub-bacia, que 

compreende a porção norte e nordeste da zona 

urbana, circundando a Barragem do Vacacaí Mirim; 

f) Área Produtiva do Rio Vacacaí Mirim  Constituída por áreas contíguas ao Rio Vacacaí 

Mirim; 

g) Área Natural de Camobi  Constituída por áreas localizadas entre a Av. Prefeito 

Evandro Behr e a Ferrovia, como área preferencial de 

parques e áreas localizadas entre a Av. Prefeito 

Evandro Behr e a Rodovia RST-287, para novos 

loteamentos, serão exigidos 15% (quinze por cento) 

de área verde; 

h) Área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Localizada ao norte do Distrito Sede, nos Distritos de 

Boca do Monte, Santo Antão, Arroio Grande e 

Palma, na altura igual ou superior a cota 100,00m 

(cem metros); 

i) Área de Recarga do Aquífero Arenito Basal 

Santa Maria 

Localizada no oeste da área urbana e a sudoeste em 

área rural. 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Santa Maria, 2009. 

 

Outra categoria criada na normativa municipal corresponde as Áreas Especiais de 

Preservação Permanente, que, conforme LUOS de Santa Maria (2009) são aquelas com 

inclinação igual ou superior a 45º (quarenta e cinco graus), cursos hídricos e suas margens 

contendo ou não matas ciliares, áreas vegetadas ou não no entorno de nascentes, topos de 

morros, como forma de proteger a água, o solo e toda ou qualquer cobertura vegetal com 
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características originais da paisagem. Especificidades de cada área de preservação encontram-

se na listagem da tabela 3. 

 

Tabela 3 - Áreas Especiais Naturais – Preservação Ambiental 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Santa Maria, 2009. 

 

Às áreas de preservação municipal (tabela 3), que também fazem parte de normativa 

federal, como as APPs, compreendem áreas mais restritas em relação aos usos das áreas de 

conservação, sendo somente permitidos aqueles indiretos.  

No entanto, a mesma legislação (LUOS) que considera áreas com fins de proteção 

ambiental, menciona em seu artigo 11 que o poder público pode estabelecer dentro destas, zonas 

especiais para estabelecimentos e instalações sujeitos a controle específico. Sendo também 

outro aspecto analisado, que as mesmas áreas instituídas como de proteção são zonas de 

expansão urbana, conforme demostrado por Follmann (2012). 

 

 

ÁREAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

 

a) Morro Mariano da Rocha  Situado na altura igual ou superior a cota 150,00m 

(cento e cinqüenta metros), localizada ao Sul da 

Rodovia RST-287 e a Sudeste da Rodovia BR-

158; 

b) Morro Cerrito  Situado na altura igual ou superior a cota 200,00m 

(duzentos metros), localizada ao Norte da 

Rodovia RST-287 e a Sudeste da Rodovia BR-

158; 

c) Morro Cechella  Situado na altura igual ou superior a cota 190,00m 

(cento e noventa metros), localizado a Sudoeste 

da Barragem do Vacacaí Mirim e a Leste da Rua 

Vereador Antonio Dias; 

d) Barragem do Vacacaí-Mirim A área compreendida pelo reservatório artificial 

de água e sua respectiva margem com largura 

mínima de 30 metros (trinta metros), em projeção 

horizontal, no entorno do reservatório artificial, 

medida a partir do nível máximo normal, 

conforme legislação específica; 

e) Morro do Monumento ao Ferroviário  Situado na altura igual ou maior a cota 175,00m 

(cento e setenta e cinco metros), ao Norte da 

cidade; 

f) Mananciais Hídricos  Constituídos por cursos d’água, suas margens, 

matas ciliares e qualquer tipo de vegetação 

natural, conforme legislação vigente específica; 

g) Áreas naturais  Com declividade igual ou superior a 45º (quarenta 

e cinco graus), conforme legislação específica. 
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2.3.1.5 Diferentes legislações na área de estudo 

 

A área de estudo, representada pelo recorte territorial do anexo 12 da LUOS, ampara-se 

ambientalmente em diversas normativas, as quais teoricamente visam a proteção ambiental. De 

abrangência nacional, as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos têm notória aplicação 

nas Áreas Especiais Naturais, uma vez que, pelas características geomorfológicas e hídricas 

existentes, as referidas políticas devem ser respeitadas no ordenamento do território municipal, 

principalmente as Áreas de Preservação Permanente. 

Pelos atributos de vegetação florestal característicos da mata atlântica presentes no Rio 

Grande do Sul, foi criado no ano de 1990 pela FEPAM, o Programa Mata Atlântica. Este teve 

como objetivo criar e implantar a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) no RS. Desse 

modo, em 1994, efetivou-se o tombamento da Mata Atlântica, em nível estadual, com a criação 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pelo Programa MaB da UNESCO 

(SEMA, 2016b). 

 A Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM/RS, estima que a RBMA no 

Estado corresponde a 17,2% do território (figura 13), abrangendo os remanescentes da flora e 

fauna, potenciais genéticos e seus valores intrínsecos, bem como a história da colonização e 

culturas indígenas. Ainda é afirmado pela Fundação que o bioma abriga inúmeras espécies raras 

ou ameaçadas de extinção, o qual também exerce a função ecossistêmica de regularidade dos 

mananciais de água que abastecem as cidades.  
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Figura 13 - Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, fase VI, 2008 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em RBMA, 2008. 

 

Na busca da proteção dos remanescentes do bioma, o Governo do Estado do RS criou o 

programa mata atlântica, integrante das políticas ambientais que priorizam a conservação da 

biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento tradicional e científico do 

Estado. Com fins de implementação do programa, foram selecionadas três áreas-piloto no 

Estado do RS para que, a partir de projetos, seja possibilitado o desenvolvimento sustentável. 

São elas - o Litoral Norte, a Quarta Colônia e o Entorno da Lagoa do Peixe 

(RSBIODIVERSIDADE, 2017). 

Nesse contexto, a formação denominada Floresta Estacional Decidual existente no 

município de Santa Maria faz parte do tombamento que contempla os atributos florísticos e 

faunísticos da mata atlântica brasileira. Pertence também à área-piloto da Quarta Colônia 

(figura 14), com prioridade de conservação e desenvolvimento sustentável promovido pelo 

programa mata atlântica do Estado. 
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Figura 14 - Área-piloto do Programa Mata Atlântica do Governo do Estado do RS, com 

destaque para a Quarta Colônia 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em RSBIODIVERSIDADE, 2017. 

 

 Nesta área-piloto de conservação da mata atlântica, no ano de 2014, foi instituído pela 

Portaria nº 143, o Corredor Ecológico da Quarta Colônia (SEMA, 2014). O Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000) classifica os corredores ecológicos como, 

 

Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, 

que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção 

de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do 

que aquela das unidades individuais. 

 

 Ressalta-se que os corredores ecológicos não são unidades de conservação. Eles 

“possuem um caráter de oportunidade a partir da reorganização de processos produtivos e do 

uso dos recursos naturais tendo como base os princípios e diretrizes da sustentabilidade, as 

capacidades institucionais e da sociedade” (SEMA, 2014). 

 O município de Santa Maria, desse modo, foi incorporado nos estudos para definição e 

criação do Corredor Ecológico da Quarta Colônia (figura 15), visto que possui remanescentes 

da Floresta Estacional em seu território, o qual também faz parte da área-piloto nº 1 de 

conservação ambiental, descrito pela SEMA no Programa Mata Atlântica. O recorte territorial 
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do anexo 12 definido para o estudo da tese, integra-se a estes estudos de nível estadual e federal, 

agregando valores quanto à necessidade de conservação ambiental por meio da criação de UC 

na referida área. 

 

Figura 15 - Localização do Corredor Ecológico da 4ª Colônia, com traçado demonstrativo das 

Áreas Especiais Naturais 

 

 

 

Fonte: Instituto Curicaca, 2014. 

 

 A atenção em relação a proteção do bioma mata atlântica no município de Santa Maria 

e região central do estado do RS, vincula-se ao problema de degradação em decorrência dos 

usos antrópicos intensificados nas últimas décadas, causando perdas na diversidade desta 

floresta. Nesse sentido, a inserção da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e do Corredor 

Ecológico da Quarta Colônia aos limites territoriais do município de Santa Maria agrega a este 

a necessidade de reformulação do ordenamento do seu território, considerando as 

recomendações e normativas das áreas reconhecidas pela UNESCO e pelo Estado do RS como 

de uso sustentável.  

 Acrescenta-se, também, as áreas mencionadas no Código Florestal brasileiro (BRASIL, 

2012), como as Áreas de Preservação Permanente e as Reservas Legais. Constituem-se em 

territórios de gestão distintos, quando comparados aos usos permitidos e não permitidos. As 
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APPs são áreas de preservação, onde é admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, já as Reservas Legais permitem o manejo sustentável.  

As APPs são consideradas, no contexto da RBMA, como zonas núcleo de proteção, 

juntamente com as unidades de conservação existentes nas áreas que compõem a mesma. 

Assim, Santa Maria tem em seu limite territorial, áreas determinadas de preservação no 

contexto nacional, as APPs as quais somam-se, as áreas acima da cota 100m de altitude, 

consideradas RBMA no município (LUOS). Desse modo, Santa Maria possui em seu território, 

zona núcleo da RBMA, ou seja, áreas de preservação permanente. 

 As áreas de proteção, tanto as reconhecidas internacionalmente, como as federais e 

estaduais citadas, são incorporadas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Santa 

Maria, no anexo 12. Desse modo, o município aplica o recomendado pela Constituição Federal 

do Brasil (BRASIL, 1988) sobre a criação de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. 

 É nessa sobreposição de recomendações e legislações (figura 16) que o município de 

Santa Maria deve realizar o seu ordenamento territorial, buscando a sustentabilidade ambiental 

e qualidade de vida para sua população. Mas verifica-se, contraditoriamente ao descrito em 

termos de conservação ambiental e oferta de serviços ambientais, que o município não realiza 

efetivamente o desenvolvimento de práticas ambientais sustentáveis. 

 

Figura 16 - Esquema demonstrativo dos territórios de gestão ambiental no município de Santa 

Maria 

 

 

Fonte: Organizado pela Autora. 
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 Visando suprir os estudos que incorporam o município como área prioritária de 

conservação ambiental, o Poder Público municipal busca com novos projetos e propostas a 

proteção ambiental. Assim, através do Instituto de Planejamento de Santa Maria – IPLAN 

(SANTA MARIA, 2016), está em fase de desenvolvimento do programa Parques para Santa 

Maria, que visa a implantação de um sistema de áreas verdes por meio da criação de parques 

na área urbana (SANTA MARIA, 2016). 

 Como citado pelo IPLAN (SANTA MARIA, 2016), o programa nasce com o objetivo 

de “instituir a política de manejo dos recursos naturais urbanos do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA)”. Um dos Parques que o Poder Público 

municipal visava implantar, foi instituído no ano de 2016, criando assim o Parque Natural 

Municipal dos Morros, no entanto não foi criado como parque urbano, mas sob as diretrizes de 

Unidade de Conservação dado pelo SNUC, visto que este sugere que o poder público municipal 

institua UC em seus territórios. 

 O Parque Natural Municipal dos Morros foi criado por meio do decreto executivo nº 74, 

de 6 de setembro de 2016, delimitando uma área que era de domínio público como limites do 

Parque. A criação deste Parque teve problemas em relação aos critérios que o SNUC estabelece 

como necessários quando da criação de uma UC, como falta de discussões junto a setores da 

sociedade que são abrangidos pela unidade e em relação aos critérios utilizados para 

delimitação da área. 

Nesse contexto o Parque Natural Municipal dos Morros é mais uma unidade de 

planejamento que integra o recorte territorial do Anexo 12 que tem especificidade quanto a 

gestão. Desse modo a área de estudo da pesquisa envolve distintos espaços de gestão territorial, 

os quais deveriam ser integrados na perspectiva da conservação ambiental que, no entanto, 

verifica-se a falta de aplicabilidade desta conservação.  

Por se constituir em distintos territórios de gestão a dificuldade de efetivação e 

agrupamento das práticas que visam a proteção ambiental podem ser prejudicadas, bem como 

o não estabelecimento específico do que é prioritário à conservação nestas áreas. 

Assim surge a necessidade de estudos que destaquem os atributos prioritários a serem 

conservados no território municipal, nomeadamente no recorte territorial do anexo 12, visto que 

neste incidem as principais áreas já definidas como importantes para conservação no contexto 

do Estado e do País.  

Para tanto, a fim de suprimir as falhas que problematizam a conservação ambiental local 

é necessário, primeiramente, a definição de áreas que apresentem atributos prioritários em suas 

especificidades à conservação, descrendo o porquê são de relevância para tal. Com esta 
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definição a elaboração de propostas e estratégias que visam a conservação e valorização dos 

ambientes locais também é fator preponderante, possibilitando a efetiva conservação dos 

atributos da paisagem da área de estudo.  

 

2.4 PRÁTICAS PARA CONSERVAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 O objetivo de proteger determinadas áreas provém da necessidade às quais estão 

impostas, podendo ser a diminuição da biodiversidade causada pela fragmentação das 

paisagens, exploração intensa dos recursos naturais, perda de habitat, espécies invasoras, 

poluição, expansão das ocupações humanas não sustentáveis e ameaças em relação ao uso 

exploratório do solo por meio da agropecuária. 

 Proteger áreas não se refere a intocabilidade das mesmas, mas sim do cuidado para que 

as características dos sistemas ambientais sejam mantidas. Logo, dependendo do local a ser 

protegido, as restrições impostas e usos permitidos irão se alterar.  

Em relação ao contexto internacional, Matias (2009) menciona que na Europa a 

intensidade de desflorestação e dos processos de transformação do solo para fins agrícolas, 

desde cedo levaram ao desaparecimento de grande parte dos ecossistemas e transformações da 

paisagem. Transformação que dependendo das especificidades de cada região biogeográfica da 

Europa ocorreram distintamente e induziram a uma conservação da natureza que envolveu 

mecanismos de proteção das florestas originais agregados à preservação das comunidades 

humanas tradicionais, processo oposto do ocorrido nos Estados Unidos, em que inicialmente a 

intocabilidade das áreas protegidas faziam parte do processo, desabrigando e extinguindo povos 

tradicionais.    

Dentre os Países europeus, Portugal apresenta distintas características biogeográficas à 

conservação, sendo destacado o Sul, com características mediterrânicas (hotspot) e o Litoral 

Atlântico Oeste, constituindo-se como importante para as aves devido as zonas úmidas, as quais 

estão ameaçadas pelo turismo, urbanização e espécies invasoras. É um País que apresenta, assim 

como o Brasil, necessidade de conservação da paisagem, podendo ser devido ao endemismo ou 

a pressão em que determinadas paisagens se encontram em relação as transformações dos 

espaços pelos seres humanos. Matias (2009) refere que em Portugal, 

 

É necessário dotar os órgãos responsáveis pela sua gestão de recursos económicos, 

administrativos, humanos e materiais para que esses objetivos sejam cumpridos. Uma 

vez que os objetivos variam consoante o tipo de categoria da área, a gestão dos espaços 

protegidos apresenta variações que vão desde uma gestão dita ativa a uma gestão 
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básica que, geralmente, inclui apenas ações no âmbito do controlo administrativo e da 

vigilância. 

 

O modo como a forma de conservação em Portugal é descrita pode ser comparada ao 

Brasil, visto que no território brasileiro, somente a criação de áreas protegidas não efetiva a 

conservação ambiental, pois é necessário um conjunto de órgãos, pessoas e estratégias para que 

a proteção ambiental das áreas possa ser concretizada.  

 Em relação as questões de usos permitidos ou não nas áreas protegidas, Portugal e 

Brasil se encontram em linhas parecidas em relação aos objetivos de proteção, especificamente 

quando as áreas protegidas de Uso Sustentável são analisadas.  

 No entanto, no Brasil, devido a intensa degradação já atingida em algumas áreas de 

interesse de biodiversidade e/ou geodiversidade, torna-se necessário o estabelecimento de 

restrições mais rígidas, sem permissão de ocupação por seres humanos. Estas são necessárias 

em casos de proteção em relação às ameaças de extinção da fauna e flora, mas também para 

possibilitar a recuperação e restauração da degradação ambiental já estabelecida em 

determinados espaços.  

 Para Rodrigues e Gandolfi (1998 apud MARCONATO, 2010, p. 14) “a degradação é 

um conceito que está relacionado aos resultados ambientais negativos a partir de efeitos de 

distúrbios naturais ou antrópicos, como perturbações, desmatamentos, grandes queimadas e a 

mineração”. Tais distúrbios acarretam em perdas da biodiversidade, da quali-quantidade de 

água no ambiente, de solos e descaracterizam paisagens de beleza cênica.  

 Para tanto, a restauração de determinadas áreas vem a somar no processo de 

reestabelecimento dos sistemas ambientais. Possibilitando o retorno dos serviços prestados 

pelos ecossistemas. Para isso, Engel e Parrota (2003, p. 06) mencionam que, 

 

Restaurar integralmente os ecossistemas naturais está muito além de nossa capacidade 

e retorná-lo ao seu estado original é impossível, devido as características dinâmica 

dos mesmos. [...]. É possível, pois, trazer de volta a uma área espécies características 

da mesma, assistindo e direcionando os processos naturais para características 

desejáveis no sistema. 

 

Considera-se que para existir a conservação ambiental em determinadas áreas a 

efetivação da recuperação e restauração de áreas degradadas é fator elementar, sendo os 

principais distúrbios que causam a degradação relacionados aos usos e ocupações do solo 

realizados pela expansão urbana, presença de espécies exóticas e desmatamento para 

desenvolvimento de atividades agropecuárias, gerando a fragmentação da paisagem. Desse 
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modo, a restauração ecológica dessas áreas já degradadas é importante, visto a possibilidade de 

retorno dos processos naturais.  

 Assim, “a restauração ecológica é a ciência prática e arte de assistir e manejar a 

recuperação da integridade ecológica dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de 

biodiversidade e de variabilidade na estrutura e no funcionamento dos processos ecológicos” 

(EGEL e PARROTA, 2003, p. 06). Assim a restauração configura-se de interesse à proteção.  

 Pata tal, o Ministério do Meio Ambiente (2013, p. 62) aponta critérios para indicação 

das áreas prioritárias de recuperação, sendo as principais em: 

 Zonas especiais de interesse social;  

 Áreas de mananciais de abastecimento público;  

 Áreas de reserva legal;  

 Áreas relevantes para a conservação de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de 

extinção;  

 Áreas favoráveis à implantação de corredores ecológicos;  

 Áreas nas zonas de amortecimento de unidades de conservação;  

 Áreas com presença de comunidades tradicionais;  

 Áreas de risco;  

 Áreas importantes para o desenvolvimento do turismo sustentável ou atividades 

recreacionais. 

De acordo com as áreas mencionadas pelo MMA (2013), enfatiza-se a necessidade de 

priorização da recuperação e restauração de áreas degradadas na área de estudo da presente 

pesquisa. Isso porque correspondem a áreas de mananciais de abastecimento público, de 

relevância para conservação de espécies, pertencente ao corredor ecológico da 4ª Colônia, 

compõem a zona de amortecimento do Parque Natural Municipal dos Morros e a própria UC, 

tem a existência de áreas de risco (SILVA, 2015a), além de ser importante para o 

desenvolvimento do turismo sustentável.  

 O processo de restauração e recuperação de áreas degradadas pode ocorrer 

contiguamente a projetos de Compensação Por Serviços Ambientais. Born e Talocchi (2002, p. 

27) mencionam que estes mecanismos ou prêmios dados pela conservação e restauração dos 

serviços ambientais de uma determinada área, 

 

Podem ser importantes instrumentos para a promoção da sustentabilidade social, 

ambiental e econômica, sobretudo de populações rurais que habitam áreas estratégicas 

para a conservação da biodiversidade, a produção de água e proteção de mananciais, 
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a proteção de florestas, a produção de alimentos sadios e até para o exercício de 

atividades recreativas, religiosas e turísticas. 

 

 A restauração ecológica pode ser realizada para além de projetos específicos, por meio 

da compensação por serviços ambientais. Born e Talocchi (2002) mencionam que a 

compensação é a transferência de estímulos concretos para aqueles que ajudam a manter os 

serviços ambientais realizados pelas paisagens, que podem ocorrer de diversas formas: 

 Transferências diretas de recursos financeiros; 

 Favorecimento na obtenção de créditos; 

 Isenção de taxas de impostos; 

 Fornecimento preferencial de serviços públicos; 

 Disponibilização de tecnologia e capacitação técnica; 

 Subsídios a produtos; 

 Garantia de acesso a mercados ou programas especiais. 

A forma mais utiliza é a transferência de recursos financeiros, ou seja, pagamento 

diretamente ao proprietário de terras que realizam a restauração florestal de áreas de captação 

de mananciais de água ou de áreas de prioridade à conservação. Assim, “a ideia por trás de 

serviço ambiental abrange a capacidade da natureza de continuar produzindo e mantendo as 

condições ambientais13 [...] enfim, diz respeito à manutenção dos serviços (processos e 

elementos) ecológicos essenciais à preservação da vida no planeta” (BORN; TALOCCHI, 

2002, p. 28). 

Um exemplo que não é aplicado diretamente ao proprietário, mas sim ao poder público 

que instituiu UC nos limites do seu território se refere ao ICMS ecológico. Neste, aplica-se a 

ideia de compensar quem protege, no caso, o município. Assim, parte do Imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços (ICMS) recolhido pelos governos estaduais é distribuído 

aos municípios que possuem UC, de modo a compensar os mesmos em face aos “obstáculos” 

ao crescimento econômico impostos pelas restrições associadas as Unidades de Conservação 

(BORN; TALOCCHI, 2002). 

 Neste contexto, ações de restauração ecológica e compensação por serviço ambiental 

são possíveis de aplicação na área de estudo da pesquisa, pois fazem parte da possibilidade de 

estratégias para que a conservação ambiental seja concretizada.  São ações de médio e longo 

prazos, os quais devem ser constantemente fiscalizados quanto a efetividade, seguindo assim o 

                                                 
13 Água doce; ar puro, plantas e animais para uso na alimentação humana; vegetais e substâncias da flora e fauna  

(utilizados como insumos e matéria-prima na indústria e na agricultura); paisagem; equilíbrio climático; fertilidade 

do solo etc. 
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disposto pelo MMA (2013, p. 56) em que “as ações tanto poderão ter caráter corretivo de danos 

ocorridos quanto preventivo, para evitar novos impactos”.  

Inerente a conservação ambiental, se encontram as formas de atuação e práticas às quais 

está vinculada. Como já mencionado por Diegues (2000) as diversidades ecológicas e culturais 

devem possuir uma contígua relação de harmonia, visto que os grupos e populações locais 

permeiam a manutenção das paisagens naturais, de modo a continuar usufruindo dos recursos 

proporcionados.  

 É nesse aspecto que as áreas protegidas com efetividade na conservação ambiental 

desenvolvem suas estratégias, visando por meio de atividades integradoras da sociedade 

pertencente ao território a conservação das paisagens. Assim, em um mesmo território de 

conservação são abarcadas práticas de produção, recreio e proteção, podendo ser em áreas 

protegidas ou unidades de conservação no caso brasileiro. 

 Considerando as áreas protegidas já instituídas, ressalta-se que todas as práticas devem 

seguir as normativas dispostas nos planos de manejo das unidades ou as definidas por órgãos 

superiores de proteção ambiental. Exemplos destas são mencionadas no quadro 1 desenvolvido 

pelo Ministério do Meio Ambiente (2009). 

 

Quadro 1 - Potenciais tipos de uso permitidos nas unidades de conservação brasileiras por 

categoria 

Classe Principais tipos de uso, contemplados 

na Lei nº 9.985/2000 

Categoria de manejo 

Classe 1 – Pesquisa científica e 

educação ambiental 

Desenvolvimento de pesquisa científica e 

de educação ambiental  

Reserva biológica; Estação 

Ecológica 

Classe 2 – Pesquisa científica, 

educação ambiental e visitação 

Turismo em contato com a natureza Parques nacionais e estaduais, 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural 

Classe 3 – Produção florestal, 

pesquisa científica e visitação  

Produção florestal Florestas nacionais e estaduais  

Classe 4 – Extrativismo, pesquisa 

científica e visitação 

Extrativismo por populações tradicionais Reservas Extrativistas 

Classe 5 – Agricultura de baixo 

impacto, pesquisa científica, visitação, 

produção florestal e extrativismo 

Áreas públicas e privadas onde a 

produção agrícola e pecuária é 

compatibilizada com os objetivos da UC 

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável; Refúgio de vida 

silvestre; Monumento natural 

Classe 6 – Agropecuária, atividade 

industrial, núcleo populacional urbano 

e rural 

Terras públicas e particulares com 

possibilidade de usos variados visando a 

um ordenamento territorial sustentável  

Área de Proteção Ambiental; Área 

de Relevante Interesse Ecológico 

 

Fonte: MMA, 2009. 

 

 No quadro 1 é possível observar os usos permitidos e não permitidos em cada classe de 

UC, sendo que os principais tipos de uso de acordo com a classe da Unidade de Conservação, 

versará sobre a predominância de determinadas características da área. Verifica-se assim que, 
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referente a prática de produção em áreas protegidas, destina-se as classes 5 e 6 com 

possibilidade de desenvolvimento de agropecuária, indústrias e núcleos populacionais.  

 Determinadas práticas de produção ao serem desenvolvidas no interior de áreas de 

proteção devem seguir as normativas as quais estão abarcadas territorialmente, logo, as 

atividades de agropecuária por exemplo, devem possuir restrições quanto ao uso de agrotóxicos 

e meios de manejo dos animais. As indústrias e núcleos populacionais também devem seguir 

as regras de ordenamento que dispõem sobre resíduos, rede de esgotamento, perímetro de áreas 

abertas e demais normativas específicas de cada atividade implantada, com o acréscimo das 

regras estipuladas nos planos de manejo das Unidades.  

 As práticas produtivas florestais e de extrativismo são contempladas nas classes 3 e 4, 

sendo estas de maior restrição quanto ao uso em relação a 5 e 6. Compreendem atividades 

regulamentadas nos planos de manejo quando da criação das áreas. Desse modo, visualiza-se 

que o cumprimento das normativas possibilitarão a minimização dos impactos ambientais 

gerados. 

   O uso nas áreas protegidas para práticas de recreação, envolve uma gama de atividades 

bastante difundidas nas unidades de conservação. Estas, por vezes, corroboram à valorização 

dos locais quanto a beleza cênica, biodiversidade e geodiversidade, podendo proporcionar a 

geração de renda as comunidades locais, no entanto os tipos de práticas devem estar de acordo 

com a sustentabilidade ambiental.  

 Em áreas protegidas já instituídas, os usos dependerão do grau de proteção ao qual 

pertence, proteção integral ou uso sustentável, mas também dos fatores internos da área. Em 

áreas que ainda não existe uma proteção normatizada, mas que têm características ambientais 

de relevância à conservação, o ordenamento territorial deve priorizar o uso sustentável das 

mesmas, pois podem vir a gerar renda por meio de atividades que valorizem as paisagens locais.  

 É neste aspecto que o ecoturismo é considerado uma ferramenta que auxilia a 

conservação ambiental e que pode gerar renda aos moradores locais. Esta atividade difere do 

turismo tradicional, já que segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR, 1994, p. 

19) é “um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural 

e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 

através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas”. 

Degrandi (2011, p. 27) traz a seguinte reflexão sobre a atividade ecoturística, 

  

O princípio básico para o estabelecimento de uma sociedade sustentável passa pelo 

reestabelecimento do contato entre homem e natureza, a partir do momento em que 

possamos entender que fazemos parte dessa natureza. Para isso, o meio ambiente deve 



79 

 

ser interpretado, a fim de que possa sensibilizar para as diferenças de tons, ritmos, 

formas e finalidades. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas em meio à natureza, 

a partir do Ecoturismo, podem atuar no sentido de sensibilizar e despertar a 

consciência do homem em relação à natureza, confrontando-o com os limites da 

insustentabilidade da vida moderna e contribuindo para um processo de reflexão que 

leve à mudança de comportamentos e à transformação social. 

 

 O Ecoturismo como um segmento que possibilita o contato das sociedades com a 

natureza, instigando a interpretação do meio ambiente, envolve o desenvolvimento de 

atividades que vão além da visitação, contemplação e interpretação das paisagens. O 

desenvolvimento local perpassa dentre os objetivos do ecoturismo, possibilitando a interação 

dos povos locais com a conservação do meio ambiente. Pois, o ecoturismo pode assumir, uma 

dimensão que integra a conservação ambiental e os interesses das populações locais por meio 

do uso e consumo do espaço voltado ao desenvolvimento da atividade turística de forma 

consciente e responsável (DEGRADNI, 2011).  

 O uso das paisagens pela recreação também gera alterações nas mesmas, no entanto 

causando impactos distintos em relação aos usos produtivo e exploratório. Degrandi (2011, p. 

27) salienta que “os impactos causados pela recreação podem afetar a paisagem de uma 

determinada área, mas podem ser minimizados através do planejamento e manejo adequado a 

cada ecossistema”. Assim, o ecoturismo englobado em um planejamento eficaz, com estudos 

voltados a capacidade de carga da área, minimiza os impactos causados por este tipo de 

recreação. 

 Do mesmo modo que o ecoturismo é descrito como uma via de recreação pelas 

sociedades, também é um meio para interpretação das paisagens. Somando-se ao ecoturismo, 

tem-se atualmente a inserção de um novo segmento do turismo, denominado Geoturismo, que 

segundo Nascimento, Mansur e Moreira (2015, p. 03) correspondem ao “turismo relacionado 

às rochas, relevo, água, fósseis, arqueologia, solos, entre outros”. 

Para Sousa e Nascimento (2005 apud NASCIMENTO, MANSUR e MOREIRA, 2015) 

o geoturismo é uma atividade que utiliza as feições geológicas como atrativo turístico, mas 

também busca assegurar a (geo)conservação e a sustentabilidade do local visitado. De tal modo 

que “conhecer aspectos relativos às geociências, aos processos formadores das paisagens e dos 

elementos da geodiversidade auxilia o entendimento da história da Terra, e consequentemente, 

da história do próprio ser humano” (FOLMANN, PINTO e GUIMARÃES, 2010, p. 03). 
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Analisando os dois segmentos mencionados, ecoturismo e geoturismo, ressalta-se que 

ambos são agentes de promoção da proteção do patrimônio natural e cultural, que enriquecem 

a experiência turística. Tal experiência pode, portanto, ser valorizada por meio da interpretação 

das paisagens, descrita por Degrandi (2011, p. 27) como “uma forma de conhecer e sentir a 

natureza, a partir das suas múltiplas dimensões, aumentando a interação das pessoas com os 

lugares e garantindo a experiência de visitação”. Neste aspecto, salienta-se que ambos buscam 

a interpretação, conservação e sustentabilidade das paisagens, observadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Características necessárias para o desenvolvimento do Ecoturismo 

 

 

 

1 

 

Gestão, proteção e 

conservação dos 

recursos naturais  

 

Um dos aspectos essenciais que caracteriza o segmento consiste 

principalmente na adoção de estratégias e ações para minimizar possíveis 

impactos negativos da visitação turística por meio do uso de um modelo de 

gestão sustentável da atividade.  

 

 

 

2 

 

Escala do 

empreendimento e do 

fluxo de visitantes 

- Volume e intensidade dos fluxos turísticos (quantidade de turistas e à 

frequência da visitação); 

- Porte dos equipamentos turísticos (dimensões pequenas, médias e/ou 

grandes das instalações). 

 

 

3 

 

Paisagem 

 

A paisagem, além de ser um recurso turístico por excelência, é um importante 

elemento na caracterização do segmento, pois são os locais preservados ou 

conservados e sua atmosfera que compõem o cerne da motivação dos turistas.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

Educação ambiental 

 

O Ecoturismo tem papel estratégico ao privilegiar a educação ambiental na 

promoção do contato com o ambiente natural, contribuindo para romper com 

condicionamentos sociais inscritos nos hábitos de indivíduos acostumados 

com a cultura dos centros urbanos, bem como para a busca de alternativas às 

relações da sociedade com a natureza e seus indivíduos, por meio da 

descoberta de novos estilos de vida, gastronomia, crenças e valores, 

arquitetura etc. 

 

 

 

5 

 

 

Interpretação ambiental 

 

A interpretação é a arte de explicar o significado de determinado recurso ou 

atrativo turístico. Trata-se de proporcionar o entendimento do ambiente 

natural, despertar a atenção e o interesse do visitante em relação à natureza e à 

cultura, esclarecendo dados, fatos e correlações que normalmente não são 

claros ao simples olhar. 

 

  

Fonte: Ministério do Turismo, 2010. 

 

Através do quadro podemos destacar a gestão, fiscalização, conservação, educação e 

interpretação ambiental da paisagem. A gestão e fiscalização buscam a conservação do meio 

ambiente em qual é realizado a atividade, cabendo aos órgãos públicos com ou sem apoio de 

setores privados da sociedade, a realização de estratégias que objetivem a conservação.  

A educação ambiental e a interpretação procuram, por meio do ensino, da provocação e 

do estímulo da curiosidade do visitante, proporcionar a sensibilização quanto a necessidade de 
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conservação daquele ambiente ao qual desenvolve a atividade. Para tanto, Folmann, Pinto e 

Guimarães (2010, p. 03) mencionam que,  

 

As caminhadas em trilhas são o meio de deslocamento mais antigo do homem, e hoje 

constituem um atrativo para aqueles que buscam maiores experiências e vivências na 

natureza. As trilhas também têm fundamental importância para o turismo, pois são o 

meio pelo qual as pessoas chegam aos atrativos turísticos. Em alguns casos, as trilhas 

são os próprios atrativos em uma unidade de conservação. 

 

Em tal contexto, tem-se nas trilhas, acompanhadas de instrumentos de interpretação 

ambiental a possibilidade de realização de ações para concretizar a sensibilização quanto à 

conservação ambiental. As placas ou painéis interpretativos ao longo de trilhas, os mapas e 

folhetos disponibilizado, entre outros, constituem-se em componentes que auxiliam na 

sensibilização e compreensão do meio ambiente.  

Assim, de acordo com o contexto descrito, o geoturismo e o ecoturismo vêm ao encontro 

da conservação ambiental, onde este último, para Costa; Moritz; Gurgel (2014, p. 08) pode ser 

entendido como as “atividades turísticas baseadas na relação sustentável com a natureza, 

comprometidas com a conservação e a educação ambiental”. Para isso, parcerias entre setores 

público e privado, bem como integração dos setores educacionais se fazem necessárias para que 

as características do ecoturismo e geoturismo sejam alcançadas.  

Desse modo, no contexto da pesquisa, a criação de trilhas compreenderia a necessidade 

que se tem de valorização da paisagem local, possibilitando através da promoção da 

sensibilidade ambiental, caminhos para a futura efetivação da conservação ambiental das áreas 

prioritárias.  

 

2.5 MULTICRITÉRIO PARA AUXÍLIO DA TOMADA DE DECISÃO 

 

Para que a elaboração de estratégias de planejamento ambiental seja possível, a 

identificação de áreas prioritárias à conservação existentes no espaço deve ser realizada. Sartori 

(2010) afirma que a identificação das áreas prioritárias permite ordenar os esforços e recursos 

disponíveis para conservação e subsidiar a elaboração de políticas públicas de ordenamento 

territorial. 

Existem diversas abordagens que podem ser utilizadas na determinação de áreas 

prioritárias para conservação e/ou preservação ambiental. O emprego de modelos baseados em 

espécies ameaçadas e biodiversidade local ocorre na maioria dos estudos que buscam a 

definição de áreas prioritárias para conservação ambiental. No entanto, a perspectiva sistêmica 
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envolve a dinâmica existente nas paisagens, integrando os componentes físicos, bióticos e 

antrópicos. 

A utilização de um modelo capaz de vincular estes componentes se torna essencial na 

espacialização das áreas com prioridade à conservação, mas que sejam realizados tendo como 

base a abordagem sistêmica da paisagem. Assim os Sistemas de Informações Geográficas - 

SIGs são ferramentas que auxiliam a espacialização de áreas com atributos a serem 

conservados. 

 A definição de uma área a ser protegida não se constitui como um processo rápido, pois 

demanda tempo e pesquisadores para realização da análise da paisagem. Para isso, menciona-

se como ferramenta que auxilia este estudo, a ferramenta metodológica de análise de múltiplos 

critérios, para desenvolvimento da tomada de decisão. 

Ao definir mais de um atributo da paisagem preponderante à conservação, podendo ser 

vegetal, topográfico, edáfico, hídrico e/ou antrópico (cultural), a análise multicritério, 

configura-se como o procedimento adequado a ser utilizado. Exemplo dessa utilização foi 

obtido no desenvolvimento do estágio de doutorado em Portugal, onde na participação em um 

seminário no Departamento de geografia da Université Paris Diderot - Paris, verificou-se a 

utilização da metodologia no processo de identificação de áreas de Hotspots de geodiversidade 

em um Geopark brasileiro. Trevisan (2008, p. 42), descreve a metodologia como, 

 

A disciplina que trata das questões com mais de duas alternativas denomina-se 

Auxilio Multicritério à Decisão, uma vez que qualquer decisão de qualquer natureza, 

quando afeta grupos humanos (ou outros) deve ser tomada sob múltiplos olhares. Ou 

mesmo, quando sob um enfoque particular, há várias ações ou estados potenciais. Isto, 

em caso geral, é uma caracterização multicritério.  

 

Voogd (1982) menciona que a avaliação multicritério reflete em possibilidades que são 

determinadas por meio de um conjunto de critérios. 

 

Em teoria, métodos de avaliação multicriterios podem ser utilizados em situações em 

que unidades taxonômicas (ou seja, possibilidades de escolha) devem ser avaliadas 

e/ou classificadas. Sendo distinguidas por pelo menos quatro funções diferentes de 

métodos de avaliação multicritérios: O uso do método para uma análise (descritiva) 

do sistema espacial; para selecionar estratégias de um conjunto já predefinido de 

opções alternativas, a fim de limitar uma área de decisão; para explicar uma linha de 

ação proposta e, por fim; para testar uma situação à uma determinada política 

(VOOGD, 1982, p. 49, traduzido pela autora). 

 

A utilização deste procedimento multicriterial vem ao encontro da abordagem sistêmica, 

na medida que possibilita a incorporação de atributos da paisagem, previamente definidos pelos 
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pesquisadores, na realização de mapeamentos. Francisco et al. (2007, p. 01) definem a análise 

multicritério como “um método de análise de alternativas para a resolução de problemas que 

utiliza vários critérios relacionados ao objeto de estudo, sendo possível identificar alternativas 

prioritárias para o objeto considerado”. Ainda definindo multicritério, o Ministério do Meio 

Ambiente (2002, p. 83) cita, 

 

Fundamentada nos conceitos e métodos desenvolvidos no âmbito de disciplinas como 

a economia, a pesquisa operacional, a teoria da organização e a teoria social das 

decisões, nasceu num contexto crítico ao modelo racional clássico da teoria das 

decisões, deslocando a abordagem, de uma configuração na qual os decisores e os 

critérios são únicos, para uma configuração que considera a pluralidade dos atores e 

critérios e a imperfeição da informação. Aplica-se à tomada de decisão de diversas 

naturezas que implicam pontos de vista diferentes e, ao mesmo tempo, contraditórios, 

baseando-se em alguns conceitos, como os de atores, ações, critérios e famílias dos 

critérios, sendo praticada segundo um esquema sequencial de fases, nem estático nem 

linear, que pressupõe realimentação, revisões e reformulações no curso do processo.  

 

 Assim, ao possibilitar a incorporação de diversos atributos no estudo (não somente a 

biodiversidade vegetal), o modelo visa auxiliar a tomada de decisão, pois ao elencar uma gama 

de critérios (variáveis) ao estudo desejado, o tomador de decisão (pesquisadores, representantes 

de órgãos públicos, etc.) articula os elementos que visam a solução do problema em uma análise 

integrada, a qual se configura em uma escolha de alternativas (análise qualitativa). Essa escolha 

é realizada pelo tomador de decisão de acordo com o problema a ser resolvido e o objetivo a 

ser alcançado.  

 

O procedimento pelo qual os critérios são selecionados e combinados para chegar a 

uma avaliação específica, e pelo qual as avaliações são comparadas e atuadas, é 

conhecida como uma regra de decisão. Uma regra de decisão pode ser tão simples 

como um limiar aplicado a um único critério (como, todas as regiões com declives 

inferiores a 35% serão zonadas como adequadas para o desenvolvimento) ou pode ser 

tão complexo como um que envolve a comparação de várias multi- avaliações de 

critérios. (EASTMAN, 2003, p. 147, traduzido pela autora). 

  

Para Eastman (2003) o início da avaliação multicriterial ocorre por meio da tarefa de 

encontrar e integrar o banco de dados a ser inserido no Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), o qual se configura em ferramenta de suporte à decisão. Destaca que pela importância 

que possui no desenvolvimento da análise, pode consumir até 80 a 90% do tempo e recursos 

alocados a qualquer projeto. Eastman (2003, p. 125, traduzido pela autora) menciona que, 

 

A primeira etapa no desenvolvimento do banco de dados é tipicamente a identificação 

das camadas de dados necessárias para o projeto. Além de identificar os temas que 

são necessários (por exemplo, elevação, cobertura terrestre), também é importante 

determinar qual resolução (precisão) e qual o nível de precisão necessário. 
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 A identificação das camadas de dados se refere a definição dos critérios necessários para 

que o problema da pesquisa em questão possa ser resolvido.  Sendo um critério, para Eastman 

(2003) a base para uma decisão, que pode ser medida e avaliada.  

 Em pesquisas que envolvem questões ambientais, o campo de critérios possíveis de 

organização é diverso, na qual a análise multicritério de auxílio à tomada de decisão possibilita 

a incorporação de vários atributos da paisagem para resolução do problema. Entende-se, 

portanto, seguindo o descrito por Eastman (2003), que para se valer da análise multicritério é 

necessário que o tomador de decisão escolha critérios possíveis de aplicação e avaliação no 

SIG. Nesse contexto Valente (2005, p. 01) menciona que, 

 

A abordagem multicriterial é uma das técnicas empregadas para a tomada de decisão 

que foi incorporada aos SIGs. Nesta abordagem, a base para a tomada de decisão, que 

pode ser medida e avaliada, é chamada de critério, que pode ser dividido em fatores e 

restrições. Os fatores equivalem às diferentes características e/ou processos de uma 

paisagem, importantes à geração do mapa de prioridades. 

 

 Assim, a análise pautada em multicritérios possibilita a geração de mapas de 

prioridades, por meio da atribuição de pesos e notas, que configura a avaliação. Onde, para 

atingir um objetivo específico, diversos critérios devem ser medidos. De modo que a definição 

dos critérios deve ser avaliada minunciosamente, conforme o objetivo desejado – análise 

qualitativa. 

 O estudo para seleção dos critérios condizentes ao esperado para solucionar o problema 

de uma pesquisa é a seção de maior demanda de trabalho, pois quando da aplicação no SIG, os 

mesmos devem estar claros e com propósitos justificáveis.  

Para tanto, na presente pesquisa, utilizou-se como justificativa para seleção dos critérios 

a serem aplicados na análise do SIG, a necessidade de conservação dos elementos patrimoniais 

prestadores de serviços ambientais de Santa Maria, sendo esta a questão norteadora para 

definição dos critérios de aplicação da análise multicritério. 

 Eastman (2003) menciona que uma das principais características da avaliação 

multicritério se refere a como proceder na combinação dos diversos critérios definidos 

previamente. Destaca que a combinação pode ser por meio da forma Booleana (restrições), na 

união (lógica OR) ou na intersecção dos critérios (WLC). No entanto, Voogd (1983, p 120, 

traduzido pela autora) reporta que “para fatores contínuos, uma Combinação Linear Ponderada 

é mais utilizada, isso porque, os fatores são combinados aplicando pesos a cada um, e seguindo 

por soma dos resultados para produzir um mapa de adequação”.  
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 A Combinação Linear Ponderada (WLC) é mais utilizada, porque “os critérios são 

permitidos para negociar suas qualidades. Uma qualidade muito baixa pode ser compensada 

por ter uma série de qualidades muito favoráveis” (EASTMAN, 2003, p. 148, traduzido pela 

autora). Em contrapartida, na avaliação booleana, um local deve atender a todos os critérios 

para que seja incluído no conjunto de decisões. Já na lógica OR (união), o local será incluído 

mesmo que somente um critério atenda o objetivo da pesquisa. 

 Ao considerar as características descritas, menciona-se a WLC como a lógica que 

melhor se ajusta na aplicação dos critérios, pois estes não se excluem no processo, podendo ser 

minimizados ou maximizados, de acordo com o objetivo do tomador de decisão. Eastman 

(2003, p 148, traduzido pela autora) detalha da seguinte maneira o descrito acima 

  

Por razões que têm em grande parte a ver com a facilidade com que essas abordagens 

podem ser implementadas, a estratégia booleana domina abordagens vetoriais para 

MCE, enquanto a WLC domina soluções em sistemas raster. Mas claramente nem é 

melhor - eles simplesmente representam duas perspectivas muito diferentes sobre o 

processo de decisão - o que pode ser chamado de estratégia de decisão. 

 

 Outra questão para o processo que envolve a aplicação multicritério é a padronização. 

Como o modelo agrega diferentes escalas de critérios, torna-se necessário que os fatores dos 

critérios sejam padronizados antes do desenvolvimento da Combinação Linear Ponderada, que 

corresponde a distribuição dos pesos aos critérios. Assim, a fim de obter as respostas à questão 

do problema a ser resolvido, é preciso padronizar os fatores. Isso, na Combinação Linear 

Ponderada (WLC), que utiliza sistema raster, reporta-se a classificar os critérios e fatores na 

mesma escala e mesma classificação de notas14. 

 Como mencionado anteriormente, o processo de definição dos critérios pode ser a etapa 

mais trabalhosa do processo de tomada de decisão, abrangendo, por vezes, até 90% do trabalho. 

Destaca-se que existem distintas maneiras de chegar a uma definição dos critérios a serem 

aplicados na análise multicritério; no entanto, quando a representação e a busca de uma solução 

para um problema, que envolve a paisagem é constituída, o processo de escolha dos critérios 

torna-se um desafio, visto a grande quantidade de variáveis existentes. Para tanto, um modelo 

capaz de auxiliar na definição dos critérios para uma possível resolução do problema é a 

elaboração de mapas conceituais.  

 

                                                 
14 Lógica Fuzzy. 
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2.5.1 Mapa conceitual 

 

A fim de definir os critérios adequados à resolução do problema, a utilização da 

ferramenta mapa conceitual pelo tomador de decisão é favorável aos estudos ambientais, visto 

envolver a complexidade do problema. Este possibilita a organização e visualização dos 

conceitos necessários para a resolução do problema de pesquisa (questão focal). Novak e Cañas 

(2008, p. 08) afirmam que “todo mapa conceitual responde a uma questão focal, e uma boa 

questão focal pode conduzir a um mapa conceitual muito mais rico”. 

 Desse modo, a elaboração de mapas conceituais para identificação e definição de 

critérios é uma ferramenta que contribui no processo de tomada de decisão para resolução do 

problema de pesquisa/trabalho. Isso porque na construção do mapa conceitual, apresentam-se 

conceitos os quais são relacionados de acordo com as suas interconexões. Assim, o tomador de 

decisão (pesquisador, representantes do Poder Público, entre outros) identifica os critérios 

adequados para solucionar o problema para a realização da análise multicritério, conforme 

demostrado na figura 17. 

 

Figura 17 – Modelo de mapa conceitual e inter-relações associadas 

 

 

 

Fonte: Novak; Canãs, 2008, p. 02 

 

 As interligações entre os conceitos no mapa conceitual proporcionam ao tomador de 

decisão a definição de quais são os elementos essenciais para resolução do problema em 
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questão, estabelecendo os critérios. A partir da definição destes é possível o desenvolvimento 

da análise multicritério do SIG. 

 Na aplicação desta ferramenta metodológica é necessária, de acordo com Eastman 

(2003), a classificação de fatores (classes dos mapeamentos) a cada critério definido 

anteriormente. Assim, como exemplo, ao definir o critério “solo”, é necessário classificar quais 

são estes “solos” em temos de mapeamento e aplicação da análise.  

 Para que os mapas da análise multicritério estejam na mesma perspectiva de apreciação, 

Eastman (2003) menciona que a utilização do módulo Fuzzy facilita a padronização dos mapas 

de fatores a fim de realizar a atribuição das notas. Para o autor, “o módulo fornece a opção de 

padronizar fatores para uma escala de número real 0-1 ou uma escala de 0-255 bytes” 

(EASTMAN, 2003, p. 152) 

As classes temáticas Fuzzy se diferenciam de outros métodos, pela não definição de 

limites rígidos entre as classes nos mapeamentos, diminuindo assim a chance de erro. Nesse 

sentido, Ferreira, Rocha et al. (2004 apud ABIMAEL; RÖHN; LOLLO, 2009, p. 07) definem, 

 

Os conjuntos (ou classes) fuzzy como representações sem fronteiras (transições) 

abruptas, isto é, a transição entre a pertença (pertinência) e a não pertença (não 

pertinência) de uma localização num conjunto é gradual. Um conjunto fuzzy é 

caracterizado por uma possibilidade que varia entre 0.0 e 1.0 (ou 0 e 255), indicando 

um incremento contínuo da não pertença até à pertença completa. 

 

 A utilização da lógica fuzzy na análise multicritério proporciona a geração de mapas 

com classes, seguindo limites de transição gradual, devido ao estabelecimento das notas. Assim, 

de acordo com o problema de pesquisa a ser resolvido, maior ou menor será a nota do fator 

mapeado.  

 Desenvolvidos os mapas de critérios com as respectivas atribuições de notas aos fatores 

de cada um, segue-se a um estágio de avaliação ou agregação dos critérios por meio da 

combinação de pesos. Para Eastman (2003, p. 154), a análise multicritério oferece “três lógicas 

para a avaliação/agregação de critérios múltiplos: interseção booleana, combinação linear 

ponderada (WLC) e a média ponderada ordenada (OWA)”. Eastman (2003, p. 155, traduzido 

pela autora) menciona que, 

 

O método de agregação de combinação linear ponderada (WLC) multiplica cada mapa 

de fator (isto é, cada célula raster em cada mapa) pelo seu peso de fator e, em seguida, 

resume os resultados. [...] A opção WLC no módulo MCE requer que você especifique 

o número de critérios (tanto as restrições quanto os fatores), seus nomes e os pesos a 

serem aplicados aos fatores.  
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 Para atribuição das notas aos fatores mapeados foi discutido que a lógica Fuzzy é 

considerada um módulo adequado para obtenção dos resultados, já para a distribuição dos pesos 

a serem destinados a cada mapa de critério gerado, tem-se uma diversidade de técnicas que 

podem ser aplicadas, variando de acordo com o problema que a pesquisa busca solucionar.  

Desse modo, “em casos muito simples, a atribuição de pesos aos critérios pode ser realizada 

dividindo 1,0 entre os critérios” (EASTMAN, 2003, p. 153, traduzido pela autora). 

Consideração esta que se torna bastante difícil ao fazer avaliações de peso em um conjunto com 

muitos critérios.  

 No contexto descrito, menciona-se que a análise multicritério de tomada de decisão é 

uma ferramenta que demanda apreciação conjunta dos fatores e critérios, a fim de estabelecer 

o modelo mais condizente à resolução do problema.  

Assim, a utilização da avaliação com múltiplos critérios em Sistemas de Informação 

geográficos – SIGs, mostra-se uma ferramenta capaz de integrar atributos da paisagem 

necessários à resolução de um determinado problema de pesquisa, baseando-se em estudos 

qualitativos e quantitativos. Dessa forma cabe mencionar, que devido ao grau de julgamento 

envolvido na escolha dos critérios e da hierarquização relativa entre eles (pesos na análise), os 

resultados obtidos em várias áreas de aplicação têm sido bastante animadores, devido à 

coerência com a realidade observada (VETTORAZZI, 2006). 

A fim de estabelecer uma consistência dos resultados obtidos na aplicação da análise 

multicritério, torna-se interessante o desenvolvimento de um cenário homogêneo ou cenário 

testemunha, que de acordo com Padilha, Trevisan e Cruz (2014, p. 540) “consiste em atribuir 

importâncias iguais aos indicadores que compõem um modelo. Cenário homogêneo (ou cenário 

testemunha) é descrito estatisticamente como um cenário independente, o qual apresenta a 

distribuição equalitária da ponderação”.  

Na técnica da análise de sensibilidade, tal avaliação remete à atribuição de pesos iguais 

em um determinado cenário de mapeamento e pesos distintos em outro cenário, onde, a partir 

da variação dos pesos dos fatores haverá uma modificação final no mapa-síntese, 

caracterizando-se a sensibilidade dos resultados (TREVISAN, 2008). Desse modo, o cenário 

homogêneo servirá de referencial para a diversidade possível de cenários ponderados 

(PADILHA, TREVISAN e CRUZ, 2014). 

Para tanto, “o conceito de sensibilidade considera as diferenças entre os mapas 

resultantes de processamento da avaliação multicritério quando se faz a variação do peso de um 

fator mantendo-se os demais iguais” (TREVISAN, 2008, p. 77). Assim, a composição 
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combinada de critérios, a fim de obter um mapa final, que se destina a resolução de um problema 

específico, chama-se análise multicritério e é uma ferramenta de apoio a decisão.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo da Tese, localiza-se no município de Santa Maria, que faz limite 

administrativo com dez municípios. Estes, conforme LUOS (SANTA MARIA, 2009) são: São 

Martinho da Serra, Itaara, Júlio de Castilhos e Silveira Martins (ao Norte); Restinga Seca (ao 

Leste); Formigueiro, São Sepé e parte de São Gabriel (ao Sul) e; parte de São Gabriel e os 

Municípios de Dilermando de Aguiar e São Pedro do Sul (ao Oeste).  

Considerando o contexto de formação do núcleo urbano, hoje consolidado como polo 

regional do centro do Estado, Beltrão (1979 apud VIERO; FIGUEIREDO, 2012, p. 122), 

menciona que é “fato histórico, aceito e documentado, que a cidade de Santa Maria originou-

se de um povoamento decorrente da localização do acampamento de Limites na América 

Meridional, criada pelo Tratado de Santo Idelfonso de 1977”. Foi a partir da segunda Comissão 

Demarcadora de Limites (1797), com acampamento no topo de uma coxilha, hoje conhecida 

como rua do acampamento, que Santa Maria começa a ter destaque enquanto povoado, 

iniciando a evolução espacial da cidade (VIERO; FIGUEIREDO, 2012). 

O povoado despertou atenção pelo contingente militar instalado, atraindo pessoas com 

intuito de adquirir terras e geração de atividades comerciais, contribuindo para abertura de 

estradas e caminhos. Mas foi com a chegada da linha férrea, no ano de 1885, que a cidade teve 

o seu desenvolvimento, pois se tornou atrativa econômica e populacional, com destaque para o 

comércio. Com a linha férrea ligando o Estado e região central a São Paulo, o setor do comércio 

cresceu no período áureo do trem.  

A linha férrea trouxe o desenvolvimento econômico a Santa Maria, mas também 

transformou a paisagem no entorno do seu trajeto. A paisagem da encosta do Planalto foi 

significativamente alterada com a instalação da via férrea, pois a lenha utilizada nas caldeiras 

das locomotivas era retirada da floresta existente na encosta do planalto. Desse modo, o 

desmatamento ocorrido no período foi significativo, como pode ser visualizado na figura 18.  

A partir da década de 1960 a ferrovia entra em decadência, desativando a linha de 

passageiros, mantendo atualmente somente o setor de cargas pesadas (DAL'ASTA, 2009). 

Assim, com a desativação e diminuição da utilização da lenha para as locomotivas, possibilitou 

a regeneração natural da floresta. Na figura 18 pode ser verificada a diferença da paisagem da 

encosta do planalto, no período em que a linha férrea era ativa, e atualmente. 
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Figura 18 - Linha férrea de Santa Maria no passado e na atualidade 

 

 

 

Fonte: A fotografia da esquerda foi retirada do Google imagens e a da direita é um registro do trabalho de campo 

realizado em 2015 pela autora. 

 

A regeneração da floresta em relação a degradação ocorrida por meio da extração da 

lenha no período áureo da ferrovia não representa a conservação da área. Este fato decorre das 

atividades que transformam os sistemas ambientais atualmente como a agropecuárias e 

expansão da urbanização da cidade de Santa Maria, que vêm a desmatar a floresta.  

A área que abrange a estação ferroviária de Santa Maria, estação da Gare, compõe no 

momento atual, o conjunto do “centro histórico do município” (VIERO; FIGUEIREDO, 2012), 

no entanto, é possível verificar o descuido com esse espaço, que promoveu o início do 

desenvolvimento e expansão das atividades comerciais da cidade. Considera-se esta área como 

um local que poderia prestar importantes serviços ambientais, pois se encontra próxima ao 

centro urbano de Santa Maria, no entanto verifica-se o abandono do local e consequente 

degradação atual do espaço, considerado pela LUOS (SANTA MARIA, 2009), uma Área de 

Conservação Natural que integra o Parque Municipal Ferroviário, descrito na tabela 2 da página 

64.  

 Viero e Figueiredo (2012) mencionam que apesar da decadência da ferrovia, a 

população continuou a crescer. Como motivos desse crescimento, tem-se a instituição da 

Universidade Federal de Santa Maria na década de 1960, do Distrito Industrial e Base Aérea na 

década de 1970. A ocupação urbana de forma cronológica pode ser observada na figura 19. 
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Figura 19 - Expansão urbana de Santa Maria 

 

 

 

Fonte: DAL’ASTA, 2009. 

 

 Na figura 19, verifica-se os ciclos de crescimento urbano do município, onde as porções 

escuras da imagem representam o espaço urbano antigo, e as claras, os recentes. Desse modo é 

possível distinguir o setor oeste, como de recente urbanização, representado pelos bairros 

Tancredo Neves, Santa Marta e Distrito Industrial. O setor leste também configura ocupação 

recente, onde o bairro Camobi tem o predomínio da expansão urbana, devido a instalação da 

UFSM e Base Aérea.  

 No setor Norte do distrito sede, residências são instaladas junto ao rebordo do planalto, 

como no Morro Cechella, das Antenas e Link (figura 20). Nesta perspectiva de expansão urbana 

de Santa Maria, em termos populacionais e de ocupação dos espaços, verifica-se a ocorrência 

da degradação ambiental. Esse aspecto é de fundamental análise, visto que o município possui 

remanescentes do bioma Mata Atlântica e Pampa no seu território, inclusive no distrito sede. 
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Figura 20 - Pressão urbana nos morros do rebordo do Planalto 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado em 2016 

 

Os espaços de ocupação recente do setor oeste estão, em determinadas parcelas do solo, 

sobre a área de recarga do aquífero mais representativo da região central do Estado, o Aquífero 

Passo das Tropas ou, conforme Maciel Filho (1990), Aquífero Arenito Basal Santa Maria, 

descrito como uma Área Especial de Conservação Natural pelo município. No mesmo setor 

existe também, a Área Especial de Conservação Natural do Arroio Ferreira, que como o nome 

já destaca, representa a área contígua ao arroio. 

Nos espaços do setor leste a urbanização não está sobre áreas de proteção determinadas 

pelo poder público local, mas na várzea do rio Vacacaí-Mirim, considerada uma Área de 

Conservação Natural municipal são desenvolvidas atividades agrícolas, com habitações 

irregulares nos espaços de APP. No setor Norte, área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

e também de Áreas de Preservação Permanente, tem-se expansão urbana incompatível ao 

descrito na legislação municipal e federal (ANTUNES, 2008). 

Considerando os problemas quanto às ocupações, em relação as áreas definidas pelo 

município como de proteção, verifica-se a incompatibilidade das ocupações em APPs, pois a 

cidade possui diversas nascentes e arroios que perpassam a malha urbana, mas que não são 

respeitadas quanto a adequada proteção. Nesse aspecto, pode-se dizer que desde a sua ocupação, 

com a Comissão Demarcadora de Limites, as APPs foram palcos de atividades urbanas, assim 

como é característico nas demais cidades brasileiras quando das suas formações.  

Assim, com a expansão acelerada, o planejamento urbano se tornou ineficiente na 

questão ambiental. Causando problemas como a ocupação das áreas de encosta, onde 
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populações, ao se instalarem inapropriadamente, ficam vulneráveis aos riscos de deslizamentos. 

Outro fator relaciona-se a ocupação das margens dos arroios, em qual se verifica o despejo de 

lixo urbano pela população, prejudicando o fluxo do escoamento superficial e da infiltração de 

água nestes espaços.  

A impermeabilização do solo também compromete a infiltração da água, o quê, 

agregado a falta de esgotamento sanitário, provoca poluição dos solos e mananciais hídricos de 

Santa Maria. O descaso com a necessidade de manutenção da vegetação campestre e arbórea 

presente no município, que provém desde o processo de instalação do acampamento que deu 

origem à cidade, é outro problema ambiental a ser solucionado, pois ocasiona alterações no 

microclima, influenciando na qualidade de vida da população, além de prejudicar a 

disponibilidade de serviços ambientais prestados por estes componentes da paisagem. 

 A situação atual de Santa Maria quanto aos problemas ambientais enfrentados, possui 

relação com o acelerado crescimento populacional urbano e falta de planejamento da ocupação 

dos seus espaços. Conforme analisam Viero e Figueiredo (2012), entre os anos de 1940 e 2000 

o município teve um crescimento urbano de 41.688 para 230.464 habitantes, que no ano 2015 

aumentou para 276.108 (IBGE, 2016).  

Nesse aspecto de expansão populacional, as políticas e instrumentos de proteção 

ambiental do município deveriam ser eficazes, a fim de garantir a manutenção dos serviços 

ambientais. Desse modo, a articulação de propostas que viabilizem a conservação ambiental é 

necessária para que a paisagem seja valorizada, quanto à manutenção dos ciclos 

biogeoecológicos.  

Acredita-se que uma parcela dos atributos que compõem a paisagem natural de Santa 

Maria já foi alterada tanto pelo descaso da população, como pela ineficiência da aplicação das 

políticas públicas. O município não se configura como polo industrial, mas abrange atividades 

socioeconômicas voltadas ao setor terciário, de comércio e prestação de serviços (VIERO; 

FIGUEIREDO, 2012) que, juntamente com o poder público, têm responsabilidades quanto a 

valorização e proteção ambiental.  

Nesse sentido, com a existência de patrimônios históricos, paleontológicos e de aspectos 

da natureza de beleza cênica (SANTA MARIA, 2009), o município possui cenários propícios 

para utilização em prol da geração de atividades voltadas ao turismo, podendo gerar emprego e 

renda a população local com a instalação de atrativos turísticos que valorize as características 

locais, proporcionando, assim, a conservação ambiental necessária. 
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3.1 LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO: RECORTE TERRITORIAL DO ANEXO 12 

 

A área de estudo (figura 21), está localizada no centro do Estado do Rio Grande do Sul, 

no município de Santa Maria. Em termos geomorfológicos, na Depressão Periférica Sul-

Riograndense, em transição com o Planalto Meridional brasileiro – rebordo do Planalto ao 

norte. Possuindo como característica marcante na paisagem, os morros, que compõem o rebordo 

do planalto, abrangendo o norte da sede municipal e dos Distritos de Boca do Monte, Santo 

Antão e Arroio Grande. 
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Figura 21 - Localização da área de estudo da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Organizado pela Autora e Bruno Zucuni Prina.
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A zona dos morros, porção norte do município, se destaca na paisagem local por 

apresentar, na maior parte, cobertura vegetal característica do bioma mata atlântica, Floresta 

Estacional Decidual, associada ao contato com os campos sulinos, característicos da Depressão 

Periférica Sul-Riogandense.  

Assim, a área de estudo, por abarcar o Distrito sede do município e áreas adjacentes, 

não incluindo nos seus limites os demais distritos, abrange dois grandes atributos da paisagem 

em termos de biodiversidade, biomas pampa e mata atlântica e, dois atributos da 

geodiversidade, Planalto e Depressão. Sendo que, ao ser fundada, Santa Maria, teve como nome 

inicial - Santa Maria da Boca do Monte -, devido à sua localização ao pé da encosta do Planalto 

Meridional Brasileiro.  

A importância do estudo está atrelada a fragilidade em que as áreas relevantes à 

conservação se encontram, pois a expansão urbana de Santa Maria faz parte do processo de 

alteração da paisagem local. Pela diversidade paisagística com potencial de conservação, torna-

se necessário o desenvolvimento da pesquisa na dimensão espacial que contempla o anexo 12 

da LUOS. 

 

3.1.1 Leitura do ambiente natural abrangido no recorte territorial do Anexo 12 

 

 No recorte territorial do Anexo 12 que abarca as Áreas Especiais Naturais previstas no 

Plano Diretor, visualiza-se a presença da malha urbana de Santa Maria sobre a base 

geomorfológica da Depressão Periférica, em transição com a escarpa do Planalto Meridional, 

entremeando-se aos atributos de vegetação e hidrografia.  

 Na criação das Áreas Especiais Naturais, é possível mencionar que o poder público 

municipal considerou os limites descritos na Carta Geotécnica de Santa Maria de Maciel Filho 

(1990) como limite territorial de abrangência, visto que esta tem praticamente os mesmos 

limites do anexo 12, onde a Área de recarga do aquífero Arenito Basal Santa Maria corresponde 

a definição do limite Sul da área.  

Verifica-se que a hidrografia se destaca na conformação da paisagem local, como um 

dos agentes esculturadores dos vales (SUTILI; DURLO; BRESSAN, 2009), entremeados por 

morros ao norte e, ao sul, pelos campos com matas no entorno das drenagens. Nesse contexto, 

os atributos da paisagem considerados para a conservação ambiental na área de estudo serão 

especificados. Assim, inicialmente a perspectiva dos componentes abióticos serão discutidos, 
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pois estes configuram a base para o estabelecimento da biodiversidade local e dos usos 

antrópicos.  

 

3.1.1.1 Atributos físicos: Geologia, geomorfologia e hidrografia 

 

As paisagens existentes no município de Santa Maria se integram à estrutura que 

configura o macrocompartimento do relevo brasileiro conhecido como bacia sedimentar do 

Paraná. Na formação inicial desta bacia, os terrenos tinham altimetrias mais baixas que na 

conformação atual. Logo, as rochas sedimentares existentes nesta bacia, se constituem por 

depósitos marinhos e continentais. São encontrados, assim, arenitos de diferentes idades e 

granulações, às vezes intercalados por siltitos, argilitos, conglomerados e calcários (ROSS, 

2013).  

“Especificamente, na bacia do Paraná ocorreu, no Jurássico, extensivo derrame de lavas 

vulcânicas, que se acomodaram sobre as camadas sedimentares em planos horizontais e 

estratificados” (ROSS, 2013, p. 11). Esses processos de períodos geológicos, integram-se com 

os demais componentes da paisagem atual do município de Santa Maria.  

Existem assim dois grupos de rochas, as sedimentares e as vulcânicas, que, através de 

processos da história geológica, formaram os solos e a geomorfologia local, os quais 

permanecem sob um processo contínuo de transformação e interação sistêmica com os demais 

elementos da paisagem. De acordo com Ross (2013), importante para a formação das paisagens 

atuais foram o conjunto de soerguimentos orogenéticos ocorridos na Era Cenozoica (Terciário), 

formadores da cordilheira dos Andes e geradores de movimentos epirogenéticos em todo 

restante do continente.  

O soerguimento ocorrido pelos movimentos epirogenéticos modelou todas as 

macroestruturas até então existentes no relevo sul- americano. Foi dessa maneira que as bacias 

sedimentares ficaram em níveis altimétricos elevados, dando sequência a um prolongado e 

generalizado desgaste erosivo que atuou sobre as bacias sedimentares, originando em suas 

bordas as depressões periféricas, as quais, em alguns casos, ficaram em níveis altimétricos 

maiores que os terrenos cristalinos das áreas serranas dos cinturões orogênicos (ROSS, 2013). 

 Assim, ao mencionar a depressão periférica sul-riograndense ou depressão central do 

Rio Grande do Sul, bem como o planalto meridional brasileiro e a sua escarpa, apresenta-se 
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suas conformações nessa teia de processos e estruturas estabelecidas na história “atual”15 da 

morfogênese regional, interagindo e estruturando atualmente as paisagens. Para Ab’Sáber 

(2003, p. 104), 

 

O Rio Grande do Sul é a porção de maior diversificação topográfica e geológica do 

Brasil Meridional. Comporta em sua metade norte altiplanos basálticos que descaem 

para oeste, sendo a metade sul do território gaúcho, em geral, bem mais baixa, ainda 

que geologicamente, geomorfológicamente e fitogeograficamente mais complexa do 

que o restante do Brasil Meridional. 

 

 Santa Maria, conhecida popularmente como o coração do rio grande, fundou-se sobre a 

transição destas diversificações topográficas e geológicas do Estado, sendo que por meio das 

transformações nas paisagens realizadas pelo homem foram sendo descobertos sítios 

fossilíferos. Estes correspondem a terrenos em que fósseis de animais ou vegetais são 

encontrados.  

 Assim, no perímetro urbano de Santa Maria, a partir do século XX, foram “registrados 

fósseis de vertebrados, invertebrados e vegetais de idade Neotriássico” (ROSA, p. 01, 2004). 

Destaca-se que as formações geológicas de localização dos sítios analisados por Rosa (2004), 

ocorrem principalmente em rochas sedimentares do Grupo Rosário do Sul, as quais 

correspondem às formações Sanga do Cabral, Santa Maria e Caturrita.  

 De acordo com Maciel Filho (1990), verifica-se que sobre estas formações se deu a 

expansão da cidade de Santa Maria. Logo, torna-se necessária a proteção dos sítios fossilíferos 

encontrados na zona urbana de Santa Maria (ROSA, 2004), demostrando o risco de depredação 

caso não sejam tomadas iniciativas voltadas a valorização e proteção deste patrimônio 

paleontológico.  

Desse modo, apresenta-se no quadro 3 a geologia e geomorfologia presentes no 

município e na área de estudo. Sendo a transição geomorfológica visualmente demostrada na 

figura 22. 

 A fotografia “A” da figura 22 corresponde ao mirante para a Garganta do Diabo, atual 

Vale do Menino Deus. É possível visualizar a cidade de Santa Maria (centro da imagem), 

compondo, juntamente com o fundo da imagem, a Depressão Central com seus campos e 

coxilhas característicos (representando a direção sudoeste). Na base da fotografia é demostrada 

                                                 
15 Relaciona-se a fragmentação do Continente Gondwânico que originou expressivos eventos tectônicos de 

soerguimentos e rebaixamentos acompanhados de grandes falhas regionais (ROBAINA; CRISTO; TRENTIN; 

2011, p. 29). 
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a expansão urbana em direção a escarpa do Planalto Meridional, com características de 

vegetação arbórea componentes do Bioma mata atlântica.  

A fotografia “B” da mesma figura tem o sentido leste-oeste, do mirante da Garganta do 

Diabo, atual Vale do Menino Deus. É possível observar a exuberante paisagem da escarpa do 

Planalto Meridional. A rodovia BR 392, demostrada pela ponte, configura o limite dos 

municípios de Itaara e Santa Maria. 

 

Quadro 3 - Síntese da história natural de Santa Maria 

 

Geocronologia Formação Litologias Hidrogeologia Formas de relevo 

Período Época 

 

 
 

 

 
 

Quaternário 

 

Holoceno  
0,01 Ma 

 

Depósitos de aluvião 

Areia grossa, média e 

fina. Cascalho na zona 
de encosta 

Aquífero contínuo, 

livre, de grande 
extensão, vulnerável 

à poluição 

Planícies aluviais 

dos arroios e dos 
rios 

Hiato  

 
Pleistoceno  

1,75 Ma 

 
 

Terraços fluviais e 
patamares 

Conglomerado, arenito 
médio com silte e argila, 

pouco consolidados. 
Depósitos de coluvião de 

encosta de serra 

Aquífero irregular, 
livre; 

aproveitamento 
restrito de água por 

poços de pequena 

profundidade, nos 
terraços e patamares 

Terraços de algumas 
coxilhas do Membro 

Passo das Tropas e 
da Formação Sanga 

do Cabral. 

Patamares da Serra 
do Pinhal 

Hiato  

 

 
 

 

 

 

 

Cretáceo 
Inferior 

 

 
 

128 Ma 

 

 

 

 
 

 

138 Ma 
 

145,5 Ma 

 

 
 

 

Formação 

Serra Geral 

 

Sequênci
a ácida 

Superior  

 

Derrames de vitrófiro e 

granófiro, de 
composição riolítica e 

riodacítica 

Aquífero de fissura, 

com fontes nas 
zonas de 

faturamento 

horizontal, nas 

vertentes dos morros 

Topo de morros da 

Serra do Pinhal. 
Topo do Cerro 

Mariano da Rocha 

(morro testemunho) 

 

Sequênci

a básica 
inferior 

Derrames de basalto e 

andesito tholeíticos. 

Soleiras de diabásio 

Aquífero, em zonas 

de fratura, 

constituindo fontes 
de nascentes 

Morros da Serra do 

Pinhal. Topo do 

Cerrito e do 
Cerriquito 

 

Formação Botucatu 

Arenito médio a fino 

eólico, com 
estratificação cruzada de 

grande porte 

Nas vertentes dos 

morros da Serra do 
Pinhal; não se 

comporta como 

aquífero 

Parte média das 

vertentes dos morros 
da Serra do Pinhal e 

dos morros 

testemunhos 

Hiato  

 

 

Triássico  

199,6 Ma 

Rético 

203,6 Ma 
 

203,6 Ma 

Noriano 
216,5 Ma 

 

 

 

 

 
216,5 Ma 

Carniano 

228 Ma 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Formação Caturrita 

Arenito médio a fino, 

com troncos silicificados 

próximos à base e 
camadas de siltito 

argiloso, em direção ao 

topo 

Aquífero contínuo 

livre, bastante 

poluído pela 
contaminação da 

água de recarga na 

área urbanizada 

Coxilhas alongadas, 

mais altas do que as 

da Formação Santa 
Maria, na área 

urbana da cidade 

Hiato em relação ao arenito com troncos vegetais/ 

Diretamente em contato com o arenito, com camadas de siltito argiloso e com fósseis animais 

 

 
 

 

 
 

 

Formação 
Santa 

Maria  

 

 
Membro 

Alemoa 

 
 

Siltito argiloso 

vermelho, maciço e 
muito impermeável, 

contendo concreções 

calcárias (calcretes) e 
ossos de répteis fósseis. 

Contato gradacional com 

o Membro Passo das 
Tropas 

Aquiclude 

impermeável 

Coxilhas; algumas 

com ravinas e 
voçorocas (sangas) 

nas vertentes 

 

 
Membro 

Passo das 

Tropas 

Arenito fino a médio, 

grosseiro a 
conglomerático na base, 

feldspático, com 

intercalações de pelito e 

Aquífero contínuo 

livre na área de 
afloramento, e 

confinado para o 

Norte. Melhor 
aquífero da região  

Coxilhas, ao sul no 

entroncamento da 
BR 392/BR-158, até 

o Arroio Passo das 

Tropas 
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228 Ma  

Ladiniano 
237 Ma  

siltito com impressões 

vegetais 

Hiato  

249,7 Ma 

Induano  

251 Ma 

 

Formação Sanga do 

Cabral 

Arenito fino com 

intercalações de pelito e 

siltito 

Aquiclude Coxilhas ao longo 

dos distritos, na 

parte centro-sul do 
município 

 

Fonte: Sartori, 2009, p.42. 

 

 

Figura 22 - Cidade de Santa Maria e transição das unidades geomorfológicas Depressão Central 

(A) e Planalto Meridional (B) 

 

 

 

Fonte: Clube Trekking – Santa Maria, 29.03.2015.  
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É possível verificar ao norte do município as feições características da escarpa do 

planalto (figura 22 - A) e, ao sul, áreas planas entremeadas por coxilhas e morros testemunhos. 

É nesse sentido que Sartori (2009, p. 33) comenta que, 

 

A situação geográfica do município de Santa Maria assinala a transição da sequência 

sedimentar de camadas vermelhas com os derrames de lava subsequentes. Por isso, 

nesta área, duas unidades morfoesculturais modeladas durante o Terciário e 

Quaternário originaram a Depressão Periférica e a Serra Geral, resultantes dos 

processos de dissecação fluvial e erosão. 

 

 Dando sequência ao mencionado por Sartori (2009), ressalta-se os padrões de drenagem 

como contributo a modelagem e evolução das vertentes, as quais se estabelecem sobre as falhas 

e fraturas na região central do Estado do RS. Porque os fatores endógenos (forças oriundas do 

interior da terra) e exógenos (climáticos, pedológicos, hidrológicos, biológicos) atuam em uma 

relação sistêmica para a formação e modelagem do relevo e consequentes paisagens ao longo 

do tempo. 

Robaina; Cristo e Trentin (2011) citam, assim, que a densidade e entalhamento da rede 

hidrográfica sul-riograndense permitem compreender a esculturação do Planalto Meridional, 

fazendo com que, por meio dos rios e erosão regressiva, a borda do Planalto recue. A partir 

desse modo da esculturação do relevo na região central do Estado é que a rede de drenagem se 

comporta como um dos atributos da paisagem, a ser mantido em seu fluxo contínuo. 

O município de Santa Maria encontra-se em área de transição topográfica, 

geomorfológica e, portanto, se destacam os cursos de água que possuem suas nascentes no Serra 

Geral e alguns na Depressão Central.  

Nesse sentido, as drenagens que determinam as bacias hidrográficas no município de 

Santa Maria e, em específico, na dimensão espacial da área de estudo da pesquisa, não são de 

grande volume; no entanto, representam áreas de nascentes contribuintes de rios representativos 

do Estado, configurando em divisores de Bacias Hidrográficas de escala estadual. Sutili, Durlo 

e Bressan (2009) afirmam que grande parcela da drenagem do município de Santa Maria 

pertence à região hidrográfica do Guaíba, sendo que apenas os cursos d´água existentes no 

noroeste do município drenam para o rio Ibicuí. 

A área de estudo pertence as duas bacias hidrográficas (Guaíba Ibicuí ), mas com maior 

parte na bacia hidrográfica dos rios Vacacaí-Vacacaí Mirim, localizada na porção centro-

ocidental do Estado, tendo como principais usos da água a irrigação, dessedentação de animais 

e abastecimento público (SEMA, 2011). Somente o Noroeste da área de estudo pertence à bacia 

hidrográfica do rio Ibicuí.  
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 A água existente nestas drenagens é de significativa contribuição para o abastecimento 

público municipal. No entanto, mesmo que a maior parcela territorial do município seja 

pertencente à bacia do rio Vacacaí-Mirim, em média, 60% do abastecimento público provêm 

de cursos de água contribuintes da bacia do rio Ibicuí. Abastecimento possibilitado pelas 

Barragens Saturnino de Brito e Rodolfo Costa e Silva – Val de Serra, não pertencentes ao 

território municipal.  

As barragens não integram o território municipal, mas a sub-bacia do rio Ibicuí-Mirim, 

à qual as barragens pertencem, tem as nascentes no município de Júlio de Castilhos, seguindo 

na direção leste, passando a fazer a divisa territorial entre o município de Santa Maria e São 

Martinho da Serra (SANTA MARIA). Integrando a porção noroeste do município de Santa 

Maria. 

 Somando-se ao potencial de água superficial das barragens pertencentes a sub-bacia do 

rio Ibicuí-Mirim, tem-se na área de estudo o rio Vacacaí-Mirim e os Arroios Cadena, Arenal, e 

Ferreira como os mais representativos. Sendo que somente o Arenal não é estabelecido como 

Área Especial Natural pelo município. Assim, conforme Plano Diretor de Saneamento do 

Município de Santa Maria, as demais sub-bacias têm as seguintes: 

- Sub-bacia do Arroio Ferreira: localiza-se no setor oeste da cidade.  Encontra-se relativamente 

poluído devido algumas das suas nascentes estarem localizadas próximo ao antigo depósito de 

lixo da cidade e dos efluentes domésticos provenientes das moradias que se encontram ao longo 

de seu trajeto. 

- Sub-bacia do Arroio Cadena: Maior parte da rede hidrográfica localiza-se na área urbana. A 

nascente principal se localiza no centro da cidade, no Parque Itaimbé.  Inicialmente possui um 

percurso de aproximadamente 1,5 km com canalização fechada, curso de água com 

denominação de arroio Itaimbé, o restante permanece aberto.  

- Sub-bacia do Arroio Vacacaí-Mirim: Destaca-se a existência da barragem DNOS, localizada 

no limite nordeste da zona urbana da cidade, que atualmente responde por 40% do volume de 

água consumido em Santa Maria. 

 A área que abrange a barragem do DNOS possui caráter modelador da paisagem (figura 

23), contribuindo na esculturação do relevo, ela é uma bacia que drena suas águas para um 

reservatório que proporciona significativos serviços ambientais para o município, uma vez que 

representa 40% do abastecimento público de água, e também devido aos valores ecológicos, 

econômicos e culturais associados a ela.  
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Figura 23 - Barragem DNOS integrada ao vale do Menino Deus, com características de mata 

atlântica e uso e ocupação humana entremeados aos morros da escarpa do Planalto 

 

 

 

Fonte: Clube Trekking – Santa Maria, 13.09.2015.  

 

 Esta área de captação de água representada pela Sub-bacia hidrográfica do Vacacaí-

Mirim, vem sendo utilizada para diversas finalidades. O ecoturismo é uma das modalidades 

com destaque nos últimos anos, juntamente com os esportes náuticos desenvolvidos na 

barragem. O entorno desta e das drenagens de captação, correspondentes as Áreas de 

Preservação Permanente, também sofrem processo de ocupação, acarretadas pela expansão 

urbana na área.  

 A Sub-bacia do Vacacaí-Mirim é de representativa beleza para os santa-marienses e 

viajantes, devido a diversidade proporcionada pelos morros e vales, hidrografia, vegetação e 

fauna, interagindo com as construções humanas. Os valores destinados a esta área podem ser 

tanto sociais, educacionais, econômicos, ecológicos quanto culturais, pois têm atributos da mata 

atlântica e faz parte da história da ocupação de Santa Maria. Além disso, possibilita o consumo 

de um bem necessário a todos, a água. 

 Acrescentando-se valor ao potencial hídrico da área de estudo, além da barragem do 

DNOS, tem-se a água subterrânea existente. Esta também apresenta contribuição em relação à 

demanda de água municipal, uma vez que integra seus sistemas aquíferos na totalidade do 

sistema Aquífero Guarani.  
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 O quadro 3 (página 99) descreve os sistemas aquíferos existentes na área de estudo, 

onde se ressalta o aquífero Passo das Tropas16. Segundo menciona Sartori (2009), é o melhor 

aquífero da região, configurando-se como livre na área de afloramento e confinado para o Norte, 

devido as camadas sequenciais de sedimentos e derrames basálticos. Área apresentada por 

Follmann (2012) na figura 24. 

 

Figura 24 - Localização da área de recarga do aquífero Passo das Tropas 

 

 

 

Fonte: Follmann, 2012, p. 71. 

 

 Assim, são definidos dois sistemas hidrográficos, um superficial e outro subterrâneo, 

que dispõem de atributo hídrico com fins de conservação ambiental. Sistemas distintos na sua 

formação, no entanto por se encontrarem na transição entre o Planalto Meridional e a Depressão 

Central permitem a existência de rios e arroios encaixados, característicos de borda de planalto, 

além da existência de afloramento da Formação Passo das Tropas, componente do Sistema 

Aquífero Guarani (afloramento sedimentar). Outra característica refere-se também ao 

                                                 
16 Maciel Filho (1990) define essa área como “recarga do Aquífero Arenito Basal Santa Maria”. 
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componente ecológico, uma vez que as estruturas físicas da paisagem moldam a biodiversidade 

local. 

 Robaina; Cristo e Trentin (2011, p. 30), ao particularizarem a região da escarpa do 

Planalto Meridional do Rio Grande do Sul, ressaltam o vínculo entre as feições fisiográficas e 

biológicas, 

 

As feições fisiográficas e biogeográficas se integram, gerando uma paisagem muito 

característica, onde se combinam vertentes inclinadas, canais fluviais encaixados, 

surgências, processos superficiais acelerados (erosão e movimentos de massa) e a 

importante cobertura de vegetação florestal, responsáveis pela configuração atual. 

 

Analisando as interações geológicas, geomorfológicas e hídricas, estabelecidas com 

influência de climas distintos, verifica-se que Santa Maria foi construída em zona de transição, 

que congrega componentes variados da paisagem. Nesse sentido, sendo os atributos abióticos 

da paisagem diversos, consequentemente os bióticos também o são. 

 

3.1.1.2 Vegetação 

 

A cobertura vegetal existente no âmbito espacial da área de estudo configura zona de 

transição dos biomas mata atlântica e pampa, na base estrutural dos processos estabelecidos nos 

distintos períodos geológicos. Característica afirmada por Marchiori (2009, p. 94), ao 

mencionar que “a vegetação nativa de Santa Maria, como em todo o Rio Grande do Sul, 

compreende duas unidades básicas – campos e florestas -, muito distintas entre si sob pontos 

de vista fisionômicos, estrutural e florístico”.  

O 1º Distrito Sede do município de Santa Maria e áreas adjacentes, conforme anexo 12 

da LUOS, possui cobertura vegetal associada ao contato entre os campos sulinos e a floresta 

estacional decidual, que compõem a vegetação original do município, e se encontram em 

permanente competição no espaço regional, as quais sofreram influências dos climas do período 

quaternário (MARCHIORI, 2009).  

No quadro 4, esquematizam-se as principais características das alterações da vegetação 

na região central. Procura-se demostrar o antagonismo existente entre as plantas lenhosas e as 

gramíneas, as quais possuem diferenças tanto no sistema radicular, como no de economia 

hídrica, juntamente com os tipos climáticos e características de relevo, resultando no conjunto 

de vegetações presentes em Santa Maria atualmente. 
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Quadro 4 - Origem da vegetação nativa de Santa Maria 

 

 

Época 

 

Período climático 

 

Vegetação 

predominante 

 

Características dos 

tipos vegetais 

 

Espacialização da 

vegetação 

 

 

 

 

 

Holoceno17 

 

 

Aquecimento e 

umidificação em 

relação ao glacial 

 

 

 

Espécies 

lenhosas 

Sistema radicular 

extensivo, grossas 

raízes.  alcançam 

maiores distancias, 

ocupando grande 

volume de solo, mas 

com menor densidade 

– são eficientes em 

solos rochoso, onde a 

água se reparte 

desigualmente. 

Florestas - encostas 

montanhosas e áreas 

dissecadas pela 

drenagem. 

 

Vegetação campestre -

terrenos mais planos 

ou de relevo 

suavemente ondulado. 

 

Pleistoceno 

 

21.000 e 

18.000 anos 

atrás, 

marcando o 

término do 

pleistoceno 

 

 

 

Glacial 

 

 

 

Gramíneas 

 

Sistema radicular 

intensivo, finamente 

ramificado e 

distribuído num 

volume relativamente 

pequeno de solo – 

adaptadas a regiões 

secas. 

Florestas - reduziam-

se a fragmentos 

favorecidos por 

melhor suprimento de 

água.  

 

Vegetação campestre - 

Predominava em todo 

sul do Brasil 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Marchiori, 2009. 

 

 É nessa conjuntura de diferenciação climática das épocas geológicas que as 

caraterísticas de vegetação existentes na região central do Rio Grande do Sul se formaram. 

Destacam-se mais recentemente, as alterações realizadas pelos indígenas, especificamente 

pelos índios Guaranis para fins agrícolas, no entanto tais atividades praticadas pelos índios não 

produziam efeitos danosos à vegetação florestal, pois eram realizadas de forma itinerante 

(MARCHIORI, 2009). 

Desse modo, Marchiori (2009) acredita que esta agricultura itinerante, por meio da 

abertura de clareiras e posterior abandono, favoreceu a coexistência de espécies do estágio 

inicial de sucessão e de espécies típicas da fase final, relacionadas ao clímax florestal. De 

maneira a explicar a sobrevivência de espécies heliófilas na estrutura da Floresta Estacional, 

como o pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia), existente em certos pontos da Depressão 

Central gaúcha. 

                                                 
17

 Condições propícias ao avanço da floresta sobre áreas campestres, seja pela expansão dos refúgios florestais 

pleistocênicos, baseados em elementos florísticos extratropicais, seja pela entrada de uma diversificada e vigorosa 

corrente florística de cunho tropical (MARCHIORI, 2009, p. 98). 
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 Em relação as áreas campestres do município de Santa Maria, onde os índios minuanos 

habitavam, Marchiori (2009) descreve que, por serem menos desenvolvidos em termos de 

exploração agrícola do solo, produziram menores impactos. Mas a introdução de gado bovino 

promovido no primeiro ciclo jesuítico ocasionou alterações na paisagem. 

 Assim o município de Santa Maria têm especial contribuição para a conservação 

ambiental, visto que apresenta formas relictuais da paisagem, como o campo nativo 

(antecedendo às florestas) e áreas de vegetação florestal, expandidas sob o aumento da 

temperatura e umidade em direção a áreas como a escarpa do Planalto Meridional. 

 Nessa conjuntura Marchiori (2009, p. 98) destaca: “em poucos locais mostra-se tão 

claramente a transição abrupta entre campo e floresta como nos arredores de Santa Maria, 

evidenciando o estreito vínculo entre o relevo e o tipo de vegetação – florestas em áreas 

acidentadas; campos, em terrenos mais planos”, como observa-se na figura 25. 

 

Figura 25 – Transição entre campo e floresta atlântica, com destaque para o morro testemunho 

do Cerrito e para o Bairro Dores da cidade de Santa Maria 

 

 

 

Fonte: Clube Trekking – Santa Maria, 27.09.2015.  

 

 Os campos sulinos existentes no município de Santa Maria apresentam atributos da 

fauna e flora que compõem o bioma pampa, o qual apresenta um conjunto de ecossistemas 

muito antigos, com formas relictuais da paisagem, logo, de grande biodiversidade, ainda não 
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completamente descritas pela ciência. Os campos de Santa Maria, portanto, fazem parte da 

história natural do continente Sul-americano.  

 O Ministério do Meio Ambiente (2016b) descreve a variedade de paisagens naturais 

deste bioma, desde serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas, juntamente ao imenso 

patrimônio cultural associado. Em Santa Maria, como afirma Marchiori (2009), grande parcela 

do território era revestido por campos nativos, marcada por extensas planícies aluviais e 

coxilhas sedimentares, intermediando os ‘campos grossos’ do Planalto Meridional e os ‘campos 

finos’, da fronteira uruguaio-argentina.  

 Na presente pesquisa estará se considerando as espécies ameaçadas de extinção como 

uma variável da paisagem pampeana destinada a proteção, no sentido de valorizar o conjunto 

do sistema ambiental a ser protegido. Assim, os remanescentes de campos existentes na área de 

estudo serão considerados como importantes à conservação ambiental, pelo fato de muito já ter 

sido degradado. 

 Com a finalidade de valorizar a flora e fauna existentes nos campos de Santa Maria, 

buscou-se caracterizar as mais representativas da biodiversidade presente nos campos santa-

marienses e da região central do Rio Grande do Sul. A figura 26 mostra os espécimes da 

biodiversidade que se destacam.  
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Figura 26 - Espécies de vegetação do Bioma Pampa características do município de Santa Maria 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em Marchiori, 2009; imagens do projeto Flora Digital, UFRGS, 2016. 

 

 Embora muito se destaque a diminuição da biodiversidade de florestas, os campos 

nativos também sofreram alterações na região central, nas proximidades da área da escarpa do 

Planalto, caracterizada como maior parte no 1º Distrito sede do município, onde, após a 

instalação do povoado que deu origem ao município, as devastações foram crescentes.  
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 A flora pampeana existente antes da fixação do povoado de Santa Maria da Boca do 

Monte foi diminuída com o crescimento populacional e de atividades desenvolvidas no 

município. Mas ainda nas áreas do entorno urbanizado, nota-se uma paisagem característica de 

campos, os quais, com o fundo desenhado pelas paisagens da escarpa do Planalto, apresentam 

cenários de beleza única (figura 26). 

 Ressalta-se que além da beleza cênica proporcionada pela integração dos atributos da 

paisagem em Santa Maria, os seus componentes possibilitam uma infinidade de serviços 

ambientais à população local. Nesse sentido, possuem valores que não contemplam somente a 

flora, mas todos os processos ecológicos que por meio dela são realizados, como a 

caracterização de habitats para espécimes faunísticos e da cultura vinculada ao pampa. 

 Desse modo, a paisagem abarca valores de cunho ecológico, científico, econômico, 

educacional, cultural, estético e recreativo. Assim, a conservação da vegetação deste bioma em 

Santa Maria, e na dimensão espacial das Áreas Especiais Naturais se torna de significativa 

relevância, pois congrega atributos na sua paisagem, com função ecossistêmica de manutenção 

dos serviços ambientais, contribuindo assim para a qualidade de vida local.  

Outra unidade básica, componente da paisagem que abarca a diversidade biológica da 

região e do local, é a floresta. Nomeadamente Floresta Estacional Decidual (figura 27), 

formação que integra o Bioma Mata Atlântica e se caracteriza por possuir grande número de 

espécies vegetais (principalmente as árvores do dossel e as emergentes) que perdem as suas 

folhas no período de seca, ou seja, em uma época específica do ano (RBMA, 2004). 
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Figura 27 - Mapa da diversidade de vegetação na região Sul do Brasil com imagens da Floresta 

Estacional Decidual e campos em Santa Maria 

 

 

 

Fonte do mapa: Boldrini, 2013. 

Fonte das imagens: Trabalho de campo realizado em 21.03.2014.  

 

Em Santa Maria, a Floresta Estacional Decidual se restringe “ao talude dissecado do 

Planalto Meridional” (MARCHIORI, 2009, p. 102). Sendo mencionada por Lindman (1900 

apud KILCA; LONGHI, 2011) como matas da fralda da serra, caracterizada de ordem 

secundária, pelo fato da fitofisionomia ter sofrido diferentes tipos, intensidade e frequência de 

distúrbios. 

 Destaca-se o estudo de Kilca e Longhi (2011, p. 53), o qual apesenta que, 

 

As florestas localizadas na região do rebordo e imediações do Planalto Meridional são 

relevantes para a manutenção da diversidade do Estado e o nível de perturbação dessas 

florestas fizeram variar a composição, a estrutura e a disponibilidade de recurso 

madeireiro e não madeireiro nessas florestas. 

 

 As perturbações ocorridas nestas florestas da escarpa, com evidência para Santa Maria 

e respectivas Áreas Especiais Naturais, têm acarretado perdas na diversidade, pois, como afirma 

Marchiori (2009, p. 105), “a presença de elementos representativos da Floresta Atlântica 
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propriamente dita, ao contrário, é notavelmente reduzida em Santa Maria”. Fato que pode ser 

explicado pela intensa ocupação antrópica presente. 

 A biodiversidade, mesmo não compondo espécies as mais representativas da Floresta 

Atlântica, é de significativa importância na Floresta Estacional Decidual, formação florestal 

componente do Bioma Mata Atlântica. Pois as florestas estacionais das escarpas do Planalto 

Meridional “representam um dos maiores remanescentes de florestas estacionais do Brasil. 

Informações provenientes de mapas atuais da vegetação relatam que estas florestas estão 

atualmente confinadas principalmente às porções declivosas da paisagem e apresentam-se em 

diferentes níveis de fragmentação” (KILCA; LONGHI, 2011, p.71). 

 Neste contexto, Farias et al (1994) citam que “as variações nos gradientes ecológicos 

fundamentais da Floresta Estacional Decidual permitem sua individualização em três unidades 

fitofisionômicas distintas: Formação Aluvial, Formação Submontana e Formação Montana”. 

Sendo que a Formação Aluvial reveste os terraços aluviais na Depressão Central ao longo dos 

Rios Jacuí, Ibicuí, Santa Maria, e respectivos afluentes do Uruguai, apresentando pequenas 

variações estruturais e florísticas, dominando as espécies Erythrina cristagalli, Salix 

humboldtiana, Inga uruguensis, Sebastiania commersoniana, Syagrus romanzoffiana, Sapium 

glandulatum e outros (FARIAS et al, 1994).  

 Nas demais áreas, Farias et al (1994) mencionam que a cobertura arbórea é densa, sendo 

formada principalmente pelas espécies Luehea divaricata, Patagonula americana, 

Parapiptadenia rigida, Ruprechtia laxiflora, Cupania vernalis,  Sebastiania brasiliensis, 

Phyllanthus sellowianus, Pouteria salicifolia, Casearia silvestris e Bambusa trinii. Analisando 

em relação a área de estudo da pesquisa, verifica-se a existência das três fitofisionomias 

descritas por Farias et al (1994), sendo a aluvial próxima as drenagens e as demais na encosta 

do Planalto.  

 Para tanto, a necessidade de conservação dos remanescentes da Floresta Estacional 

Decidual que ainda existem no município de Santa Maria e na área de estudo, contextualiza-se, 

no âmbito da expansão urbana ao qual o município se encontra. Pois, mesmo com a ocupação 

e perturbações exercidas na escarpa do Planalto, que representa a maior parcela da floresta, 

espécies nativas deste bioma ainda se encontram mantidas. 

Como integrante do bioma Mata Atlântica, a Floresta Estacional Decidual, compõem-

se de um conjunto de vegetações arbóreas e arbustivas que desempenham serviços ambientais 

tanto para a população como para os demais seres vivos. Algumas das espécies encontradas na 

Floresta em questão estão descritas na figura 28. 
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Figura 28 - Espécies de vegetação do Bioma Mata Atlântica características do município de 

Santa Maria 

 

 

 

Fonte: Imagens Marchiori, 2009; organizado por Silva, 2015a. 

 

 Analisa-se, a parir deste cenário, que o bioma mata atlântica presente no setor Norte do 

município, abarcando a área de estudo da pesquisa, necessita ser protegido, pois já tem 

acontecido diversas perturbações antrópicas, de distintas intensidades e se continuar sendo 

explorado de modo insustentável poderá perder espécimes florísticos e faunísticos de valor 

científico, educacional, cultural e ecossistêmico.  

Soma-se a esses valores, como demostrado na figura 29, o fato de serem paisagens de 

ampla beleza para Santa Maria, região e Estado. O valor estético pode ser atribuído pelas 
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pessoas que residem no município e arredores, bem como pelos visitantes, descrevendo a 

escarpa do Planalto Meridional com sua vegetação florestal notável, como uma paisagem de 

grande beleza, associada aos vales e entremeados de campo, onde, a partir de mirantes, 

visualiza-se a conformação da Depressão central com os campos nativos e crescimento da 

cidade. 

 

Figura 29 - Paisagens com presença de floresta em Santa Maria 

 

 

 

Fonte: Trabalhos de campo realizados pela autora em 2015; 2016. 

 

 O recorte territorial do estudo, configura-se como uma área que agrega as paisagens, 

desde campos a florestas, áreas de morros, vales, planícies e coxilhas. Todas apresentam 

características distintas, que se somam na conformação da paisagem única de Santa Maria. A 

partir do qual percebe-se a necessidade de proteção destes atributos da paisagem, os quais 

proporcionam serviços ambientais e valores patrimoniais únicos.  
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 No cenário demostrado, a biodiversidade e a geodiversidade compõem um panorama a 

ser protegido, em qual a utilização de tais áreas é necessária para que a proteção ambiental de 

forma efetiva possa ocorrer, pois integram locais que possibilitam o uso sustentável, podendo 

gerar renda através da valorização e atividades que envolvem o turismo e diversificação dos 

usos. 
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4 METODOLOGIA 

 

O recorte espacial que contempla as Áreas Especiais Naturais foi definido como área de 

estudo em relação a proteção ambiental, devido a presença de locais de interesse paisagístico-

ecológico. Assim, inicialmente, buscou-se identificar quais áreas no quadrante que delimita a 

área de estudo têm prioridade para uma real conservação, uma vez que muitas já foram 

degradadas e ocupadas, sem nenhum estudo prévio para minimização de impactos. E, como 

possibilidade para concretização da proteção destas áreas, propor estratégias que viabilizem a 

conservação ambiental.  

Desse modo, ao desenvolver a referida pesquisa, optou-se pela utilização da abordagem 

sistêmica, pois Chorley e Kennedy (1971 apud CHRISTOFOLETTI, 1999), entendem o 

sistema como um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos, onde esses consistem de 

componentes ou variáveis que operam conjuntamente como um todo complexo.  Nesse caso, o 

estudo e reflexão sobre o Patrimônio Natural existente na área de estudo, adequa-se a 

abordagem sistêmica. Para Scifoni (2008, p. 10), 

 

O patrimônio natural não representa apenas os testemunhos de uma vegetação nativa, 

intocada, ou ecossistemas pouco transformados pelo homem. Na medida em que faz 

parte da memória social, ele incorpora, sobretudo, paisagens que são objeto de uma 

ação cultural pela qual a vida humana se produz e se reproduz.  

 

Esta abordagem integradora possibilita compreender o ambiente no contexto da 

pesquisa, visto que é impossível estudar situações complexas, com grande quantidade de 

variáveis, por métodos tradicionais, que utilizam abordagens reducionistas. 

O viés sistêmico auxilia no propósito de identificação de áreas com atributos relevantes, 

para as quais serão sugeridas estratégias de conservação. Nesse sentido, “um sistema é uma 

totalidade que é criada pela integração de um conjunto estruturado de partes componentes, cujas 

inter-relações estruturais e funcionais criam uma inteireza que não se encontra implicada por 

aquelas partes componentes quando desagregadas” (HAIGH, 1985 apud CHRISTOFOLETTI, 

1999, p. 05).  

É na Teoria Geral do Sistema, ou pensamento sistêmico, proposto por Bertalanffy 

(1968), que os caminhos traçados pela pesquisa estão sustentados. Considera-se adequada a 

abordagem por contemplar as inter-relações entre fatores físicos, bióticos e antrópicos, os quais 

compõem a categoria de análise do presente estudo, a paisagem. 
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É no contexto de reflexão sobre o patrimônio natural incorporado na paisagem da área 

de estudo que a pesquisa de Tese está pautada. Desse modo, a fim de discutir e identificar áreas 

com prioridade à conservação, buscou-se a análise de múltiplos critérios como ferramenta 

metodológica a ser utilizada. 

A análise multicritério, descrita por Eastman (2003), de apoio à tomada de decisão, foi, 

portanto, considerado, o modelo adequado a ser utilizado para obtenção dos resultados da 

pesquisa. De acordo com o autor, critério é considerado “alguma base para uma decisão que 

pode ser medido e avaliado” (2003, p. 146). E, quando vários critérios terão de ser avaliados, 

tem-se a análise multicritério.  

Neste contexto, a paisagem, ao congregar diversos elementos constituintes e que 

interagem entre si, reporta-se, quando da resolução de problemas que a envolve, a uma reflexão 

sobre qual ferramenta se adequa a tal resolução. Nesta pesquisa, a fim de solucionar a questão 

problema, que é identificar áreas prioritárias à conservação ambiental em um recorte espacial 

de Santa Maria, utilizou-se a ferramenta de análise multicritério de tomada de decisão como 

metodologia a ser aplicada. 

Para tanto, as discussões se basearam, inicialmente, na definição de atributos prioritários 

à conservação ambiental na área de estudo. Etapa importante para definição dos atributos que 

congregam os patrimônios naturais que possuem relevância à conservação.  

Discutidos e definidos os atributos que envolvem o patrimônio natural a ser conservado 

na área de estudo, foi necessário a análise e identificação dos critérios que representassem estes 

atributos, para aplicação e representação dos mesmos por meio de mapeamentos, fase 

necessária para aplicação da análise multicritério, de atribuição de pesos e notas, ou seja, a etapa 

da avaliação dos critérios a qual Eastman se refere. 

 Com a realização desta análise, foram buscados exemplos de estratégias que 

possibilitem a conservação e o uso da área identificada, a fim de manter em parcela da área, as 

funcionalidades já presentes. Assim, a investigação de exemplos em Áreas Protegidas 

internacionais, com objetivo de identificar estratégias de efetivação da proteção ambiental foi 

desenvolvida. Menciona-se aqui o descrito por Rodriguez; Silva e Cavalcanti (2007, p. 13), 

 

Fundamentado na avaliação do potencial dos recursos naturais, é possível a 

formulação de estratégias e de táticas de otimização do uso e manejo mais adequados 

da função e operação, no tempo e no espaço, de cada uma das unidades paisagísticas. 

Sobre essa base, o planejamento ambiental do território, converte-se em um elemento 

básico como complementar, para a elaboração dos programas de desenvolvimento 

econômico e social e para a otimização do plano de uso, manejo e gestão de qualquer 

unidade territorial. 
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Conforme o mencionado, corrobora-se a necessidade de identificação de áreas 

prioritárias, devido a supressão de parcela dos atributos da paisagem geradores de funções 

ambientais. Assim, ao identificar áreas que mantêm atributos relevantes para conservação, é 

possível, através de estratégias de planejamento com foco sustentável, uma possível efetivação 

da conservação da paisagem na área de estudo pertencente à Santa Maria.  

Para isso, o caminho metodológico é explicado na figura 30, qual descreve os 

procedimentos de desenvolvimento da pesquisa.  

 

Figura 30 - Modelo esquemático do caminho metodológico da pesquisa 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

O caminho metodológico adotado está descrito nos itens a seguir, em concordância com 

os procedimentos, técnicas e instrumentos adotados referentes a cada objetivo proposto.  
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3.1 ÁREAS PRIORITÁRIAS À CONSERVAÇÃO 

 

A identificação das áreas prioritárias à conservação ambiental, com atributos potenciais 

de proteção, foi realizada seguindo a estrutura demostrada na figura 31. 

 

Figura 31 - Esquema demonstrativo para identificação das áreas prioritárias à conservação 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  
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 A escolha do recorte territorial que compreende as Áreas Especiais Naturais de Santa 

Maria, como já mencionado na introdução deste trabalho, ocorreu porque esta área incorpora 

atributos que perfazem o patrimônio natural do município, mas também porque, conforme os 

objetivos traçados da pesquisa, o trabalho necessitava de uma escala de análise adequada a fim 

de atingir os objetivos propostos.  

Desse modo, a escala de análise da pesquisa foi de 1:30.000, com resolução espacial dos 

pixels para estudo, de 15m. Onde os mapas foram gerados através da imagem de satélite 

Landsat-8 (OLI e TIRS), datada de 08 de dezembro de 2015, da órbita/Ponto 223/081, 

utilizando-se as bandas 2,3,4 (RGB), 5,6,7 (infravermelho) e 8 (pancromática). 

 Com a determinação da área de estudo, procedeu-se ao processo de identificação das 

áreas prioritárias à conservação. Esta ocorreu por meio da reflexão sobre os atributos da 

paisagem que apresentam maior relevância de proteção no contexto local. Para tanto, 

fundamentou-se na justificativa da prestação de serviços ambientais e existência de patrimônios 

naturais na paisagem da área de pesquisa. 

Aqui, cabe mencionar a visão descrita por Rudolf; Matthew e Roelof (2002), que 

apresentam o conceito de bens e serviços do ecossistema por meio de uma visão 

antropocêntrica, pois descrevem que é a presença dos seres humanos que valoriza as estruturas 

e os processos ecológicos. Nesse sentido, os serviços ambientais que os atributos das paisagens 

desempenham em prol das sociedades, direta ou indiretamente, podem ter valor de maior ou 

menor grau, de acordo com a demanda da população. 

 Para tanto, utilizou-se desta visão no processo de atribuição dos pesos e notas, onde 

foram considerados os valores patrimoniais presentes nos critérios de análise da pesquisa, mas 

também verificados os serviços ambientais desempenhados pelos mesmos, conforme 

demostrado na figura 32.  
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Figura 32 - Valores patrimoniais 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 O estudo do patrimônio natural presente na área, desenvolveu-se por meio da reflexão 

sobre os atributos que constituem a paisagem local. Autores como Bertrand, Romero e Jiménez, 

Scifoni, entre outros citados no decorrer da pesquisa, somados com trabalhos de campo 

desenvolvidos na área de estudo e análise das legislações que dispõem sobre conservação 

ambiental, foram os fatores que delinearam a identificação dos atributos com prioridade à 

conservação na área de estudo da tese. 

 . 

3.1.1 Identificação dos atributos da paisagem destinados à conservação  

 

Para definição dos atributos prioritários à conservação, fundamentou-se no conceito de 

patrimônio natural, que “reporta-se a todo um conjunto de bens que pertencem a diferentes 

domínios, designadamente o biológico (que destaca como o mais desenvolvido), o geológico 

(que é geralmente desvalorizado) e o paisagístico” (FONSECA, 2009, p. 18-19). Assim, 

verifica-se a necessidade de proteção ambiental dos principais componentes da paisagem, não 

somente do atributo biológico. 

A identificação dos atributos fundamentou-se, portanto, nos elementos mencionados 

pelos autores Romero e Jiménez (2002) e Bertrand e Tricart (1968), descritos nas páginas 32 e 



123 

 

33. A partir da análise dos mesmos, considerando o patrimônio natural e funções ecossistêmicas 

prestadas, bem como o disposto em leis como o SNUC. 

Desse modo, adotando o patrimônio natural como justificativa para definição dos 

atributos relevantes à proteção ambiental, e o SNUC18 como legislação superior a ser 

consultada, os atributos da paisagem prioritários à conservação foram definidos como o 

geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação. Estes compõem a base de manutenção dos 

demais componentes da paisagem e proporcionam funções ecossistêmicas à população local, 

como água para consumo, regulação do microclima, diferentes solos para cultivo, possibilidade 

de geração de renda, entre outros. 

Como forma de aplicação da análise multicritério, os atributos identificados como 

prioritários necessitaram ser desmembrados em critérios, com a finalidade de mapeamento e 

atribuição da avaliação de pesos e notas.  

 

3.1.2 Identificação dos critérios para fins de mapeamento 

 

Os atributos da paisagem definidos como prioritários à conservação ambiental 

(geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação) foram analisados a fim de identificar critérios 

capazes de solucionar o problema em questão, em termos de mapeamento. Estes foram 

empregados na análise multicritério realizada no ArcGis®. São, assim, critérios específicos e 

representativos dos atributos que têm maior importância de conservação ambiental na área de 

pesquisa.  

Nesse sentido, analisa-se dentro do atributo vegetação, quais são os seus critérios de 

maior necessidade à proteção, como por exemplo os tipos de cobertura vegetal que abarcam 

determinadas espécies da fauna e flora. Do mesmo modo, analisa-se o atributo 

geológico/geomorfológico e atributo hídrico, os quais também são verificados os critérios de 

maior necessidade à proteção em escala local, como as formações geomorfológicas de destaque 

na paisagem e os recursos hídricos que possuem uso humano e para o desenvolvimento das 

demais atividades locais. 

                                                 
18

 O SNUC cita a Unidade de Conservação como um “um espaço territorial com recursos ambientais, que inclui 

as águas jurisdicionais e as características naturais relevantes” (BRASIL, 2000). Mencionam ainda, práticas de 

desenvolvimento sustentável, as quais são necessárias para que a conservação ambiental possa efetivar-se, quando 

a utilização de estratégias de planejamento adequam-se ao sistemas locais. 
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Com a finalidade de definir critérios apropriados a solucionar o problema em questão, 

buscou-se auxílio na elaboração de mapas conceituais. Sendo que a construção deste, 

possibilitou a identificação dos critérios adequados ao estudo. 

A elaboração do mapa conceitual possibilitou a reflexão sobre a interconexão entre os 

atributos das paisagens que integram a área de estudo, além de associar os elementos que 

congregam estes atributos. Nesse sentido, verificou-se uma gama de componentes que se 

encontram ligados; estes podem ser chamados de caminhos principais, ou seja, que ligam os 

conceitos mais relevantes. 

Desse modo, para definição dos critérios que irão representar os atributos 

geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação das paisagens da área de estudo, foram 

estabelecidos aqueles que compreendem os critérios representativos da área de estudo em 

termos de funcionalidades ecossistêmicas locais. 

No mapa conceitual (figura 33), apresentam-se as conexões entre os atributos da 

paisagem e seus componentes, demonstrando as relações estabelecidas na paisagem da área de 

estudo da pesquisa, a partir do qual foi possível a identificação dos critérios para aplicação da 

análise multicritério ao estudo.  

A identificação destes critérios se desenvolveu por meio de embasamento teórico 

mencionado no capítulo 2 da presente pesquisa, refletindo sobre as conexões entre os atributos 

das paisagens e analisando quais são prioritários para que os sistemas sejam mantidos sem 

grandes alterações. Soma-se também a este processo os trabalhos de campo, discussões com 

integrantes do grupo de pesquisa (HIDROGEO), e análises realizadas nas diferentes legislações 

que incidem no território de estudo, como as normas que ordenam o território municipal de 

recursos hídricos, desenvolvimento e de proteção ambiental.  

Assim, foi possível, por meio da construção do mapa conceitual (figura 33) identificar 

os critérios que foram utilizados na pesquisa, auxiliando na solução da seguinte questão: quais 

são as áreas prioritárias à conservação dentro dos limites definidos pelo anexo 12 do Plano 

Diretor. 
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Figura 33 - Mapa conceitual para definição dos critérios 

 

Fonte: Organizado pela autora. 
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A construção do mapa conceitual possibilitou a identificação dos critérios passíveis de 

mapeamento, pois congrega um campo de visão da organização e representação das inter-

relações. Para Novak e Cañas (2010), os mapas conceituais são compostos por conceitos, 

relações entre os conceitos e proposição. De tal modo que as quantidades de relações entre os 

conceitos indicam os caminhos principais ou críticos da pesquisa, ou seja, quanto maior a 

quantidade de “nós” ou “conexões” entre os conceitos, maior é a importância que ele possui no 

sistema de análise.  

Desse modo a construção do mapa conceitual possibilitou a reflexão sobre os conceitos 

utilizados para a priorização dos atributos da paisagem na área de estudo. Para tanto, a definição 

dos critérios ocorreu com embasamento nos atributos previamente selecionados de acordo com 

fundamentação teórica, trabalhos de campo e entrevistas a secretarias municipais de Santa 

Maria e Órgão não-governamental. A partir do qual foram aplicados no mapa conceitual, o qual 

através da análise das conexões entre os elementos foi possível identificar os critérios utilizados 

na presente tese: 

1 – Cobertura da terra 

2 – Distância das drenagens 

3 – Áreas relevantes para captação de água para abastecimento 

4 – Locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos 

5 – Áreas Especiais Naturais 

 Verifica-se que todos os cinco critérios elencados correspondem aos atributos, os quais 

manifestam-se na paisagem visivelmente ou por meio dos processos não abarcados pela visão. 

A relação entre a representatividade dos atributos e critérios a serem mapeados é 

demostrada na figura 34. Praticamente todos os atributos são incorporados nos mapeamentos 

de todos os critérios, no entanto, alguns têm maior representatividade em determinados 

mapeamentos.  

Verifica-se que, o atributo vegetação tem destaque no mapeamento da cobertura da 

terra; o atributo geológico/geomorfológico no mapeamento dos sítios de interesse geoturístico 

e fossilíferos e; o hídrico nos mapeamentos dos critérios distância dos recursos hídricos e áreas 

relevantes para abastecimento de água. Ao critério Áreas Especiais Naturais, abarcam todos 

os atributos, não tendo um como destaque. 

Cabe aqui observar que os sítios fossilíferos são elementos de proteção natural 

(UNESCO, 1972) e cultural (BRASIL, 1988). No caso da Tese foram incorporados na análise 

do atributo geológico/geomorfológico devido a formação geológica ao qual estão inseridos, 
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apresentando importância na história da Terra. Para além dessa importância cultural agregada 

ao atributo geológico, que é o componente da paisagem ao qual os sítios fossilíferos se 

encontram, o componente cultural também está presente nos demais atributos analisados 

(vegetação e hídrico), como pode ser verificado nas interconexões entre os atributos 

apresentados no mapa conceitual. Assim, de modo a representar a relação que cada atributo da 

pesquisa tem nos mapeamentos dos critérios, elaborou-se a figura 34.   

 

Figura 34 - Relação entre a representatividade dos atributos nos mapeamentos dos critérios 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

Descrição: As setas contínuas representam a maior representatividade dos atributos nos mapeamentos dos critérios. 

 

Assim, os critérios identificados agregam os atributos prioritários aos quais se propõe a 

conservação ambiental. Estes atributos agrupam o patrimônio natural a ser conservado em Santa 

Maria, na área de estudo da Tese. 

Identificados os critérios a serem utilizados nos mapeamentos foi necessário a definição 

dos fatores dos critérios. Estes são definidos por Voogd (1983 apud EASTMAN, 2001, p. 07) 

como “classes temáticas fuzzy”, que correspondem a espacialização dos fatores dos critérios 

nos mapeamentos, ou seja, correspondem as classes temáticas de um mapa. Apresenta-se na 

figura 35 os procedimentos aos quais os fatores foram definidos. 
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Figura 35 - Organização dos critérios e respectivos fatores dos critérios utilizados na pesquisa 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

 Na figura 35 é demostrado como ocorreu o processo de escolha dos fatores dos critérios, 

aos quais foram atribuídas notas. A atribuição das notas19 foi em uma escala20 de 0 a 10, 

                                                 
19 Valores atribuídos a cada pixel dentro de uma escala (no mapa algébrico final representa o quão importante à 

conservação é o local). 
20 Cada byte é capaz de armazenar 256 níveis de intensidade de cores, por isso que Eastman (2003) delimita a 

escala de notas aos fatores (representados no mapa pelo pixel). No entanto, na pesquisa, foi definida uma escala 

de 0 a 10 para facilitar o entendimento do mapa final. 
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qualificando, assim, os fatores de maior prioridade à conservação ambiental e de menor 

prioridade. Estes irão compor os cinco mapas, representando os cinco critérios da análise (como 

pode ser observado na figura 36, página 140 deste capítulo. 

 Nesse sentido, explicar-se-á, na sequência, os fatores dos critérios identificados, com 

fins de aplicabilidade da análise multicritério. Ressalta-se o descrito por Eastman (2003), que a 

escolha das alternativas, critérios e fatores, é vinculado ao ambiente SIG, onde devem ser 

consideradas as fontes de dados disponíveis, e que respondam ao problema em questão.  

 

3.1.2.1.Critério 1: Cobertura da terra 

 

 A cobertura da terra foi um dos critérios a serem estudados por representar por meio 

de imagens de satélite áreas com cobertura vegetal densa e arbórea ou campestre. Assim como 

os demais usos da terra, como as áreas de produção agrícola e as áreas urbanizadas.  

 Desse modo identificou-se, com imagens de satélite, as áreas com maior densidade de 

vegetação arbórea, que correspondem a Mata Atlântica existente na área de estudo, e também 

as áreas de Campos, que pertencem ao Bioma Pampa. Assim, o critério Cobertura da terra foi 

analisado por meio dos fatores definidos na tabela 4: 

 

Tabela 4 - Prioridade atribuída aos fatores do critério 1 

 

Fatores do critério Uso da terra e cobertura vegetal Prioridade a conservação 

Floresta  Maior  

Água  

Campo   

Agricultura/solo exposto  

Urbano  Menor 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

Para a composição do mapa de uso da terra, utilizou-se a imagem de satélite Landsat 8, 

onde a área de estudo foi selecionada. Na sequência foram coletadas amostras das feições 

terrestres mapeadas: água (rios e açudes), agricultura, campo, solo exposto e floresta, para 

realização da classificação digital supervisionada pelo método da MAXVER – aplicativo do 

ArcGis®. Em relação a área urbana, realizou-se a vetorização manual por meio de uma imagem 

do Google Earth (devido a problemática de realizar uma classificação digital da área urbana, 

pela mistura espectral). Assim, foi gerado o mapa de cobertura da terra, a partir do qual foram 

verificados nos trabalhos de campo a veracidade das informações geradas no mapa. 
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A reflexão sobre a prioridade de conservação dos fatores do critério em questão ocorreu 

por meio da análise das legislações que dispõem sobre proteção ambiental no Brasil, como 

Código Florestal Brasileiro, Reservas da Biosfera, no caso da pesquisa a RBMA e SNUC, além 

de estudos em artigos científicos que tratam sobre a temática. Neste contexto, os fatores 

floresta, água e campo receberam uma nota superior em relação aos demais fatores, visto a 

necessidade de conservação, destacada nas legislações e materiais científicos consultados 

apresentados no capítulo 2. 

 

3.1.2.2. Critério 2: Distância dos recursos hídricos 

 

 AS Áreas de Preservação Permanente (APPs) são áreas protegidas, cobertas ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Assim, seguindo a legislação federal que 

dispõe sobre a proteção dos mananciais hídricos, o Novo Código Floresta brasileiro (BRASIL, 

2012), a proteção das faixas marginais de qualquer curso d’água natural, perene ou intermitente, 

deve ser feita em uma distância de: 

 - 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

- 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 

de largura; 

- 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros 

de largura; 

- 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 

metros de largura; 

- 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 

metros; 

 Para definição dos fatores do critério 2, Distância dos recursos hídricos, as Áreas de 

Preservação Permanente21 foram consideradas nesta classificação. Assim, os buffers em relação 

a distância dos recursos hídricos correspondem a um critério devido ao destaque dos recursos 

hídricos mencionado nas legislações e para conformação da paisagem de Santa Maria. 

Desse modo, as distâncias mencionadas na referida Lei foram utilizadas como 

parâmetro para atribuição de prioridades à conservação em relação aos recursos hídricos 

                                                 
21 É uma das 12 Áreas Especiais Naturais descritas no anexo 12. 



131 
 

existentes na área de estudo da pesquisa, conforme tabela 5. Considerando que na área de estudo 

as redes de drenagens existentes correspondem a 1ª e 2ª ordem, ou seja, com larguras inferiores 

a 10m. Assim, de acordo com o Código Florestal, as APPs destas drenagens são de 30m. 

Portanto, considerou-se os 30m iniciais como de maior prioridade à conservação, diminuindo 

a prioridade sequencialmente em relação a distância das drenagens. 

 

Tabela 5 - Prioridade atribuída ao critério 2 

 

Fatores do critério Distância das drenagens Prioridade a conservação 

<30m Maior 

30 – 50m  

50 – 100m  

100 – 200m  

200 – 500m  

>500m Menor 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

 As notas aos fatores deste critério foram atribuídas em relação a necessidade de 

manutenção dos tipos vegetais nas proximidades dos recursos hídricos, visto o processamento 

de água e a regulação hídrica que realizam, bem como as demais funções ecossistêmicas 

prestadas pela vegetação de APP. Logo, quanto mais próximo ao recurso hídrico maior a 

prioridade de conservação. 

 

3.1.2.3 Critério 3: Área relevante para abastecimento de água 

 

Para definição dos fatores do critério água, considerou-se as delimitações das áreas de 

captação de água, importantes para o abastecimento público em Santa Maria. Informações na 

CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento), sobre as bacias hidrográficas de maior 

uso para o abastecimento público, presentes no território municipal foram pesquisadas. 

Nesse contexto, a principal sub-bacia de abastecimento de água, integrada à área de 

pesquisa, é a do Rio Vacacaí-Mirim. Esta é contemplada com a Barragem do DNOS (Vacacaí-

Mirim), que abastece 40% dos setores da cidade, delimitada como uma Área Especial Natural 

pelo Plano Diretor. No entanto, esta Área Especial Natural apresenta limites incorretos 

(administrativos) em relação a bacia hidrográfica.  

Quando o assunto é abastecimento público, é destinada maior evidencia as águas 

superficiais pela presença destas no cotidiano e maior facilidade de poluição em relação as 
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subterrâneas, pois estão expostas as atividades humanas diretamente. No entanto, as águas 

subterrâneas também são utilizadas pela população em geral, indústrias e demais setores. 

Assim, a área de recarga do aquífero Arenito Basal Santa Maria ou Aquífero Passo das 

Tropas, também foi considerada como um fator do critério 3. Os usos do solo não permitidos 

nesta área a fim de conservação da recarga de água foi analisada por Follmann (2012).  

Os recursos hídricos utilizados para abastecimento dos diferentes setores do município 

foram representados pelos fatores demostrados na tabela 6. A estes fatores, atribui-se notas de 

acordo com a importância em relação a prioridade de conservação. 

 

Tabela 6 - Prioridade atribuída aos fatores do critério 3 

 

Fatores do critério Áreas relevantes para captação de água para 

abastecimento 

Prioridade a conservação 

Sub bacia a montante da barragem do Rio Vacacaí-Mirim Maior 

Recarga do aquífero Passo das Tropas  

Demais áreas Menor 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

 As notas foram atribuídas de acordo com cada classe em relação ao abastecimento 

público, e quanto a facilidade de poluição. À Sub-bacia hidrográfica a montante da barragem 

do Rio Vacacaí-Mirim, por contemplar o reservatório do DNOS, foi atribuída uma nota maior. 

A segunda prioridade para conservação foi atribuída à área de recarga do aquífero.  

 A recarga do aquífero é uma área que, atualmente, assim como a Sub-bacia hidrográfica 

do Vacacaí-Mirim, encontra-se em constante pressão em relação a urbanização de Santa Maria. 

Nesse sentido, pelo valor que os recursos hídricos possuem para a população em geral, para 

manutenção dos sistemas ambientais aos quais fazem parte e desenvolvimento de atividades 

geradoras de economia, as áreas que correspondem a captação de água, tanto superficiais quanto 

subterrâneas, agregam valores monetários e não monetários, como os serviços ambientais 

diretos e indiretos, demostrando a necessidade de conservação ambiental.  

 

3.1.2.4 Critério 4: Locais de interesse geoturístico e fossilíferos 

 

Os locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos são espaços muitas vezes já 

conhecidos pela população local, como áreas de beleza cênica, de miradouros, utilizados para 
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turismo e desenvolvimento de atividades educacionais e científicas. São compostas por 

atributos da paisagem que agregam a geodiversidade, biodiversidade e usos antrópicos. 

Os fatores definidos para geração do mapa deste critério são descritos na tabela 7, em 

qual os locais de interesse geoturístico foram identificados por meio de trabalhos de campo na 

área de estudo e realização de entrevistas não-estruturadas22 à ONG local Bandeirantes da Serra, 

e Secretaria de Turismo e de Meio Ambiente de Santa Maria, que pode ser visualizada nos 

anexos. E, a definição dos locais considerados sítios fossilíferos prioritários para conservação 

foram obtidos por meio de trabalhos científicos, baseados principalmente nos estudos 

realizados por Lorenci (2013) e Rosa (2004).   

Para o mapeamento dos fatores que congregam este critério foi estipulada uma distância 

de 500m em torno dos locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos identificados. Tal 

distância é necessária para que os sítios possam ser mantidos conservados em relação as 

interferências do entorno. 

 

Tabela 7 - Prioridade atribuída aos fatores do critério 4 

 

Fatores do critério Locais de interesse turístico e 

sítios fossilíferos 

Prioridade a conservação 

Sítios fossilíferos Maior 

Cascatas   

Caminho até cascata  

Mirantes  

Demais áreas Menor 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

A atribuição das notas foi proposta em relação ao valor patrimonial ao qual estão 

vinculados. Aos sítios fossilíferos, que integram a história da Terra e possuem conotação 

científica e de valorização local, as notas foram as maiores em relação à necessidade de 

conservação. Assim como as cascatas, que incorporam o valor do recurso hídrico como bem de 

todos, e destacadas na entrevista realizada à ONG Bandeirantes da Serra, onde foi ressaltada a 

prioridade quanto à conservação das mesmas, pois estão próximas à nascente do Rio Vacacaí-

Mirim. 

                                                 
22 “O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É 

uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal” (MARCONI; LAKATOS, p. 199, 2005). 
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Os locais com interesse utilizados pela população em geral, como os miradouros, 

também são relevantes na análise da pesquisa, pois ao serem aproveitados com fins de turismo 

e lazer, agregam valores não monetários, e de possibilidade para geração de renda à população 

local. Dessa maneira, a esse fator, atribuiu-se uma nota menor em relação às que têm maior 

relevância em termos de conservação.  

 

3.1.2.5 Critério 5: Áreas Especiais Naturais 

 

As Áreas Especiais Naturais, são áreas definidas pelo poder público municipal como de 

conservação e preservação ambiental, no entanto não são efetivadas quando se analisa o 

desenvolvimento do ordenamento territorial, visto que o poder público considera, 

contraditoriamente, como zona de expansão urbana algumas áreas definidas como Áreas 

Especiais Naturais. Foi neste contexto que a questão da pesquisa se originou, a fim de encontrar 

áreas com prioridade à conservação e que possam ser efetivadas. 

No conjunto destas áreas, tem-se um total de 12 áreas, sendo 9 de conservação e 3 de 

preservação. Foram determinadas como um dos critérios a serem avaliados na análise por 

compreenderem espaços já instituídos em lei municipal, e que mesmo não cumprindo as 

funções para as quais foram criadas, ainda assim, observa-se a relevância de proteção das 

mesmas, pois dentre elas existem áreas descritas em normativas federais de proteção ambiental, 

como a RBMA e as APPs.  

Desse modo, a avaliação dos fatores deste critério (tabela 8) correspondeu a de 

atribuição de notas maiores às áreas de preservação, pois são também mencionadas em 

legislações federais de proteção. À RBMA também foi atribuída nota maior, pois faz parte de 

uma recomendação internacional e normativa federal de proteção da Mata Atlântica. Às demais 

áreas, que correspondem as de conservação, atribuiu-se notas menores em relação às de 

preservação, pois mesmo tendo necessidade de conservação, atuam como pequenos corredores 

de biodiversidade, onde o uso direto é permitido.  
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Tabela 8 - Prioridade atribuída aos fatores do critério 5 

 

Fatores do critério Áreas Especiais Naturais Prioridade a conservação 

AEN de Preservação – Cechella Maior 

AEN de Preservação – Topos de Morros  

AEN de Conservação – AC3 e AC4  

AC1  

AEN de Conservação – AC2, AC5, AC6, AC7, AC8, 

AC9 

 

Demais áreas Menor 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

Para a ponderação das notas neste critério, submeteu-se a uma metodologia diferenciada 

de estabelecimento de notas, pois a sobreposição de mais de uma área no mesmo local fez com 

que fosse necessária a análise separada de cada área (total de 11 áreas, pois a drenagem já foi 

analisada no critério 2). A geração final do mapa deste critério foi, portanto, a soma das notas 

dadas a cada área, as quais se atribuiu a ponderação final em relação a 10, conforme os demais 

critérios.  

 

3.1.3 Desenvolvimento da análise multicritério 

 

 Sabendo que a realização da análise multicritério está pautada no estudo e reflexão do 

patrimônio natural incorporado na paisagem da área de estudo, tendo como suporte a análise 

dos atributos que incorporam estes patrimônios, e, descrito o processo de definição dos critérios 

e dos fatores dos critérios, a discussão sobre o processo de atribuição de pesos aos mapeamentos 

dos critérios faz-se necessária. Pesos estes que foram atribuídos a cada um dos mapas de 

critérios gerados e, no total, somam 100%. 

 A porcentagem atribuída a cada um dos critérios é um processo de construção de 

consensos. Caracteriza-se pela discussão entre técnicos e pesquisadores, com finalidade de 

definição de um peso ideal para cada critério. Analisa-se quais os critérios são de maior 

relevância em relação ao Patrimônio Natural e quais têm funcionalidades ecossistêmicas de 

maior e menor valor de uso direto e indireto para a população.  

 Assim, para definição dos pesos destinados aos mapas dos critérios foram necessários 

estudos e pesquisas de campo na área, fundamentação teórica sobre Patrimônio Natural, 

conservação ambiental e sobre atividades sustentáveis que possibilitem o desenvolvimento 
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local. Analisou-se também a complexa teia de ligações entre os atributos da paisagem 

elaborados no mapa conceitual. 

Cabe mencionar o descrito por Trevisan (2008, p. 46) “que o processo decisório envolve 

um grau de subjetividade em relação às alternativas e aos fatores que as influenciam, motivo 

pelo qual deve ser considerado como apoio à tomada de decisão”. Assim, a porcentagem de 

importância hierárquica dos critérios em relação à conservação ambiental estabelecida foi: 

1º) Cobertura da terra – 30% 

2º) Distância das drenagens – 20% 

3º) Áreas relevantes para captação de água para abastecimento – 25% 

4º) Locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos – 10% 

5º) Áreas Especiais Naturais – 15% 

Na tabela 9, apresenta-se a ordem de prioridade de conservação dos critérios. 

 

Tabela 9 - Prioridade na atribuição de pesos 

 

Critério Mapa do Critério 

 

Prioridade na 

atribuição do peso 

Critério 1 Cobertura da terra  Maior 

Critério 3 Áreas relevantes para captação de água para abastecimento   

Critério 2 Distância da drenagem  

Critério 5 Espacialização das Áreas Especiais Naturais (AEN)  

Critério 4 Locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos Menor 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

 Ao critério uso da terra e cobertura vegetal foi atribuída a porcentagem de 30% devido 

aos valores patrimoniais agregados, de destaque para o científico, ecológico e estético, com 

presença de vegetação de mata atlântica e campos, caracterizando uma zona de transição de 

dois Biomas, em qual a mata atlântica corresponde a um Bioma protegido por legislação, 

RBMA. Somam-se aos valores mencionados, os serviços ambientais realizados por estes 

campos e florestas. 

A valorização das estruturas e dos processos ecológicos da paisagem decorre da 

verificação das funções que preconizam em prol da população. Desse modo, o estabelecimento 

da maior porcentagem a este critério foi em decorrência dos serviços ambientais 

desempenhados pela vegetação existente na área. Sobre isso, Guedes e Seehusen (2011, p. 11) 
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descrevem que a biodiversidade encontrada nas florestas, como é o caso da Floresta Estacional 

Decidual existente na área de estudo,  

 

Proporciona muitos benefícios para a sociedade, por exemplo, a madeira, as folhas, 

os frutos e as sementes das plantas que podem servir como medicamentos, alimentos, 

matérias-primas para a fabricação de móveis e para a construção de casas e muitos 

outros. Ela propicia serviços de polinização e garante a resiliência de sistemas 

agrícolas. Ademais, ela ainda é chave à bioprospecção para novos medicamentos, 

contribui para a formação dos solos e para a ciclagem de nutrientes. Por fim, também 

oferece benefícios recreacionais, espirituais e culturais, fundamentais para o bem-

estar humano 

 

Os serviços ambientais mencionados demostram a importância à conservação que este 

critério possui. Fato que é corroborado, quando analisado a quantidade de ligações (nós) que 

são direcionadas a este critério no mapa conceitual desenvolvido.  

 O segundo critério com maior peso atribuído foi o das Áreas relevantes para captação 

de água para abastecimento, com 25%. A porcentagem um pouco abaixo do critério Cobertura 

da terra, deve-se por não estar relacionado diretamente ao atributo vegetação, mas sim ao 

geológico/geomorfológico e ao hídrico.  

 Os valores patrimoniais com evidência neste critério são o científico, econômico e 

estético, os quais desempenham serviços ambientais, como a captação de água superficial, Sub-

bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim, e subterrânea, na área de recarga do Aquífero Passo 

das Tropas. Neste caso, revela-se a necessidade da vegetação arbórea e campestre nas áreas de 

captação de água, pois estas regularizam o fluxo hídrico, possibilitando a infiltração da água 

das chuvas e diminuindo o escoamento superficial. 

 Em relação a relevância científica, os serviços ambientais que as áreas de captação 

desempenham, referem-se aos estudos que são possíveis de realização, bem como atendimento 

para educação ambiental. A beleza cênica que a paisagem da Sub-bacia hidrográfica do Rio 

Vacacaí-Mirim proporciona é utilizada por meio de atividades esportivas e de lazer, 

possibilitando o desenvolvimento de atividades econômicas locais. No entanto, o elemento 

primordial à conservação decorre da produção e processamento de água que estas áreas 

desenvolvem, considerando-se assim, valor econômico agregado.  

 O terceiro critério em uma escala para conservação foi o de o Distância das drenagens, 

com peso de 20%. Refletiu-se sobre as áreas no entorno das drenagens, visto que são descritas 

como Áreas de Preservação Permanente no Código Florestal brasileiro.  

Os valores agregados a este critério remetem, principalmente, ao ecológico. Os serviços 

ambientais que este critério realiza são de ordem indireta às populações, como a regulação do 
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fluxo hídrico, permitindo a infiltração da água; o controle de enchentes e erosão do solo; a 

produção de alimento e regulação do microclima. Sendo que, a vegetação, quando presente no 

entorno das drenagens possibilita o fluxo de espécies da fauna e da flora, constituindo-se em 

corredores ecológicos, sendo estes definidos pelo SNUC (2000) como, 

 

Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, 

que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção 

de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do 

que aquela das unidades individuais.  
 

Neste contexto, as áreas no entorno das drenagens, que, mesmo devido as condições as 

quais estão sujeitas atualmente na área de estudo, onde muitas já se encontram degradadas e 

poluídas, ainda são importantes, pois têm elevado serviço potencial a desempenhar na 

paisagem. 

 As Áreas Especiais Naturais ficaram em quarta posição na atribuição de importância à 

conservação, com 15%, pelo fato de muitas já estarem com ocupação incompatível ao descrito 

na legislação de uso e ocupação do solo de Santa Maria. No entanto foram consideradas pela 

necessidade de proteção a que foram instituídas e complementadas em legislações de proteção, 

como o corredor ecológico da quarta colônia e RBMA.  

Os serviços ecossistêmicos que algumas desempenham são fundamentais, como as áreas 

da RBMA, Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim, recarga do aquífero e topos de 

morros. No entanto, existem áreas sem representatividade na prestação de serviços ambientais, 

como a “AC de Camobi”, que se configura em um local descaracterizado em relação a 

vegetação natural, o mesmo em relação a área produtiva do Vacacaí-Mirim, a jusante da 

barragem DNOS. 

Nesse sentido, o peso conferido a este critério foi inferior aos demais mencionados até 

o momento. Isso porque, algumas áreas desempenham serviços ecossistêmicos em prol a 

população, no entanto, outras não. Gerando assim, uma descontinuidade na hierarquia de 

necessidade à conservação entre as áreas, logo, o peso destinado foi menor. 

Cabe mencionar que as áreas que realizam serviços ambientais já foram elencadas nos 

critérios 1, 2 e 3, não prejudicando, portanto, a relevância de conservação que têm. No entanto, 

a análise das Áreas Especiais Naturais, fez-se necessária por constituírem a base da presente 

pesquisa e a busca por uma área prioritária à conservação que envolva as descritas no anexo 12 

da LUOS de Santa Maria. 
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Ao critério Locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos, o peso 10% atribuído 

condiz aos valores patrimoniais a ele agregados, além dos serviços ambientais que realizam. O 

valor científico se apresenta com destaque aos sítios fossilíferos, por representarem a história 

geológica e ambiental do planeta. Os quais em termos de serviços ambientais que possam 

prestar às populações, remetem ao conhecimento.  

 Ao valor estético é acrescentado o econômico, pois as atividades ecoturísticas 

apresentam potencial para geração de renda. Assim, os serviços ambientais de contemplação da 

paisagem, ecoturismo e esportes congregam elementos que podem ser utilizados para promoção 

do desenvolvimento local. 

 Assim, as cascatas, mirantes e trilhas são elementos que agregam funções ambientais de 

desenvolvimento local, por meio da contemplação e utilização da paisagem, envolvendo os 

atributos geológico/geomorfológicos, hídricos e vegetação. O peso atribuído a este critério em 

relação aos demais foi o menor pelo fato de apresentar serviços potenciais, ou seja, ainda 

necessitam ser valorizados por meio do desenvolvimento de atividades, sejam elas que 

envolvam a sensibilização da paisagem, bem como sobre proposições e desenvolvimento de 

atividades sustentáveis que possam trazer benefícios à população local.  

 A atribuição dos pesos aos critérios e notas aos respectivos fatores, fundamentou-se, 

portanto, na existência de Patrimônio Natural na área e, na concepção de funções 

ecossistêmicas, o que pode ser visualizado na tabela 10. Esta tabela foi organizada a fim de 

apresentar os principais serviços ambientais que são, ou podem ser desempenhados pelos 

fatores dos critérios de maior importância à conservação, sendo que quando maior a tonalidade 

da cor, maior a prestação do serviço ambiental em determinados fatores dos critérios. 
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Tabela 10 - Serviços ambientais em relação aos principais fatores dos critérios. Quanto maior 

a intensidade da cor, maior é a importância do serviço ambiental prestado. 

 

Principais serviços 

ambientais potenciais 

/ Fatores de maior 

importância de cada 

Critério 

1 – 

Floresta e 

campo 

2 – 

Proximidade 

às drenagens 

3 – Área da 

Sub-bacia 

hidrográfica 

e recarga do 

aquífero 

4 – Cascatas, 

mirantes e 

sítios 

fossilíferos 

5 – Áreas 

Especiais 

Naturais de 

preservação e 

conservação 

Conservação da 

biodiversidade 

     

Controle de pragas e 

doenças 

     

Regulação dos ciclos 

das águas 

     

Qualidade e 

quantidade de água 

para abastecimento 

     

Controle de enchentes 

e erosão 

     

Regulação térmica      

Matéria prima para 

geração de energia 

(ex. madeira) 

     

Atividades 

espirituais/religiosas 

     

Atividades científicas 

e educação ambiental 

     

Turismo      

Lazer e recreação      

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

 Assim, de acordo com os pesos atribuídos aos critérios, considerando os serviços 

ambientais que cada critério pode desempenhar, o mapa das áreas prioritárias à conservação 

ambiental foi gerado, correspondendo à síntese dos cinco mapas produzidos, indicando as áreas 

prioritárias a conservação, conforme demonstrado na figura 36. 
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Figura 36 - Organograma demonstrativo da construção do mapa das áreas prioritárias à 

conservação ambiental 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

Salienta-se que o processo de atribuição de pesos e notas tem como característica a 

subjetividade dos pesquisadores, de acordo com o conhecimento prévio e fundamentação 

científica utilizada (EASTMAN, 2003). Assim, para que o processo de atribuição de pesos da 

análise multicritério seja validado, realizou-se a geração de um cenário/mapa homogêneo, com 

distribuição dos pesos de modo igualitários aos critérios.  

Tal atribuição de pesos iguais ou homogêneos possibilitou a percepção, por meio da 

sensibilidade dos resultados obtidos em relação aos mapas de pesos distintos, que, a atribuição 

de pesos distintos a cada critério resulta em mapas de cenários diferentes. Assim, para que os 

resultados pudessem corresponder ao objetivo da pesquisa, necessitou-se a atribuição de pesos 

de acordo com a prioridade de conservação a que os critérios foram avaliados.  

O processo de atribuição de notas e pesos aos diferentes atributos definidos, está 

intrinsecamente ligado ao estudo quali-quantitativo23. Como ferramenta metodológica, a análise 

contribui na definição de áreas com distintos componentes e auxilia na tomada de decisão, tanto 

do pesquisador, como dos setores ao qual os resultados da pesquisa poderão ser utilizados.  

                                                 
23 Fundamentação teórica-conceitual e aplicação de notas e pesos, por meio da álgebra de mapas – ArcGis®. 
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Assim, a identificação das áreas prioritárias à conservação ambiental presentes na área 

de estudo foi realizada. Seguindo o proposto nos objetivos, o estudo de identificação das áreas 

é validado com a aplicação da análise de sensibilidade. 

A partir disso, realizam-se estudos de estratégias que possam efetivar as áreas em 

relação à proteção ambiental. Modelos foram pesquisados em trabalhos de campo executados 

no período de realização do doutorado sanduíche desenvolvido em Portugal, supervisionado 

pelo Doutor Francisco da Silva Costa, professor do Departamento de Geografia da 

Universidade do Minho, Campus Azurém, Guimarães, Portugal. No período foram analisadas 

as ações e estratégias de conservação e de uso sustentável desenvolvidas no Morro da Penha, 

município de Guimarães e Parque Nacional da Peneda-Gerês, as quais serão detalhadas no item 

seguinte. 

 

3.2 ESTRATÉGIAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

 A possibilidade de alcançar a conservação ambiental somente será possível com a 

integração das funções das paisagens nas áreas identificadas.  

 

Intrínseco ao conceito de paisagem é o conceito de multifuncionalidade ao qual se 

associam, desde sempre, os conceitos e as práticas da produção, recreio e proteção. 

No entanto, esta dimensão e olhar multifuncional perdem-se com o movimento 

moderno onde, o zoneamento setorial não permite a coexistência de várias funções 

(MATOS, 2010, p. 04). 

 

Para atingir o objetivo mencionado, os trabalhos de campo desenvolvidos, desde 2010, 

mas essencialmente os realizados a partir do início da presente pesquisa foram estudados e 

avaliados, de modo a perceber, as funções exercidas nas paisagens. Integrando a estas a análise 

de artigos científicos locais, a fim de identificar possibilidades de desenvolvimento local na 

área de estudo.  

Simultaneamente ao processo de identificação das áreas prioritárias à conservação 

ambiental, procedeu-se à caracterização dos usos da área de estudo. Com o desenvolvimento 

do mapa de uso da terra e cobertura vegetal, análise das legislações de proteção ambiental que 

incidem na área, trabalhos de campo realizados no ano de 2015, 2016 e 2017 e entrevistas24 

(Apêndice A) realizadas na Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo de Santa Maria 

e ONG Bandeirantes da Serra, definiram-se os principais usos e funções presentes nas áreas. 

                                                 
24 Entrevistas não-estruturadas. 
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Por meio dos conhecimentos e da apropriação das características da área de estudo foi 

possível analisar, em outros locais semelhantes, estratégias possíveis de aplicação local. Desse 

modo, no contexto internacional, algumas áreas protegidas foram pesquisadas, sendo que, a 

realidade sendo distinta do Brasil é importante que exemplos sejam analisados, pois 

internacionalmente, a conservação ambiental e o desenvolvimento local, têm apresentado 

melhores resultados. Ressalta-se, nesse contexto, Diegues (2001, p. 97), que menciona que, 

 

Mais do que repressão, o mundo moderno necessita de exemplos de relações mais 

adequadas entre homem e natureza. Unidades de conservação podem oferecer 

condições para que os enfoques tradicionais de manejo do mundo natural sejam 

valorizados, renovados e até reinterpretados, para torna-los mais adaptados a novas 

situações emergentes. 

 

 Na busca de estratégias capazes de favorecer a efetivação da conservação ambiental na 

área de estudo, foi realizado o estágio de doutoramento no exterior, financiado pela 

CAPES/PDSE, no Departamento de Geografia da Universidade do Minho (UMinho), Portugal. 

Os estudos relacionados ao estágio tiveram início com a inserção nas discussões 

ambientais do Morro da Penha, localizado em Guimarães/PT. Os trabalhos de campo realizados 

a Penha possibilitaram percepções e análises em relação as atividades de uso e de proteção da 

área, que foram analisados juntamente com os relatórios e livros adquiridos por meio das 

entrevistas realizadas no mês de maio de 2017, ao responsável jurídico da área da Penha e, aos 

responsáveis pela proposta do Morro da Penha como área protegida na Câmara Municipal de 

Guimarães. 

O caso do Morro da Penha foi estudado, visto suas particularidades e semelhanças às 

áreas identificadas como prioritárias para proteção em Santa Maria. Dentre estas está inserido 

o Parque Natural Municipal dos Morros, agregado ao conjunto de morros da encosta do Planalto 

Meridional, com presença de vegetação de mata atlântica, as quais sofrem pressão da expansão 

urbana da cidade de Santa Maria.  

O Morro da Penha, em processo de tramitação para integrar o grupo de Paisagens 

Protegidas de Portugal possui características semelhantes, pois agrega-se ao Maciço Hespérico, 

apresentando grandes blocos dispersos pelo monte (chamadas localmente de Penhas), nascentes 

de água que abastecem a cidade e cobertura vegetal.  

As duas áreas se configuram, portanto, como áreas de necessidade à proteção ambiental. 

Isso porque, os atributos destas paisagens desempenham funções ecossistêmicas que geram 

benefícios diretos e indiretos à população, no entanto ambas as áreas estão sob pressão da 

expansão urbana. 
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Outra área pesquisada no decorrer do estágio foi a “Trilha da Levada de Piscaredo”, 

localizada no município de Mondim de Basto/Portugal. Esta trilha foi analisada, pois segue um 

canal artificial de água, construída no século XIII e ainda utilizada. O conhecimento desta 

“levada” foi possível por meio da inserção no grupo de pesquisa25 ao qual o professor orientador 

do exterior faz parte, possibilitando a participação em trabalho de campo realizado na área que 

abrange a Trilha da Levada de Piscaredo. Com a participação no trabalho de campo e de leituras 

referentes a levada, analisou-se que a trilha junto ao canal artificial de água se constitui em 

elemento eficaz para proteção da mesma, pois ao ser utilizada por meio do turismo de natureza, 

é valorizada pela população local para além do uso com irrigação. 

 Conforme proposto nos objetivos do estágio de doutorado no exterior, também foi 

realizada entrevista no mês de junho de 2017 às técnicas do ICNF (Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas), que abrange a gestão das Áreas Protegidas pertencentes a Região 

Norte de Portugal. Obteve-se, por meio desta, informações sobre a gestão do Parque Nacional 

da Peneda-Gerês e das estratégias utilizadas pelo ICNF e usos desenvolvidos pela população 

resistente do Parque, para que a sustentabilidade ambiental seja possível.  

 Após a realização da entrevista, trabalhos de campo no Parque Nacional da Peneda-

Gerês foram desenvolvidos nos meses de junho e setembro de 2017. Em um dos trabalhos foi 

contemplada a análise da área que abarca a Albufeira de Lindoso (represa de água para geração 

de energia) e a Mata da Albergaria. A primeira se encontra na área de proteção parcial I da área 

protegida, logo, configura-se em uso permitido, já a mata da albergaria se constitui em área de 

proteção total, sendo que o uso pode ser realizado somente por meio de solicitação ao ICNF.  

 No segundo trabalho de campo foi verificado o funcionamento da “Porta de Campo do 

Gerês”, que faz parte da estratégia de divulgação, promoção do referido Parque Nacional. Esta 

“Porta” se constitui em um prédio com informações aos visitantes e promoção de educação 

ambiental.  

 O caminho percorrido no Parque Nacional da Peneda-Gerês abarcou a Serra do Gerês, 

visto que é a área de maior utilização com fins turísticos na zona de proteção parcial I, bem 

como da maior parcela da área de proteção total do Parque, a Mata de Albergaria. Os campos 

possibilitaram a visualização das estruturas presentes e como se relacionam com a promoção 

da proteção ambiental do local. Verificando assim, que o turismo de natureza e os voltados a 

questões de saúde (águas termais) são as mais relevantes ações de valorização do Parque, sendo 

desenvolvidas de acordo com o nível de proteção de cada zona.  

                                                 
25 CEGOT 
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Assim, com o desenvolvimento das entrevistas, trabalhos de campo e análise da área 

identificada como prioritária à conservação em Santa Maria, visualizou-se, para além da 

necessidade de projetos de restauração florestal de algumas áreas de extrema prioridade, uma 

estratégia de uso, que tem por finalidade a conservação da área. A esta atribuída a denominação 

de “Percursos paisagísticos de Santa Maria”. Desse modo, visualiza-se a conservação ambiental 

agregada ao uso sustentável da área.  
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5 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EM SANTA MARIA  

 

O processo metodológico descrito até o momento possibilitou uma discussão em relação 

ao que é considerado relevante para ser protegido na área de estudo localizada em Santa Maria. 

Uma determinada área protegida pode, portanto, representar o testemunho físico, ecológico e 

social local, por meio do qual o desenvolvimento de atividades sustentáveis permeia o ambiente 

protegido. Considera-se assim, que a proteção e a utilização do patrimônio natural podem estar 

juntas em uma mesma paisagem (PEREIRA, PEREIRA, ALVES, 2004, p. 04). Na figura 37 

verificam-se os atributos da paisagem que compõem a área de estudo.  

 

Figura 37 - Paisagem pertencente a área de estudo e seus atributos 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

Descrição: A) Atributo hídrico; B) Atributos geológico-geomorfológico e biológico. 

 

 A figura 37 representa uma parcela da área de estudo, sendo a área total mais abrangente 

em termos geológicos-geomorfológicos, hídricos e de vegetação. Existem além da mata 

atlântica, formações campestres e uma vasta rede de drenagem, configurada por cabeceiras de 

drenagem, bem como área de recarga de aquífero. É nessa perspectiva que as etapas seguintes 

estão apresentadas, visando abranger todos os atributos existentes na área de pesquisa. 

 

5.1 ATRIBUTOS DA PAISAGEM DESTINADOS A PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

Os patrimônios geológico, hídrico e biológico são categorias do patrimônio natural, 

assim como o geomorfológico, paleontológico e mineralógico compõem o patrimônio 
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geológico (PEREIRA, PEREIRA e ALVES, 2004). São considerados patrimônios quando 

adquirem valores científico, ecológico, cultural, estético e/ou socioeconômico. 

 O valor estético, apresenta-se na beleza já descrita por viajantes e exploradores do Rio 

Grande do Sul, como Rambo (2005) o qual alude aos morros do planalto meridional como de 

exuberância, com vasta vegetação e que “saltam aos olhos” pela sua beleza. O valor ecológico 

está principalmente atrelado ao tipo de vegetação encontrada, vegetação pertencente ao Bioma 

Mata Atlântica. E o valor científico incorpora os valores citados, mas também por ser possível, 

por meio destes atributos da paisagem, pesquisar a história natural do planeta.  

 Em Santa Maria, os atributos geológico-geomorfológico, hídrico e vegetação foram 

estabelecidos como os atributos que apresentam elementos patrimoniais destinados à 

conservação, e também por constituírem-se estruturadores da paisagem local e desempenharem 

funções ambientais. Adquirindo, desse modo, uma conceituação que remete a valorização e 

proteção destes atributos a fim de propiciar um “exercício de integração entre os elementos 

físicos e biológicos da natureza, os sistemas que estabelecem entre si e com as ações humanas” 

(DELPHIM, 2004, p. 04). 

Atrelado a ideologia de valorizar e proteger determinadas paisagens, que a definição dos 

atributos prioritários à conservação existentes na área de estudo foi realizada. Desse modo, 

considerando os elementos patrimoniais da área de estudo e os serviços ambientais que 

desenvolvem, os atributos geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação foram definidos 

como os principais destinados à proteção. Suas características estão descritas no capítulo 3. 

 O atributo vegetação presente na área de estudo, contempla a vegetação original que 

ainda existe na área, nomeada como Floresta Estacional Decidual, fitofisionomia que pertence 

ao Bioma Mata Atlântica, e a vegetação campestre, que compõe o Bioma Pampa, com o qual 

Santa Maria faz fronteira, visto a classificação de zona de transição de Biomas. 

 Estes tipos de vegetação podem abarcar distintas espécies da fauna e flora, considerando 

que são Biomas com características diferentes, um sendo composto por vegetação arbórea e a 

outra de campos e arbustos.  

A Mata Atlântica e os campos proporcionam a manutenção do microclima, a purificação 

da água e ar, provisão de alimentos, o controle da erosão e regularização do ciclo hidrológico. 

Também possibilita a realização de atividades educacionais e de pesquisa científica (contato 

entre dois biomas), e a manutenção de espécies. Na figura 38 observa-se o atributo vegetação 

presente na área de estudo e a proximidade que se encontra em relação ao centro urbano. 
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Figura 38 - Atributo vegetação: floresta e campos. Na fotografia A, que foi tirada de um dos 

mirantes da “Estrada do Perau”, direção da visão Norte-Sul, apresenta a paisagem com destaque 

para a vegetação de Mata Atlântica. Na fotografia B, que foi tirada do mirante do “Morro das 

Antenas”, direção da visão Norte-Sul, é destacada a paisagem campestre e  a expansão urbana 

da cidade de Santa Maria. 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

 

Para além de conter uma vasta biodiversidade, estes campos e florestas são provedores 

de serviços ambientais que se desenvolvem em prol da sociedade santa-mariense. Sendo a mata 

atlântica existente na área de estudo descrita em normativa federal de proteção do patrimônio 

natural, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. No entanto, os campos que também contêm 
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vestígios paleoclimáticos e valores culturais atrelados, ainda não são protegidos como Reserva 

da Biosfera. Em relação à mata atlântica, também é descrita em normativa municipal, na LUOS 

como uma Área Especial Natural, corroborando-se assim, a necessidade de proteção efetiva 

deste atributo da paisagem local.  

Ao desempenhar os serviços ambientais possibilita qualidade de vida aos santa-

marienses, para quem a valorização deste atributo se torna fator relevante. Acrescenta-se ainda 

que nestas áreas de atributo vegetação podem existir espécies ameaçadas de extinção, 

aumentando a necessidade de proteção. 

A geomorfologia e geologia foram consideradas um em um único atributo por 

comporem indissociadamente a conformação da paisagem local. A este atribui-se a fertilidade 

dos solos, com fins de utilização agrícola e demais usos, bem como a caracterização de locais 

de interesse turístico em Santa Maria, característica mencionada no Plano Diretor municipal. 

Na figura 39 o atributo é exibido. 

 

Figura 39 - Atributo geológico-geomorfológico: Mirantes da escarpa do Planalto 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

Descrição: Fotografia tirada do mirante do “Morro das Antenas”, direção da visão Norte-Sul, com destaque para 

a paisagem que abarca o rebordo do Planalto Meridional brasileiro e os mirantes que ele proporciona. 

 

Na geomorfologia local podem ser destacados locais de destino turístico, como os 

mirantes e cascatas gerados pela esculturação do relevo, e belezas valorizadas pela população 

de Santa Maria. Para além do mencionado, a proteção de elementos da geologia e 

geomorfologia local contribuem às pesquisas científicas, uma vez que existem exemplares de 

fósseis paleontológicos mantidos neste atributo e que devem ser conservados para que a 
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sociedade conheça e compreenda a história da Terra. Outro fator que este atributo apresenta na 

área de estudo é a existência de área de recarga de água subterrânea, sendo esta utilizada pela 

população santa-mariense. 

Assim, as morfoesculturas e as morfoestruturas presentes na área de estudo devem ser 

conservadas, seguindo os preceitos dos serviços ambientais indiretos, como a geração de solos, 

produção de água e formação de biodiversidade sobre os mesmos. Mas também os serviços 

diretos, como o lazer, os culturais e esportivos. 

Incorporado na paisagem, juntamente aos dois atributos descritos até o momento, está o 

atributo hídrico. O elemento hídrico representa patrimônio natural por meio dos seus 

hidrossítios26, mas também pela apropriação da água realizada pela sociedade santamariense. 

Nesse contexto, Scifoni (2008, p. 32), menciona que “o patrimônio natural inscreve-se na 

memória dos diversos grupos que compõe a sociedade e leva em conta o vínculo destes com 

uma natureza transformada em objeto de ação cultural, em objeto de apropriação social”. 

Vinculo este que se observa na figura 40. 

 

Figura 40 - Atributo Hídrico: Lago da Barragem do Rio Vacacaí-Mirim. Na fotografia que foi 

tirada de um dos mirantes da “Estrada do Perau”, direção da visão Nordeste-Sudoeste, 

apresenta-se o lago da Barragem, com a apropriação da sociedade do atributo hídrico. 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

                                                 
26

 Pereira, Cunha e Vieira (2016, p. 2) mencionam que geossítios, geomorfossítios, pedossítios e hidrossítios são 

porções pontuais do geopatrimônio cujos valores se potencializam, correspondendo a locais de interesse especial. 
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A água é componente determinante para presença de vegetação, para esculturação do 

relevo e essencial para a existência de vida e desenvolvimento das atividades produtivas e de 

lazer. Uma das áreas de captação deste atributo abastece de água 40% da cidade, e localiza-se 

ao Norte do centro da cidade de Santa Maria, entre morros da encosta do Planalto, com 

vegetação de mata atlântica e urbanização recente. No lago desta barragem de abastecimento 

de água são desenvolvidos esportes como canoagem e Stand up paddle pela Associação 

Santamariense de esportes náuticos. 

Outra área de captação de água, área de recarga do aquífero Passo das Tropas, também 

tem relevância à conservação, pois é considerado por Maciel Filho (1990) o melhor aquífero da 

região. Logo, suas áreas de infiltração não devem conter usos do solo potencialmente poluidores 

e permitir a infiltração, a fim de possibilitar a recarga quali-quantitativa da água. 

Assim, no contexto de reflexão sobre os elementos patrimoniais da área de estudo e dos 

atributos que os representam, somaram-se análises sobre os serviços ambientais que ocorrem 

localmente. Para tanto, Born e Talocchi (2002) destacam que as condições para manutenção, e 

produção destas funções podem ser atendidas pela natureza, como também ser implementados, 

reforçados e protegidos (ou degradados) pelas atividades humanas. 

Para existir uma harmonia entre o uso e a proteção da paisagem existem normativas a 

serem adotadas. Sendo assim é relevante o estudo da área em relação à proeminência que cada 

atributo possui na estruturação e manutenção do sistema ambiental a que pertence.  

 Desse modo, a espacialização dos atributos é essencial, pois por meio desta são 

agrupados em uma única análise. Para isso foi feito o uso da ferramenta multicritério, com a 

definição de critérios que representam os atributos definidos como prioritários à conservação. 

 

5.2 CRITÉRIOS E SEUS FATORES APLICADOS À ANÁLISE MULTICRITERIAL DE 

TOMADA DE DECISÃO 

 

 A análise para identificação de uma área com prioridade à conservação no município de 

Santa Maria foi desenvolvida na área que compreende o recorte territorial do anexo 12 da 

LUOS, que apresenta as Áreas Especiais Naturais. Definindo fatores como, a existência de áreas 

prioritárias à conservação descritas em nível federal e estadual, RBMA e área prioritária 1 do 

RSBiodiversidade. A área definida para estudo da tese envolve elementos de destaque à 

proteção ambiental do município, visto os serviços ambientais que desempenham. 
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Os elementos de destaque mencionados no parágrafo anterior congregam o patrimônio 

natural de Santa Maria, de tal modo que foi possível a identificação dos atributos da paisagem 

abarcada pela área de estudo. No entanto, somente esta identificação não define uma área 

prioritária à conservação, sendo necessária a utilização de um método determinante, para a 

geração de cenários mapeáveis. 

No contexto da pesquisa foi empregado a ferramenta multicritério, a qual permite, por 

meio do estudo de mais de uma alternativa, a reflexão de cenários propícios à conservação 

ambiental, utilizando-se como base para escolha dos critérios mapeáveis, os atributos da 

paisagem identificados como prioritários à conservação, que são o geológico/geomorfológico, 

hídrico e vegetação. 

Na sequência, a discussão sobre a atribuição de notas aos fatores dos critérios estará 

sendo realizada, onde, um fator pode ser pensado como um tema de um mapa, quando se 

trabalha em SIG. Trevisan (2008, p. 46) menciona que “para cada fator há uma valoração 

interna, uma escala variando entre o negativo e o positivo, ou de completamente discordante a 

plenamente concordante, zero a um, etc. Numericamente, essa escala pode ser subdividida em 

intervalos de proximidade ou pertinência”. 

Para tanto, baseou-se no valor que cada um apresenta em relação aos serviços ambientais 

que desenvolvem, direta ou indiretamente em âmbito municipal. Assim, os serviços ambientais 

desempenhados pelos fatores dos critérios configuram a justificativa para a atribuição das notas 

aos mesmos, como pode ser observado na tabela 10 (página 139). De tal modo que, quanto 

maior a importância em desempenhar funções ambientais localmente, maior a necessidade de 

conservação e maior a nota atribuída ao fator. A qualificação da atribuição das notas 

acompanhada da justificativa a cada um dos fatores dos critérios é analisada nos itens 

sequenciais.  

 

5.2.1 Critério 1: Atribuição das notas aos fatores do critério cobertura da terra 

 

 O critério Cobertura da terra atende a necessidade de conservação dos três atributos, 

geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação, sendo alguns mais representativos que outros. 

Como é o caso do atributo vegetação que tem destaque no mapeamento. A água também 

apresenta relevância de conservação neste critério, sendo o atributo geológico/geomorfológico 

como parte do processo para existência do atributo vegetação e hídrico. 



153 
 

 A definição dos fatores do critério 1 e atribuição das respectivas notas esteve embasada 

nas funções ambientais a que desempenham localmente. Na tabela 11 são apresentados os 

valores de cada um dos fatores. 

 

Tabela 11 - Notas atribuídas aos fatores do critério 1 

 

Fatores do critério Uso da terra e cobertura vegetal Notas 

Floresta  10 

Campo  8 

Água  10 

Agricultura/solo exposto 3 

Urbano  2 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 As notas foram atribuídas pela necessidade de aplicação no programa ArcGis®. 

Seguindo-se o mencionado por Eastman (2003) quando se refere ao estabelecimento de notas, 

as quais foram atribuídas no referido mapeamento a cada pixel. Isto é, a cada categoria foi 

atribuída uma nota, e esta representa o índice de importância no desenvolvimento das funções 

ambientais no município. 

 Na escala de nota 0 a 10, o número 10 representa o índice de maior relevância à 

conservação, pois desempenha serviços ambientais de proeminência em comparação aos 

demais fatores mapeados. Desse modo, aos fatores floresta e água foi destinado a nota 10.  

 O fundamento para atribuição deste valor está pautado no fato de que a água é um 

elemento basilar para sobrevivência de todos os seres vivos. Em âmbito local, especificamente 

para o município de Santa Maria, a água presente na área de estudo é responsável por prestar 

serviço ambiental direto e indireto. 

 Como função direta e alicerçado na função de regulação, Groot; Wilson e Boumans 

(2002, traduzido pela autora) mencionam que os serviços de ecossistemas associados ao 

abastecimento de água referem-se ao consumo de água (por famílias, agricultura, indústria). 

Portanto, a existência e utilização do lago da barragem do Rio Vacacaí-Mirim, para o 

abastecimento de 40% da cidade, foi considerável para atribuição da nota a este fator.  

 Fazendo parte da sub-bacia hidrográfica do lago da barragem mencionado, tem-se a rede 

de drenagem que é determinante no processo de esculturação do relevo local, bem como exerce 

função de regulação, de habitat e de informação. A regulação dos fluxos hidrológicos em uma 

bacia hidrográfica supre a manutenção da irrigação natural e previne os eventos extremos. Em 

relação ao habitat, a água permite a existência distinta de vida, a partir da qual é possível gerar 
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alimento aos distintos grupos de populações. A perspectiva da função de informação, refere-se 

à utilização da água para fins recreativos e turístico (GROOT; WILSON e BOUMANS, 2002, 

traduzido pela autora), como pode ser observado na figura 41. 

 

Figura 41 - Lago da barragem do Rio Vacacaí-Mirim. Abastece 40% da cidade e é utilizada 

para recreação, turismo e esporte. 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016.  

 

Para além das funções ambientais expostas, a água presente no lago da barragem regula 

o fluxo hídrico a montante e a jusante do barramento, influenciando nos usos da terra e cobertura 

vegetal existente.  

 Ao fator floresta, considera-se na pesquisa, a vegetação arbórea. Esta que, em 

significativa parcela, corresponde à Floresta Estacional Decidual, fitofisionomia do Bioma 

Mata Atlântica. Neste caso, menciona-se que as florestas são capazes de realizar funções 

ecossistêmicas diversas, contribuindo direta ou indiretamente para a qualidade de vida das 

populações. 

 Em Santa Maria, a floresta pertencente ao Bioma Mata Atlântica é encontrada, em maior 

parcela, na área que corresponde a escarpa do Planalto Meridional brasileiro, com 

predominância do sentido E – W da porção Norte da área de estudo, realizando serviços de 

provisão, regulação, culturais e suporte. 

 O recurso de provisão que se encontra na floresta da área de estudo, refere-se a produção 

de alimento e de recursos energéticos como lenha, matéria orgânica e alimentação animal (por 
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exemplo, folhas). Incluem-se nesse rol de provisão os fitofármacos que o tipo de vegetação 

proporciona. 

 Os serviços de regulação são vários, como por exemplo a regulação do microclima que 

a vegetação arbórea gera; a prevenção de perturbações, caracterizada pela capacidade dos 

ecossistemas para reduzir desastres "naturais", pois, a estrutura da vegetação arbórea altera os 

efeitos potencialmente catastróficos das inundações e tempestades através da capacidade de 

armazenamento e resistência superficial (GROOT; WILSON e BOUMANS, 2002, traduzido 

pela autora). Acrescenta-se a capacidade da vegetação de reter o solo, possibilitando assim a 

manutenção da produtividade agrícola. 

 Ainda sob o aspecto das funções de regulação, tem-se a polinização e controle biológico 

que a vegetação, caracterizada na área de estudo como Floresta Estacional Decidual materializa. 

Outro elemento a ser considerado na área de mata atlântica em Santa Maria é a realização de 

atividades recreativas e ecoturismo. 

A biodiversidade existente na área, representada no mapeamento pelo fator floresta, 

também possui valor científico. Desse modo, ao fator Floresta é atribuído nota máxima em 

relação a necessidade de conservação ambiental. 

 O segundo fator de maior nota, campo, não foi considerado como primordial, como a 

floresta e a água, pelas suas características de uso locais. A atribuição da nota 8, que, mesmo 

não sendo a nota máxima, ainda é considerada alta em termos de aplicação na análise 

multicritério.  

 O campo presente na área de estudo realiza as funções ambientais mencionadas no fator 

floresta, no entanto, em relação aos serviços culturais atuam diferenciadamente, visto que não 

corresponde a usos recreativos e de ecoturismo, conforme informações obtidas nas entrevistas 

realizadas ao responsável da ONG bandeirantes da Serra e às Secretarias de Turismo e Meio 

Ambiente de Santa Maria. Desse modo, é atribuída uma nota minimamente inferior em relação 

à do fator floresta, pois não se configura como local de alocação das estratégias a serem 

consideradas na sequência da Tese. 

 Os fatores descritos até o momento correspondem aos principais em termos de 

conservação ambiental, devido a prestação de serviços ambientais que realizam, direta ou 

indiretamente para a população de Santa Maria e entorno. Desse modo, aos fatores 

Agricultura/solo exposto e urbano, a atribuição das notas foi menor.  

 A agricultura e o solo exposto foram agrupados em uma única análise, porque o solo 

exposto identificado correspondeu, na sua maioria, a áreas em que a agricultura estava sendo 

preparada ou pós colheita. O que pode ser observado devido a data de obtenção das imagens de 
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satélite. Assim, a atribuição de nota 3 a este fator derivou da pouca prestação de serviços 

ambientais que esta classe desempenha em âmbito local, mas que comparado ao urbano ainda 

realiza minimamente a regulação do fluxo da água. 

 Na maioria das vezes, o alimento produzido é destinado para regiões externas ao local, 

deixando na área o passivo ambiental derivado da utilização de agrotóxicos, o que intervém 

negativamente na função ambiental da polinização. Tal exemplo pode ser observado área de 

produção de arroz destacada na figura 42. 

 

Figura 42 - Produção de arroz irrigado. A fotografia aérea representa uma parcela da porção 

leste da área de estudo.  

 

 

 

Fonte: Laboratório de Arquitetura da UFSM 

 

 Em relação ao fator urbano considerado neste critério, atribuiu-se nota 2, devido a falta 

de funções ambientais desempenhadas, bem como a degradação que a expansão urbana provoca 

nas demais áreas que necessitam de conservação. A atribuição da nota 2 é decorrente da 

existência de drenagens e nascentes imbricadas na malha urbana, que mesmo não sendo 

possível de verificar nos mapeamentos, foram observados em trabalhos de campo. 
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 A reflexão sobre a atribuição das notas aos fatores que compõem o critério 1 é 

fundamental para entendimento do mapeamento resultante, quando da aplicação destas notas 

no ArcGis®. O mapa corresponde ao produto espacializado das notas atribuídas aos fatores, 

sendo as notas dadas a cada pixel da imagem, gerando a espacialização das áreas com maior e 

menor prioridade de conservação ambiental, como se verifica no mapa 1. 
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Mapa 1 – Classes de uso da terra, onde as áreas com prioridade de conservação em relação ao critério 1 são representadas de cima para baixo na 

legenda do mapa.  

 
 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Prina e Autora.
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A aplicação das notas a cada um dos fatores do critério Cobertura da Terra corresponde 

a quantificação do pixel de cada tipo de uso e cobertura presente na imagem. Aos pixels que 

têm a água e floresta como elemento, a nota foi 10 e conferida uma tonalidade forte de cor no 

mapa, já aos pixels correspondentes ao fator campo, com nota 8, a tonalidade da cor destinada 

foi intermediária. Os fatores agricultura/solo exposto e urbano, os quais condizem aos de menor 

importância na área de estudo, com notas 3 e 2 respectivamente, a tonalidade de cor é fraca. 

A prioridade de conservação empregado a cada pixel da imagem está representada na 

tonalidade de cores do mapa, onde, quanto maior a tonalidade, maior a necessidade de 

conservação ambiental neste critério de análise. 

No mapa 1 são destacados o setor norte e um enclave na área central, ambos com 

tonalidade forte. São áreas que correspondem a vegetação de Floresta Estacional Decidual, 

portanto, que têm prioridade à conservação em âmbito local, mas também regional e nacional, 

pois a maior parcela envolve a área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Sul do Brasil, 

estando excluída da RBMA o enclave de floresta que corresponde aos morros testemunhos 

Mariano da Rocha, Alemoa e Cerrito, mas condizem com necessidade de conservação, uma vez 

que são áreas pressionadas pela expansão urbana. 

As áreas de campo contínuas estão localizadas, na maioria, no setor Noroeste, Oeste e 

Sul, abrangendo assim, o Campo de Instrução para Blindados do Exército (CISM). As demais 

áreas correspondem ao campo de modo fragmentado, entremeado com agricultura e solo 

exposto; somente na porção norte se apresenta intercalado com a Floresta.  

Na zona Leste e Sudeste, sobressai-se no mapa a agricultura e solo exposto. Estas áreas 

correspondem em parcela considerável ao desenvolvimento da atividade de produção de arroz 

irrigado, como pode ser observado em trabalhos de campo.  

Outro elemento de destaque no mapa 1 é a área urbanizada. Este é um dos fatores que 

se coloca ao encontro da pesquisa, pois com o avanço da cidade de Santa Maria aos setores que 

possuem atributos da paisagem que desempenham funções ambientais, têm-se a necessidade de 

criar espaços com restrições de uso do solo a fim de manter as paisagens e funções ambientais 

correspondentes. Em contrapartida, é a própria população que realiza a expansão da cidade, por 

meio da implantação de loteamentos e atividades comerciais, sujeitando-se a perda de serviços 

ambientais.  

Analisando na perspectiva do panorama de ocupação urbana sobre áreas de vegetação  

da zona urbana, Alves (2012) menciona que a distribuição da cobertura vegetal em termos de 
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porcentagem apresenta maior índice nas regiões administrativas Norte e Nordeste do perímetro 

urbano. Os resultados apresentados pelo mesmo autor retrata que tais regiões administrativas 

apresentam o menor crescimento do adensamento das áreas edificadas, 5,67% no conjunto de 

bairros da Região Administrativa Norte e 2,96% nos bairros da Região Administrativa 

Nordeste. Em qual é destacado que são as regiões que apresentam as maiores declividades da 

cidade, agregando paisagens de morros gerados pela erosão remontante da escarpa do planalto. 

Assim, mesmo sendo as regiões administrativas com menor crescimento do 

adensamento de áreas edificadas no período analisado de 1966 a 2011 (ALVES, 2012), ainda 

assim houve expansão urbana em tais regiões. Por serem áreas com declividades mais 

acentuadas em relação as demais zonas da área de estudo, as regiões Norte e Nordeste 

necessitam de atenção quanto as ocupações humanas, visto que estão sujeitas ao risco 

ambiental.   

 

5.2.2 Critério 2: Atribuição das notas aos fatores do critério distância das drenagens 

 

O critério Distância das drenagens manifesta por excelência o atributo hídrico à ser 

conservado; no entanto, os demais atributos também são constituintes indiretamente deste 

critério. Somado ao critério 1, a distância das drenagens considera os serviços ambientais como 

justificativa para proteção das margens dos cursos d’água.  

As drenagens existentes na área de estudo são caracterizadas como cursos de 1ª e 2ª 

ordem. Contribuem para a formação dos cursos d’água do Estado do Rio Grande do Sul, como 

o Rio Jacuí, bacia hidrográfica do Guaíba e, Rio Ibicuí, bacia hidrográfica do Rio Uruguai.  

As águas dos cursos d’água presentes na área de estudo abastecem também, o lago da 

Barragem do Rio Vacacaí-Mirim, fornecendo assim, o recurso natural essencial para 

abastecimento público da cidade.  

A proteção dos cursos d’água, por ser descrita no Código Florestal Brasileiro (2012) foi 

utilizada para definição dos limites prioritários de conservação dos mesmos. Sendo a atribuição 

das notas, de acordo com o descrito na mesma legislação feita com base na prestação de serviços 

ambientais.  

A distância auferida corresponde ao descrito no Código Florestal, mas a nota destinada 

a cada intervalo de distância é apresentada na tabela 12. Justifica-se nas funções ambientais que 

a cobertura da terra realiza, pois quanto maior a proximidade dos cursos d’água, maior é a 

necessidade de proteção da vegetação do entorno, visto que possibilitam a regulação do fluxo 
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hídrico, produção de alimento, retenção do solo, prevenção de inundações, entre outras. Nessa 

perspectiva, a nota 10 corresponde a maior necessidade de proteção e a 1 a de menor.  

 

Tabela 12 - Notas atribuídas aos fatores do critério 2 

 

Fatores do critério Distância das drenagens Notas 

<30m 10 

30 – 50m 8 

50 – 100m 6 

100 – 200m 3 

200 – 500m 2 

>500m 1 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 Como pode ser verificado na tabela 12 ponderou-se a nota de maior relevância à 

conservação àquelas áreas que compreendem as drenagens até um limite de 30 metros de 

distância, em mapeamento chamado Buffer. A atribuição das notas foi decaindo em relação à 

distância das drenagens, seguindo o intervalo das distâncias descrito no Código Florestal 

Brasileiro (2012). Assim, quanto mais próximo às drenagens, maior o índice de prioridade à 

conservação da área. 

Na área de estudo existe uma alta densidade de drenagens, sendo muitas delas 

canalizadas na área urbana ou suprimidas por meio do processo de uso e ocupação da terra 

efetivado com o passar dos anos. A ocupação humana, com residências e outras atividades, faz 

com que no perímetro urbano de Santa Maria as drenagens apresentem-se canalizadas ou 

assoreadas, isso porque as ocupações nas margens não respeitam a legislação ambiental, 

degradando o ecossistema local.  

A figura 43 representa uma parcela da drenagem com pouca ou nenhuma alteração na 

vegetação do entorno, mantendo as funções ecossistêmicas e, as outras, com margens alteradas.  
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Figura 43 - Cursos d’água da área de estudo. A figura A corresponde a um ponto da drenagem 

que abastece o lago da Barragem do Rio Vacacaí-Mirim. A figura B representa a drenagem do 

Rio Vacacaí-Mirim a jusante da barragem, com residências na proximidade. E a figura C 

corresponde a drenagem localizada no setor leste da área de estudo, com leito assoreado em 

decorrência do uso do solo incompatível com o disposto na legislação federal (CF, 2012). 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

 

É possível observar uma distinção nas paisagens apresentadas nas imagens. Isso porque 

na figura 43 é demonstrada uma área onde a vegetação do entorno da drenagem está conservada 

e em outra esta vegetação já se encontra degradada. 

A não manutenção da vegetação natural no entorno das drenagens acarreta danos ao 

curso d’água, como assoreamento do leito do rio, diminuição da alimentação a determinadas 

espécies da fauna que vivem nos locais e minimização da capacidade de retenção e infiltração 

para regularização do fluxo hídrico, ocasionando ônus para a população que reside no entorno 

das drenagens em casos de chuvas intensas, pois o curso d’água ocupa seu leito maior, então 

urbanizado. 
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Refletindo sobre a manutenção das funções ambientais realizadas pela vegetação do 

entorno das drenagens locais, as notas foram estabelecidas. A aplicação das notas nos intervalos 

selecionados para o referido mapeamento resultou na espacialização das prioridades de 

conservação, conforme apresentado no mapa 2. 
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Mapa 2 - Áreas com prioridade de conservação em relação ao critério 2, onde quanto maior a proximidade das drenagens maior a prioridade à 

conservação 

 

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Prina e Autora. 
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 A aplicação das notas a cada um dos fatores do critério Distância das drenagens resultou 

em um mapa que abarca praticamente toda área de estudo. A prioridade de conservação 

empregado a cada pixel da imagem está representada na tonalidade de cores, quanto mais 

intensa a tonalidade, maior a necessidade de conservação ambiental. Desse modo, quanto mais 

próximo aos recursos hídricos maior é a necessidade de proteção. 

Isso porque a vegetação de APP desempenha um dos mais importantes serviços 

ambientais, que é a manutenção da vazão dos recursos hídricos e da sua qualidade. Para Oliveira 

Filho et al. (1994) a degradação da vegetação de APPs tem contribuído para o assoreamento, 

aumento da turbidez das águas, desequilíbrio do regime das cheias e erosão das margens de 

cursos d’água. Somando-se a perda de elementos da fauna e da flora as quais encontram-se com 

seus ecossistemas nestes locais. Sendo este contexto analisado, de modo a refletir na atribuição 

de peso ao critério, distância das drenagens. 

 Em relação ao mapa 2, destaca-se que parcela das drenagens apresentadas já foram 

suprimidas, canalizadas ou degradadas, configurando um mapa que não condiz totalmente com 

a realidade. Em contrapartida, tem-se locais com vegetação no entorno das drenagens que 

condiz com a legislação ambiental, como é o caso da porção Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste 

da área de estudo. Fato corroborado em trabalhos de campo.  

Para além da percepção de que algumas áreas de APP já foram degradadas e outas ainda 

se mantêm com vegetação que desempenha os serviços ambientais necessários à qualidade de 

vida das populações, corrobora-se a importância de proteção da vegetação das margens das 

drenagens, visto os potenciais serviços ambientais aos quais estão relacionados. 

 

5.2.3 Critério 3: Atribuição das notas aos fatores do critério áreas relevantes para 

captação de água 

 

 A existência de dois complexos de captação de água evidencia o tempo geológico e 

histórico de atuação do recurso hídrico no local, atuando conjuntamente ao atributo 

geológico/geomorfológico, os quais contribuíram para formação da vegetação atual. O critério 

Áreas relevantes para captação de água para abastecimento expõe como o provimento de água 

é essencial na conjuntura de constituição da cidade de Santa Maria e o modelo com que é 

explorado na atualidade. 
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 Os fatores do critério 3 definidos condizem a áreas de captação de água, superficial e 

subterrânea. As notas foram atribuídas (tabela 13) de acordo com a importância que possuem 

em relação ao abastecimento de água para o setor urbano de Santa Maria. 

 

Tabela 13 - Notas atribuídas aos fatores do critério 3 

 

Fatores do critério Áreas relevantes para captação de 

água para abastecimento 

Notas 

Sub bacia a montante da barragem do Rio Vacacaí-Mirim 10 

Recarga do aquífero Passo das Tropas 7 

Demais áreas 1 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 Ao fator do critério 3, Sub bacia a montante da barragem do Rio Vacacaí-Mirim, 

atribuiu-se a nota máxima por representar, na área de estudo, a área onde se capta água para 

abastecimento de 40% da zona urbana de Santa Maria. Salienta-se que a barragem foi 

construída no ano de 1973 (SANTA MARIA, projeto 2020), visando suprir as necessidades de 

água da cidade. 

 Com o aumento populacional e de atividades desenvolvidas no município, a CORSAN 

implantou outra área de captação de água para suprir as necessidades do município, a barragem 

Rodolfo Costa e Silva (Val de Serra). Atualmente esta é a que supre maior parcela da demanda 

de água do município; no entanto, extrapola a área de análise da pesquisa, além de não estar 

localizada em zona urbana, como é o caso do lago da barragem do DNOS. 

 A água captada na barragem do DNOS (figura 44) congrega elementos potenciais de 

poluição, como a presença de ferrovia, rodovia, estradas secundárias, agricultura, além 

continuamente estar sendo ocupada por residências e atividades comerciais. A potencialidade 

de poluição que a Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim possui, juntamente com a 

importância que tem no contexto local no que se refere ao abastecimento de água, foram as 

condições elencadas para atribuição da nota máxima para aplicação da análise multicritério, 

considerada, portanto, um fator prioritário à conservação ambiental. 
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Figura 44 - Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim 

 

 

 

Fonte: Laboratório de arquitetura (UFSM) 

 

Na figura 44 é possível observar a ocupação existente na área da Sub-bacia e os 

potencias de poluição da água. As residências, atividades comerciais e agricultura praticada na 

área da bacia podem ocasionar a poluição das águas que drenam para o lago da barragem. Isso 
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porque carregam agrotóxicos e resíduos sólidos e líquidos produzidos pela população, sendo 

que em áreas sem esgotamento sanitário, a poluição é diretamente carreada para os corpos da 

água.  

Neste sentido, os planejamentos devem visar a organização e implantação de 

infraestrutura de esgotamento sanitário na área da Sub-bacia, além de ordenar adequadamente 

as terras. A existência de uma área protegia poderia contribuir a este processo de manutenção 

das funções ambientais que este sistema paisagístico desempenha.  

O outro fator do critério 3 analisado foi a área de recarga do aquífero Passo das Tropas. 

A área estudada por Follmann (2012), corresponde a área de infiltração natural de água. A nota 

atribuída foi inferior em relação à Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim por 

corresponder a um manancial de água subterrâneo, com probabilidade de poluição reduzida, 

quando comparada a área de captação superficial de água.  

Sobre isso, Maciel Filho (1990) menciona que, “isto ocorre devido às águas subterrâneas 

dificilmente possuírem contato direto com a carga contaminante, uma vez que se encontram 

protegidas da contaminação pelos solos e pela cobertura rochosa”. No entanto, não estão isentas 

de poluição.  

No caso da área de estudo, a zona de infiltração se localiza na porção Oeste e Sul, onde 

tem-se maior parte da expansão urbana de Santa Maria. Conforme Follmann (2012), nesta área 

os usos da terra não deveriam ser potenciais poluidores, como indústrias, postos de 

combustíveis e até mesmo residências sem rede coletora de esgoto. No entanto, a pesquisa da 

autora demostra a existência de determinadas atividades na área de recarga do aquífero, 

consideradas incompatíveis legalmente. 

Para além destas áreas incompatíveis, tem-se elementos adequados à infiltração da água, 

áreas com vegetação campestre e demais espaços abertos, com gramas e jardins. Isso se torna 

elemento favorável porque em uma área de recarga de aquífero é a manutenção de espaços de 

infiltração da água, que garantem a recarga quantitativa e qualitativa da água. No caso da área 

em questão estes espaços existem, conforme figura 45, ainda que cada vez mais reduzidos. 
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Figura 45 - Áreas de infiltração da água. A fotografia A foi tirada de Sul para Norte. A fotografia 

B foi tirada de Sudoeste para Nordeste, apresentando o Campo de Instrução de Santa Maria 

(CISM). Ambas as imagens pertencem a área de recarga do aquífero Passo das Tropas e, ainda 

mantêm características importantes para infiltração da água.  

 

 

 

Fonte: Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

 

 São estas áreas abertas, com vegetação campestre, que possibilitam a infiltração da água 

e contribuem na recarga do manancial subterrâneo. Destaca-se que o manancial abastece a 

cidade, pois de acordo com Jornal A Razão (04 nov. 2011), a captação de água através de poços 

chega a 3.000 pontos, segundo dados da CORSAN. Somando-se que o aquífero Passo das 

Tropas possui características geológicas de fácil permeabilidade e, por ser considerado o 

principal na área de abrangência (MACIEL FILHO, 1990), verifica-se a necessidade de 

proteção da zona que corresponde a infiltração, com a finalidade de manter a recarga de água. 



170 
 

 A nota 7 atribuída a este fator foi auferida por possuir menor facilidade de poluição em 

relação a área de captação superficial de água, além de ser utilizada em menor quantidade em 

relação ao lago da barragem do DNOS.  Cabe ressaltar que ambas as áreas merecem ter seus 

atributos da paisagem conservados, pois prestam serviço direto a população de Santa Maria - 

abastecimento humano de água. 

  O mapa 3 apresenta as duas áreas que representam os fatores do critério Áreas 

relevantes para captação de água para abastecimento. A tonalidade intensa corresponde a Sub-

bacia Hidrográfica a montante da barragem do Rio Vacacaí-Mirim e, a intermediária, a área de 

recarga do aquífero Passo das Tropas. 
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Mapa 3 - Áreas com prioridade de conservação em relação ao critério 3, onde a prioridade máxima de conservação corresponde a Sub-bacia do 

Rio Vacacaí-Mirim e a intermediária à área de recarga do aquífero 

 

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Prina e Autora. 
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 A aplicação das notas 10 e 7 estão de acordo com a importância dos serviços ambientais 

desempenhados. Ambas compreendem áreas extensas, em relação ao total da área de estudo, 

sendo, portanto, significativas na análise multicritério e geração do mapa final. 

 

5.2.4 Critério 4: Atribuição das notas aos fatores do critério locais de interesse geoturístico 

e sítios fossilíferos  

 

 O critério Locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos foi auferido considerando 

o atributo geológico/geomorfológico que nele estão contidos, integrando assim locais de uso 

geoturístico e valorização do patrimônio cultural presente. 

 Os locais de interesse turístico foram elencados pelas especificidades as quais 

necessitam de conservação. São áreas utilizadas pela população no desenvolvimento do 

ecoturismo e que se relacionam ao atributo geomorfológico local, pois ele proporciona a 

existência de determinadas características que podem ser usufruídas pela população.  

 Neste contexto, as notas foram atribuídas considerando os serviços que estes fatores são 

capazes de prover, direta ou indiretamente. Estes são o valor científico, conhecimento da 

história natural, como também dos valores econômico e estético, através da utilização 

sustentável dos locais. Na tabela 14 são apresentadas as notas destinadas a cada fator do critério 

4. 

 

Tabela 14 - Notas atribuídas aos fatores do critério 4 

 

Fatores do critério Locais de interesse turístico e 

sítios fossilíferos 

Notas 

Sítios fossilíferos 10 

Cascatas  10 

Caminho até cascata 7 

Mirantes 7 

Demais áreas 1 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

A reflexão para atribuição da nota máxima ao fator sítios fossilíferos ocorre por 

representar a história natural do Planeta Terra, contribuindo ao conhecimento científico local, 

regional e mundial, mas também, por estarem abarcados em legislação federal e municipal, 
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destacados como patrimônio cultural, de tal modo que correspondem a nota máxima de 

proteção. 

Às cascatas também foi destinada a nota 10, pois, de acordo com entrevista realizada 

com o representante da ONG Bandeirantes da Serra são duas cascatas mais utilizadas pelo 

ecoturismo no contexto local (figura 46) e que precisam ser protegidas. Aos dois fatores do 

critério 4 mencionados, a nota máxima foi atribuída em consideração a necessidade de proteção, 

com restrições de usos da terra, de modo que possam manter as características dos patrimônios 

naturais e culturais. 

 

Figura 46 – Na fotografia A é representada a Cascata do Sapo, localizada na porção Norte da 

área de estudo. Na fotografia B a Cascata Assis Brasil, localizada na porção Norte da Área de 

estudo. 

 

 

 

Fonte: Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

 

As duas cascatas demonstradas na figura 46 correspondem a um dos elementos 

patrimoniais da área de estudo, onde é possível verificar a necessidade de proteção. As cascatas 

devem ser conservadas porque estão localizadas próximas a nascentes do rio que abastece a 

barragem do DNOS, por desempenharem papel na esculturação do rebordo do Planalto 
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Meridional, além de serem locais de desenvolvimento do turismo de natureza. Configurando, 

assim, funções ambientais importantes localmente. 

Para além das cascatas, o caminho até chegar a elas também apresenta características 

biológicas de conservação, e subsidia a conservação das cascatas mencionadas. Dessa forma, o 

caminho até as cascatas foi georreferenciado em trabalho de campo, e observado que a 

conservação deste possibilita a manutenção das cascatas sem impactos ambientais. 

 Ao fator mirante, a nota auferida está relacionada a função de desenvolvimento de 

turismo de natureza. Os locais com mirantes (figura 47) utilizados pela população foram 

descritos em entrevista com o representante da ONG Bandeirantes da Serra e a Secretaria de 

Município de Meio Ambiente de Santa Maria. 

 Os mirantes representam o atributo geomorfológico em termos de conservação, visto 

que estão localizados em morros da encosta do Planalto Meridional brasileiro, agregados a 

biodiversidade presente. A nota auferida não foi a máxima por representar locais de 

desenvolvimento de atividades, como o turismo. 
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Figura 47 – A fotografia A representa a vista do mirante do Monumento ao Ferroviário, que foi 

tirada de Noroeste para Sudoeste. A fotografia B apresenta a vista do mirante do Morro das 

Antenas, que foi tirada de Oeste para Leste. 

 

 

 

Fonte: Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2016. 

 

Os miradouros, que possibilitam diferentes visões da cidade e já utilizados pela 

população de Santa Maria, revelam-se essenciais à conservação, pois são áreas de contemplação 

e valorização da paisagem. Além disso, a biodiversidade local encontra-se contiguamente aos 

mirantes, com presença de mata atlântica.  

A utilização dos mirantes, alguns com estradas calçadas e de fluxo contínuo de pessoas, 

como é o caso do Morro das Antenas e Cerrito, é avaliada como sendo de importância à 

proteção; no entanto, em comparação aos fatores sítios fossilíferos e cascatas, os mirantes não 

necessitam que as restrições de uso sejam demasiadas. Sob este aspecto a nota 7 foi atribuída a 

este fator, pois é necessário à conservação, mas podendo ser mantida sob utilização sustentável, 

visto que é por meio das atividades desenvolvidas pela população que as áreas são valorizadas.  
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Assim, o conjunto de mirantes oferecidos pela conformação da paisagem local 

possibilita que o município empregue esforços a fim de definir estratégias para um 

desenvolvimento sustentável que envolva estes locais, agregando a população no processo. 

Atividades científicas, de esporte e turismo podem ser empregadas nestes espaços, visando a 

valorização da área.  

Os fatores do critério Locais de interesse turístico e sítios fossilíferos representam a 

geodiversidade intrínseca da área de estudo, sendo os mesmos espacializados no mapa 4. 

Acompanhando a geodiversidade, tem-se a biodiversidade local. Portanto, a conservação dos 

locais de interesse turístico e dos sítios fossilíferos poderão sustentar as características dos 

demais elementos da paisagem.  



177 
 

Mapa 4 - Áreas com prioridade de conservação em relação ao critério 4, onde quanto maior a intensidade da cor verde maior a prioridade à 

conservação ambiental  

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Prina e Autora. 
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Verificando o mapa 4 visualiza-se a concentração de áreas prioritárias à conservação no 

eixo Norte-Sul e algumas a Noroeste da área de estudo. As tonalidades de cores escuras são as 

áreas com nota máxima para proteção e as intermediárias com nota 7.  

A maioria dos sítios fossilíferos, que correspondem a nota máxima de conservação, 

encontram-se na porção central da área, somente um ao Sul. Nesse aspecto Rosa (2004) 

descreve que a maior parcela dos sítios se localizam em locais de acesso público, as quais 

correspondem a áreas públicas e áreas de domínio de rodovias, e 36% estão em áreas 

particulares, o que, no total de sítios analisados pelo trabalho do autor, que corresponde a análise 

de 21 sítios. No entanto, conforme já descrito na metodologia, na análise dos sítios para a 

presente tese foram considerados os principais descritos por Lorenci (2013), que podem ser 

visualizados no mapa 4, sendo que estes se localizam nas proximidades das faixas de rodovias 

que perpassam a cidade de Santa Maria. 

É nesta dinâmica de constantes alterações dos usos da terra em que se encontram os 

principais sítios fossilíferos analisados, estando sob constante pressão urbana. Rosa, Guerra-

Sommer e Cazzullo-Klepzig (2013, p. 10) descrevem a degradação em relação ao sítio passo 

das Tropas, destacado no mapa 4 pelo número 24, 

 

É uma ampla área particular, utilizada para retirada de areia para construção e 

colocação de lixo (restos vegetais, entulhos de construção e cimento/concreto). Além 

de levar à destruição do afloramento, estas ações têm importantes repercussões quanto 

ao aspecto hidrológico, dadas as características do Aquífero Passo das tropas, como 

área de recarga do mesmo. 

 

Tal sítio têm relevância à conservação devido a sua “associação fitoflorística 

identificada como Flora Dicroidium, representando um marco bioestratigráfico na sucessão 

paleoflorística da Bacia do Paraná, correlacionável a outras floras gondwânicas do Triássico” 

(ROSA, GUERRA-SOMMER e CAZZULLO-KLEPZIG, 2013, p. 01). Este, bem como os 

demais sítios constam no mapa temático do Plano Diretor para o Desenvolvimento Urbano de 

Santa Maria, no entanto, conforme carecem de efetivação quanto a proteção. 

Rosa (2004, p.11) menciona que “a ausência de medidas protecionistas específicas para 

os sítios fossilíferos, com relação a diversas formas de intervenção no subsolo (preservação, 

depredação, soterramento, escavações recentes), é por si só um fator de alto risco de destruição 

deste patrimônio”, sendo a partir desse contexto, destinada a relevada importância quanto a 

conservação no mapeamento. 
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Outro fator com prioridade máxima à proteção está localizado no limite Norte da área, 

o qual corresponde as cascatas, situadas próximas à nascente do Rio Vacacaí-Mirim. Fato que 

intensifica a prioridade quanto a conservação, para além do elemento de uso geoturístico. 

 Os locais estabelecidos como intermediários quanto a proteção, estão próximos aos 

sítios fossilíferos da porção central da área. Os demais, na porção Norte, correspondem a 

encosta do Planalto Meridional.  

Para o contexto da pesquisa, analisa-se que os locais elencados de interesse geoturístico 

apresentam potencial para o desenvolvimento de atividades de natureza. Aos sítios fossilíferos 

as estratégias carecem de diferenciação, pois representam elemento da história, mas que devem 

ser difundidos na comunidade educacional do município. Portanto, as áreas de sítios 

fossilíferos, cascatas, trilha e mirantes, constituem-se em áreas à utilização, umas sendo com 

maior restrição do que outras. 

 

5.2.5 Critério 5: Atribuição das notas aos fatores do critério Áreas Especiais Naturais 

 

O presente critério foi a base da discussão inicial da pesquisa de tese, na qual, tornou-

se necessária a busca por respostas sobre áreas que são prioritárias à conservação em âmbito 

municipal.  

 Ao critério Áreas Especiais Naturais estão incorporados os três atributos da paisagem, 

geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação elencados na pesquisa. Junto a estes, 

encontram-se os elementos patrimoniais existentes na área de estudo. Nesta perspectiva, no 

critério 5 são analisadas as Áreas Especiais Naturais do município de Santa Maria, sendo a 

legislação base, a LUOS, com o anexo 12, o qual define 12 áreas para proteção ambiental, cada 

uma com especificidades de restrições.  

 No conjunto destas, tem-se um total de 12 áreas, sendo 11 analisadas, pois uma delas 

que envolve a drenagem já foi avaliada no critério 2. Neste caso, 9 áreas de conservação e 2 de 

preservação foram utilizadas para elaboração do mapeamento.  

Para atribuição das notas a cada um dos fatores do critério 5, desenvolveu-se uma 

metodologia diferenciada em relação aos demais critérios mencionados. Isso porque 

correspondem a áreas sobrepostas, o que, para aplicação da análise multicritério, caso não 

desmembradas e mapeadas separadamente, resultaria em erro final da análise. 

 Desse modo, a geração final do mapa do critério 5 ocorreu através da soma das notas 

atribuídas a cada uma das Áreas Especiais Naturais que se encontravam sobrepostas, realizando 
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assim a ponderação final em relação a 10, como pode ser verificado na tabela 15. Esta análise 

demostra a realidade de sobreposição de áreas essenciais à conservação. 
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Tabela 15 - Atribuição das notas a cada Área Especial Natural 

 

Nome da área Área Nota Sobreposição 

com as áreas 

Notas das sobreposições 

das áreas 

Somatório Ponderação em relação 

à máxima 10 

APP do morro Cechella  APP 10 AC1 - AC3 10 – 9 - 7 26 9 

APP do morro Mariano, Cerrito e Alemoa APP  10 AC7 10 - 7 17 6 

AC da Reserva da Biosfera AC1 9 ----- 9 9 4 

AC do Arroio Ferreira AC2 7 ----- 7 7 3 

AC da Sub-bacia do Vacacaí-Mirim AC3 7 AC1 7 - 9 16 6 

AC da barragem do rio Vacacaí-Mirim/70m AC4 7 AC1 7 - 9 16 6 

AC de Camobi AC5 7 ----- 7 7 3 

AC Área Produtiva do Vacacaí Mirim AC6 7 ----- 7 7 3 

AC da Zona dos Morros AC7 7 ----- 7 7 3 

AC do Aquífero Arenito Basal Santa Maria AC8 7 ----- 7 7 3 

AC do Arroio Cadena/Cancela AC9 7 ----- 7 7 3 

 

Fonte: Organizado pela autora. 
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Na tabela 15 é apresentada o processo de transformação das notas somadas por meio da 

sobreposição de áreas. Assim, a máxima de 30 que poderia ter sido gerada neste critério foi 

transformada para o padrão máximo dos demais critérios (10), a fim de aplicação no 

mapeamento e realização da análise multicritério com todos os mapas e respectivas notas 

padronizadas. 

 A análise das áreas sobrepostas, juntamente com a soma das respectivas notas 

possibilitou, a verificação da importância à conservação a que cada uma das 11 áreas apresenta. 

Isso porque foram modificadas após a análise e sobreposição das notas de cada área, alterando 

a ordem de hierarquia quanto a conservação dos fatores deste critério.  

 Especificamente, as áreas que foram sobrepostas apresentaram uma maior nota final. A 

APP do Morro Cechella, que incorpora nos seus limites a RBMA e a Sub-bacia do Rio Vacacaí-

Mirim foi a com maior nota. Assim, corrobora-se a necessidade de conservação do Morro 

Cechella, por congregar os elementos citados, que o tornam relevante. Na figura 48 observa-se 

a necessidade de aplicação de estratégias com fins de proteção da área, visto a expansão urbana 

atuante.  

 

Figura 48 - Morro do Cechella 

 

 

Fonte: laboratório de Arquitetura (UFSM). 
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 O Morro Cechella, destacado na figura 48, corresponde a um patrimônio natural de 

Santa Maria, pois tem proeminência na paisagem local, com valores científico, educacional, 

cultural e paisagístico/estético. 

 O segundo maior somatório das notas foi verificado nas APPs dos Morros Mariano, 

Cerrito e Alemoa, que estão sobrepostos ao limite da “AC Zona dos Morros”. A padronização 

desta nota foi 6, equiparando-se com o somatório da “AC da Sub-bacia do Vacacaí-Mirim” e 

“AC da Barragem do Rio Vacacaí-Mirim/70m”, sobrepostos com a Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica.  

 As áreas com maior proeminência à conservação deste critério analisado são, portanto, 

Áreas de Preservação Permanente, de captação de água e, áreas que têm incorporado em seus 

limites a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Apresenta-se na figura 49 a RBMA com 

destaque nas paisagens de maior nota. 
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Figura 49 - Morros Testemunhos e AC da Barragem, onde na fotografia A é apresentada a Área 

de Conservação da Barragem do Rio Vacacaí-Mirim/70m e na fotografia B destacado os 

Morros testemunhos. Ambas estão sujeitas a expansão urbana de Santa Maria, mas que exibem 

relevância ambiental. 

 

 

 

Fonte: Laboratório de arquitetura (UFSM) 

 

 Estas áreas estão sujeitas a degradação, caso não existam medidas de fiscalização 

eficientes que impeçam a implantação de grandes loteamentos residenciais, os quais 

descaracterizam a paisagem, como está ocorrendo no entorno dos morros testemunhos 

visualizados na figura 49. Além dos grandes loteamentos, a expansão urbana por meio de 

ocupação de áreas de risco verificada em determinados espaços da Sub-bacia do Rio Vacacaí-
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Mirim descaracteriza a paisagem, degradando os atributos presentes e, por vezes, colocando as 

populações em situações de risco, como pode ser verificado em trabalhos realizados por 

Dal'Asta, Reckziegel, Robaina (2005); Robaina et al. (2001) e Follmann, Foleto e Silva (2016). 

 Dal'Asta, Reckziegel, Robaina (2005) mencionam que os processos que têm gerado 

maiores preocupações, referem-se as ocupações das margens dos rios, sujeitando as populações 

à erosão das margens dos canais fluviais. Outra análise realizada se refere a ocupação das 

encostas dos morros, que correspondem atualmente a vetores de expansão irregular da cidade 

de Santa Maria. Referente à estas questões, Follmann, Foleto e Silva (2016, p. 07) descrevem 

que,  

 

No morro Cechella, as vertentes íngremes apresentam rochas expostas, onde a ação 

da água nas fraturas das rochas pode desencadear tombamentos e quedas de blocos. 

Já nas porções mais baixas da vertente ocorrem depósitos de colúvio e depósitos de 

rejeito sujeitos a escorregamentos. 

 

 O Morro Cechella, Mariano da Rocha, Cerrito e Alemoa são APPs de topos de morros, 

que já possuem amparo no Plano diretor municipal e legislação federal através do Código 

Florestal, no entanto em Santa Maria, verifica-se que esta não está sendo totalmente cumprida, 

visto que existem ocupações nas mesmas, além da especulação imobiliária nas áreas ainda não 

ocupadas. 

 Neste aspecto é importante a análise dos atributos relevantes à conservação no sentido 

de prestação de serviços ambientais, pois, assim, é possível visualizar os benefícios diretos que 

a população tem ao manter as características naturais dos locais. Por consequência, os valores 

científicos, culturais, ecológicos e paisagístico serão mantidos.  

 Em relação a RBMA, a nota atribuída inicialmente foi alterada na sobreposição final, 

ficando intermediária quanto à proteção. Isso ocorreu porque parcela da RBMA é a 

sobreposição das demais áreas já mencionadas, ficando os espaços sem sobreposição com nota 

intermediária de valor 4. Ressalta-se que o atributo mata atlântica foi essencial para o aumento 

das notas dos demais fatores sobrepostos, mas que, nesta análise, onde está sem sobreposição, 

é uma área de conservação com menor prioridade em relação aos fatores de preservação, como 

APPs. 

 As menores notas elencadas aos fatores neste mapeamento foram as áreas de 

conservação ambiental, que não estão sobrepostas. Por meio da ponderação realizada, a nota 3 

foi atribuída as seguintes áreas: AC do Arroio Ferreira; AC de Camobi; AC Área Produtiva do 

Vacacaí Mirim;  
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AC da Zona dos Morros; AC do Aquífero Arenito Basal Santa Maria e AC do Arroio 

Cadena/Cancela.  

 As notas, com a ponderação descrita são apresentadas na tabela 16.  Os atributos, 

geomorfológico e hídrico, são evidentes dentre as áreas com maior nota, mas sempre 

acompanhados pelo atributo vegetação, com a presença de vegetação arbórea, a mata atlântica. 

 

Tabela 16 - Nota aplicada a cada fator no mapeamento do critério 5 

 

Fatores do critério Áreas Especiais Naturais Notas 

AEN de Preservação – Cechella 9 

AEN de Preservação – Topos de Morros 6 

AEN de Conservação – AC3 e AC4 6 

AC1 - RBMA 4 

AEN de Conservação – AC2, AC5, AC6, AC7, AC8, AC9 3 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

Considerando a presença contínua da mata atlântica nos fatores de maior nota do critério 

5, destacam-se as funções ambientais que esta vegetação arbórea desenvolve em prol da 

população. Ela está presente em parte considerável na encosta do Planalto Meridional brasileiro, 

em áreas com declives variados. 

 Desse modo, o serviço ambiental que desempenha está relacionado a proteção de 

deslizamentos das encostas, infiltração da água para regularização do fluxo hídrico, alimento, 

energia (madeira), regularização do microclima local, estética da paisagem, educação 

ambiental, lazer e possibilidade de desenvolvimento de atividades de usos sustentáveis. A 

floresta está associada, também, à água, compondo as APPs de drenagens e lago da barragem 

do DNOS, contribuindo para o provimento de água com qualidade à população. 

 A reflexão acerca das áreas com maiores notas atribuídas aos fatores do critério 5 

conduziu a prioridade de conservação à porção Norte da área de estudo, de acordo com mapa 

5. As demais compreendem áreas de intermediária relevância.  
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Mapa 5 - Áreas com prioridade de conservação em relação ao critério 5, onde quanto maior a intensidade das cores maior a prioridade à conservação 

 

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Prina e Autora.
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As notas finais (tabela 16) aplicadas no mapeamento demonstraram as zonas de maior 

necessidade de proteção ambiental em relação ao critério 5 - eixo Norte, sentido leste/oeste e 

região central da área de estudo. 

Sustenta-se tal afirmação na verificação em campo, do uso e ocupação do solo realizado 

nas áreas.  Para tanto, menciona-se que as cores de menor intensidade apresentadas no mapa 5 

qualificam, na maioria, áreas em que os usos urbanos já são consolidados, desenvolvendo 

funções ecossistêmicas de menor impacto em relação as áreas com tonalidade forte. Em caso 

específico, tem-se a área de conservação natural do aquífero que está parcialmente ocupada de 

modo incompatível, mas ainda com locais de uso adequado, permitindo a infiltração de água.  

Na parte Norte do mapa 5, áreas de tonalidade intensa representam as de maior 

relevância à conservação. Elas agregam atributos que desempenham serviços ambientais, além 

de estarem mencionadas em legislações federais, como Código Florestal.  

A necessidade da existência efetiva de restrições de usos e ocupação do solo nestas, 

deve-se às observações em campo, as quais foram verificadas preocupantes zonas de expansão 

urbana, que descaracterizam as paisagens locais e interferem no desempenho dos serviços 

ambientais.  

De modo geral, analisa-se que as áreas com prioridade de conservação indicadas por 

meio do mapeamento do critério 5, ainda realizam as funções ambientais às quais se destinaram 

a proteção, quando da criação em legislação municipal. No entanto merecem atenção e 

diretrizes para sua manutenção, devido à expansão urbana em direção às mesmas. 

 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS À CONSERVAÇÃO 

 

 A identificação da área que tem prioridade para conservação ambiental foi realizada 

com base em mais de um critério de análise. A utilização da metodologia de análise multicritério 

descrita por Eastman (2003) qualificou, portanto, a identificação da área, pois agregou 

elementos diferentes a fim de que se chegasse à definição de áreas que compreendessem todos 

os atributos elencados.  

 Adotando a ferramenta multicritério, as áreas identificadas abarcam atributos da 

paisagem que foram considerados importantes à conservação em Santa Maria, que são o 

geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação. Essa descrição é relevante porque na maioria 

dos casos em que uma área é definida para proteção ambiental, somente o atributo vegetação é 

considerado. 
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 O processo de escolha dos critérios e atribuição das notas aos respectivos fatores, 

expostos no subitem anterior, possibilitou ao desenvolvimento dos mapeamentos com a 

definição das áreas de maior e menor prioridade à conservação, para cada um dos critérios. 

Tendo tratado das notas dos fatores dos critérios, elemento sequencial necessário é a definição 

dos pesos aos mapas gerados. Assim, a fim de identificar uma área que congregue os 5 critérios 

mapeados, aplicou-se pesos a cada um dos mapas gerados, conforme tabela 17. 

 

Tabela 17 - Pesos e notas atribuídos aos critérios e fatores dos critérios 

 

 

M
A

P
A

 C
O

M
 A

S
 Á

R
E

A
S

 P
R

IO
R

IT
Á

R
IA

S
 

 

 

Mapa do critério 

 

Peso** 

Soma 100% 

 

Fatores dos critérios 

 

Nota* 

0 a 10 

 

1 – Cobertura da terra  

 

 

30% 

Floresta  10 

Campo  8 

Água  10 

Agricultura/solo exposto 3 

Urbano  2 

 

 

2 - Distância da 

drenagem 

 

 

20% 

< 30m 10 

30 – 50m 8 

50 – 100m 6 

100 – 200m 3 

200 – 500m 2 

> 500m 1 

3 - Áreas relevantes para 

captação de água para 

abastecimento 

 

25% 

Sub bacia Vacacaí Mirim 10 

Recarga de aquífero 7 

Demais áreas 1 

4 – Locais de interesse 

geoturístico e sítios 

fossilíferos 

 

10% 

Sítios fossilíferos 10 

Cascatas 10 

Caminho até cascata 7 

Mirantes 7 

Demais áreas 1 

5 - Espacialização das 

Áreas Especiais Naturais 

(AEN) 

 

15% 

AEN de Preservação - Cechella 9 

AEN de Preservação – Topos de 

Morros 

6 

AEN de Conservação – AC3 e 

AC4 

6 

AC1 4 

AEN de Conservação – AC2, 

AC5, AC6, AC7, AC8, AC9 

3 

Demais áreas  1 

 

* Escala de 0 a 100%. Quanto maior a porcentagem, maior a importância para conservação. 

** Escala de 0 a 10 pontos. Quanto mais próximo a 10 maior a prioridade de conservação. 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 Os pesos estabelecidos a cada um dos critérios, referem-se aos valores patrimoniais 

intrínsecos aos mesmos, analisados no item metodológico. Tais valores correspondem ao 

cultural, científico, ecológico, econômico e estético, que podem ser correlacionados ao encontro 

dos serviços ambientais que realizam. 
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Conferido os respectivos pesos a cada um dos critérios mapeados, de acordo com os 

valores patrimoniais que apresentam e com os serviços ambientais que realizam, as 

porcentagens dos pesos foram aplicadas no programa ArcGis®, raster calculator para geração 

do mapa final. Na figura 50, os critérios e pesos são apresentados por meio de um modelo 

ilustrativo. 
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Figura 50 - Distribuição dos pesos nos mapeamentos dos critérios 

 

 

Fonte: Organizado pela autora. 
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 A análise multicritério (AMC) pressupõe a valoração entre os critérios. Para tanto, 

Trevisan (2008, p. 46) menciona que “cuidado atencioso na distribuição dos pesos entre os 

critérios é fundamental, sendo importante observar que essa distribuição deve ser imparcial”. 

A fim de validar a aplicação dos pesos conferidos aos critérios, foi desenvolvido o teste 

de sensibilidade (TREVISAN, 2008). Este baseia-se na ratificação ou não da necessidade de 

atribuição de pesos distintos a cada critério, pois os pesos são igualmente distribuídos, gerando 

um mapa de prioridade final, chamado por Trevisan (2008) de mapa-síntese homogêneo (todos 

os pesos iguais). 

  A análise de sensibilidade, portanto, consiste na apreciação e verificação da 

necessidade de atribuição de pesos distintos a cada critério, descritos na tabela 18. Desse modo, 

analisa-se o mapa gerado com pesos iguais (mapa 6), e o mapa com pesos distribuídos de acordo 

com os valores patrimoniais intrínsecos à cada critério (mapa 7). A hierarquia de áreas 

prioritárias geradas com pesos iguais e pesos distintos pode ser observada na comparação entre 

os dois mapas. 

 

Tabela 18 - Comparação da distribuição dos pesos dos critérios 

 

Critério Mapa Homogêneo Mapa final 

1) Cobertura da terra 20% 30% 

2) Distância das drenagens  20% 20% 

3) Áreas relevantes para captação de água para abastecimento 20% 25% 

4) Locais de interesse geoturístico e sítios fossilíferos 20% 10% 

5) Áreas Especiais Naturais 20% 15% 

Total 100% 100% 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

 

 Com a valoração dos critérios por meio de pesos distintos, verifica-se a prioridade do 

critério 1 e 3 em relação aos demais. Isso porque a água e a vegetação da área de estudo têm 

valores patrimoniais de cunho ecológico, econômico e estético proeminentes, onde os serviços 

ambientais realizados são fundamentais para manutenção da qualidade de vida da população. 

Assim, a partir do teste de sensibilidade realizado, verificou-se a favorabilidade quanto a 

atribuição de pesos distintos aos critérios, visto as diferentes prioridades de conservação.  
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Mapa 6 - Áreas prioritárias à conservação geradas por meio do cenário homogêneo  

 

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Pina e Autora. 
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Mapa 7 - Áreas prioritárias à conservação por meio da hierarquia de atribuição de pesos 

 

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Pina e autora 
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 Na presente pesquisa foi verificado que a atribuição de pesos distintos a cada critério, 

possibilitou a geração de mapas com áreas de importância quanto a valorização e conservação. 

Verifica-se que, em comparação ao mapa de pesos iguais, o mapa de pesos diferentes apresenta 

uma diminuição nas áreas prioritárias à conservação. Em contrapartida, esta diminuição 

apresentada no mapa com pesos diferentes, revela a intensidade de prioridade de outras áreas, 

demostrando a primazia de determinados espaços.  

 A valoração diferenciada para cada critério determina espaços distintos à conservação, 

quando comparados a valoração igualitária. Assim, a espacialização adequada quando se refere 

à priorização da conservação ambiental na área de estudo está ao encontro do mapa de pesos 

diferentes, pois, cada critério desempenha diferentes serviços ambientais às populações. Logo, 

o índice hierárquico de priorização de áreas para conservação ambiental, melhor se adequa a 

valoração diferenciada dos pesos. 

 As áreas prioritárias identificadas no mapeamento, compõem-se, fundamentalmente, 

dos atributos geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação definidos na pesquisa, o que 

corrobora a necessidade de proteção das paisagens que tenham como evidência estes elementos. 

As áreas de captação de água para abastecimento humano, juntamente as áreas com vegetação 

de Floresta Estacional Decidual são destacadas no mapa final, o que reflete a sobreposição dos 

critérios, cobertura da terra, áreas de captação de água e Áreas Especiais Naturais. Desse 

modo, a valorização, por meio da atribuição de notas e pesos demonstra a necessidade de 

conservar estes locais. 

 A paisagem a ser protegida está concentrada no setor Norte (E-W) da área de estudo, 

com evidência à Sub-bacia hidrográfica que abastece o lago da barragem do DNOS. As demais 

áreas sobressaem-se pela cobertura vegetal de mata atlântica e locais de mirantes, incluindo os 

existentes nos morros testemunhos, quase isolados pela urbanização. Ressalta-se a importância 

de conservar a conexão destes com a área Norte/Nordeste da cidade, pois remontam a relictos 

da formação da paisagem, por meio da constituição da vegetação e geomorfologia. 

 As regiões Norte e Nordeste do perímetro urbano de Santa Maria foram as regiões 

administrativas que apresentaram cobertura vegetal arbórea de maior expressividade nos 

estudos de Alves (2012), o que pode ser verificado na figura 51. 
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Figura 51 -  Distribuição da cobertura vegetal na área urbana de Santa Maria 

 

 

Fonte: Alves, 2012. 
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 O estudo desenvolvido por Alves (2012) foi utilizado por Silva (2015b) na proposta de 

conexões entre fragmentos florestais em Santa Maria. Desse modo, análise realizada por Silva 

(2015b) demostra que, em relação a toda área do perímetro urbano de Santa Maria, apenas 12% 

é representada pela cobertura vegetal arbórea da Floresta Estacional Decidual, com destaque 

para o bairro Km3, localizado na região administrativa Nordeste.  

 A proposição de conexões entre fragmentos de remanescentes florestais elaborado por 

Silva (2015b), considerou, portanto, o bairro Km327, por ser o bairro com a maior porcentagem 

de vegetação nativa no perímetro urbano, como pode ser observado na figura 52. Nesse 

contexto, analisa-se que o bairro Km3 pode ser considerado como um conector de vegetação 

arbórea entre as regiões administrativas Nordeste e Norte em relação ao bairro Cerrito. Assim, 

verifica-se o destaque que deve ser destinado à determinados bairros no que se refere a proteção 

ambiental, pois representam áreas vegetadas que se encontram ameaçadas pela urbanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Localizado a Nordeste do perímetro urbano e centro na área de estudo. 
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Figura 52 - Mapa de uso do solo do bairro Km3 

 

Fonte: SILVA, 2015b. 
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 Os dois bairros mencionados se destacam na paisagem pela beleza dos atributos que 

apresentam. Para além disso, menciona-se que o bairro Cerrito abarca os morros testemunhos 

analisados na pesquisa e o bairro Km3 corresponde a área de conexão dos elementos 

geomorfológicos e vegetação da área da encosta do Planalto Meridional. 

 Assim, esta zona de prioridade à conservação corresponde a um corredor para a 

biodiversidade, merecendo assim, contenção quanto a urbanização, abertura de estradas, 

caminhos e restrições a ocupações que possam vir a degradar a vegetação remanescente de 

Floresta Estacional Decidual. 

 A ligação da cobertura vegetal entre estas duas áreas descritas no destaque “B” da figura 

53 remete também a proteção da história da formação da paisagem local, pois os morros 

testemunhos, como o nome já diz, correspondem a relictos da formação geológica e 

geomorfológica regional, os quais, somados ao tipo de cobertura vegetal, constituem formas de 

relevo e vegetação com alta prioridade de conservação. Isso porque são agregados valores 

patrimoniais, culturais e naturais, de significância local, regional e nacional, como sítios 

fossilíferos e vegetação de Floresta Estacional Decidual, que compreendem o bioma Mata 

Atlântica. 
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Figura 53 - Área de estudo com realce para as zonas prioritárias à conservação em relação aos 

municípios de Santa Maria e Itaara. A) Zona que abarca o Parque Natural Municipal dos Morros 

e Morro das Antenas; B) Conexão dos Morros testemunhos ao rebordo do Planalto; C) Área de 

infiltração da água do aquífero. 

 

 
 

Fonte: Organizado pela autora 

 

 Além desta zona de conexão da biodiversidade localizada na área central do estudo, tem 

realce para fins de conservação uma considerável parcela da área de recarga do aquífero Passo 

das Tropas (item “C” da figura 53), aquífero considerado por Maciel Filho (1990), de uso para 

o abastecimento humano. Portanto, a manutenção de características que possibilitem uma 

infiltração da água com quantidade e qualidade é fundamental.  No entanto, verificam-se 

vetores de urbanização em direção a mesma, os quais já prejudicaram parcela da área, devido a 

infraestrutura urbana e impermeabilização do solo. 

 Esta zona está parcialmente localizada no perímetro urbano e parcialmente rural, com 

destaque para a área do exército. Correspondendo ao Sul-Sudoeste da área de estudo, 

compreende a porção geomorfológica Depressão Periférica Sul-Riograndense. Sobre esta, 

ainda são verificadas vegetações campestres, mas também locais de plantações de exóticas, 

como o Eucalyptus. Nesta área é possível verificar como as drenagens têm importância na 

distribuição da biodiversidade, atuando como corredores ecológicos.  
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 Os corredores ecológicos possibilitados pela vegetação de APP de drenagens fazem a 

ligação entre fragmentos de áreas prioritárias à conservação, como pode ser verificado na figura 

53, na área destacada “C”, que apresenta conexão com o setor Norte, por meio das drenagens 

do eixo Oeste da imagem. Também é observada a conexão exercida pelas drenagens localizadas 

entre os Morros Testemunhos e a área de recarga do aquífero em questão, pois conectam os 

dois fragmentos, hídrica e biologicamente. 

 Estas drenagens atuam como corredores dispersores da biodiversidade, além de 

contribuírem na infiltração da água do aquífero Passo das Tropas. A manutenção da vegetação 

de campo, bem como áreas verdes de lazer, ou mesmo plantações exóticas que mantenham a 

infiltração natural da água atuam a favor do sistema aquífero. 

 A manutenção das características da vegetação de campo, com entremeados de 

vegetação de Floresta Estacional Decidual junto aos cursos d’água configuram a zona de 

transição entre os dois biomas, Mata Atlântica e Pampa. Esta que, na área de recarga do aquífero 

é melhor apresentada da porção Noroeste da imagem como “C”. 

 Na figura 53 também foi destacada outra área importante para a presente Tese, onde o 

item “A” abrange o Parque Natural Municipal do Morros, criado por meio do Decreto executivo 

nº 74, de 6 de setembro de 2016. No destaque dado na figura foi incluso o Morro das Antenas, 

visto que o mesmo é descrito no Plano de Manejo do referido parque, como área de futura 

expansão. O objetivo de criação do Parque descrito no Plano de Manejo é, 

 

Preservar remanescentes florestais do Bioma Mata Atlântica presentes na área urbana 

de Santa Maria, bem como importantes recursos hídricos e de beleza cênica, 

possibilitando a recreação em contato com a natureza, a contemplação cênica da 

cidade de Santa Maria, o desenvolvimento de atividades de educação, a realização de 

pesquisas científicas e interpretação ambiental (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA, 2013). 

 

 Os objetivos do Parque condizem com a realidade necessária para Santa Maria em 

termos de conservação ambiental e utilização dos espaços pela população. Assim, o Decreto 

executivo nº 74 enquadra o Parque como uma Unidade de Conservação de âmbito municipal, o 

qual está submetido as normas do SEUC e SNUC.  

 O Referido Decreto dispõe as zonas do Parque: Zona de Uso Intensivo, Zona de Uso 

Extensivo, Zona Primitiva, Zona Intangível, Zona de Recuperação e Zona de Uso Conflitante. 

Complementando estas, estabelece também a Zona de amortecimento do Parque. Na figura 54 

o limite do Parque (linha verde) é apresentado, assim como a sua zona de amortecimento (linha 
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amarela), os limites da Sub-bacia do Rio Vacacaí-Mirim (linha azul) e o limite da área de estudo 

(linha vermelha).  

 No momento é salientado que a criação deste Parque é considerada fator positivo em 

termos políticos e institucionais, no entanto, com uma desconsideração dos estudos científicos28 

que mencionam as demais áreas do entorno, com características para proteção ambiental no 

município.  

 

Figura 54 - Área de estudo, com delimitações da Sub-bacia do Rio Vacacaí-Mirim, Parque 

Natural Municipal dos Morros e área de amortecimento 

 

 

Fonte: Organizado pela autora com base na Prefeitura Municipal de Santa Maria, 2013. 

Descrição: Limite da área em cor verde corresponde ao Parque Natural Municipal dos Morros de Santa Maria; 

Limite da área em cor amarela corresponde a Zona de amortecimento do Parque; Limite da área em cor azul 

corresponde a Sub-bacia hidrográfica a montante da barragem do Rio Vacacaí-Mirim; Limite da área em cor 

vermelha corresponde à área de estudo da Tese. 

 

                                                 
28 NASCIMENTO (2012); SILVA (2015). 
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 O Parque dos Morros está inserido nas áreas prioritárias à conservação identificadas na 

presente pesquisa, o que corrobora a necessidade de efetivação dos objetivos ao qual foi criado. 

Porém abarca somente parcela da área necessária a ser protegida no município. 

 A zona de amortecimento, destacada com a linha amarela na figura 54, tem por 

finalidade “minimizar os impactos negativos sobre a área a ser protegida e propiciar a melhoria 

da conectividade entre fragmentos da região” (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA, 2013, p. 35). No entanto, analisando a zona de amortecimento do Parque com os 

resultados da presente pesquisa, verifica-se que aquela, não considera na sua totalidade a 

conectividade entre os fragmentos, pois, a zona dos morros testemunhos (B na figura 53) e a 

totalidade da Sub-bacia hidrográfica à montante da barragem do Rio Vacacaí-Mirim (linha azul 

– figura 54) não são consideradas na delimitação. A incorporação destas na zona de 

amortecimento do Parque dos Morros é fundamental, visto que compõem atributos da paisagem 

de extrema e alta prioridade à conservação ambiental.  

 Outra dificuldade observada na delimitação da zona de amortecimento condiz a 

desconsideração do território do município de Itaara. Essa análise é considerada relevante pelo 

fato deste município ser limítrofe com Santa Maria, possuindo em seu território parcela da Sub-

bacia hidrográfica de abastecimento da barragem DNOS e do conjunto que constitui a encosta 

do Planalto, com vegetação de mata atlântica e hidrografias que se integram ao território de 

Santa Maria. Assim, quando abrange questões ambientais e paisagísticas, deve-se analisar o 

conjunto dos elementos que compõe o sistema, não excluindo apenas por não pertencer ao 

território municipal. 

 Realizada a reflexão acerca de eixos “A, B e C” identificados como de extrema e alta 

prioridade à conservação ambiental na área de estudo, refletir-se-á sobre o conjunto Norte de 

prioridade. Este concentra a maior parcela da área de estudo a ser protegida, abrangendo os 

morros localizados a Leste, como o Elefante, e a Oeste, como Santo Antão e Pedra do Lagarto. 

Nesse aspecto, para além das áreas de recarga do aquífero e morros testemunhos, tem-se a 

grande zona a ser protegida, que abarca praticamente todo setor Norte da área de estudo, com 

extrema, alta e média prioridade de conservação. 

O conjunto Norte é caracterizado por áreas de maior ou menor prioridade. Sendo 

exemplo de maior prioridade a Sub-bacia do rio que abastece a barragem do DNOS e algumas 

APPs de drenagens localizadas a leste e oeste desta sub-bacia, as quais podem contribuir como 

corredor ecológico entre fragmentos da área total de estudo. Quando esta área é analisada por 

suas conectividades em termos regionais, menciona-se o descrito por Silva (2015b, p. 119) 
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O Rebordo do Planalto, quando considerado o trecho Santa Maria - Porto Alegre, é 

encontrado na forma de um corredor ecológico em grande escala, pois é diferenciado 

da matriz em ambos os lados entre a Floresta Ombrófila Mista (Floresta-de-Araucária) 

do Planalto Meridional e a Estepe (Campos Gaúchos). 

 

 Neste caso, considerando a encosta do Planalto Meridional que abrange Santa Maria e 

proximidades, estudos realizados descrevem que foram encontradas espécies da Floresta 

Estacional Decidual como açoita-cavalo (Luehea divaricata), acácia angico (Parapiptadenia 

rígida), cambotá vermelho (Cupania vernalis), canela-preta (Nectandra magapotamica), 

canela-veado (Helietta apiculata), guajuvira (Patagonula americana) e marmeleiro-do-mato 

(Ruprechtia laxiflora) (KLEIN apud FARIAS et al., 1994; FARIAS et al., 1994; Kilca e 

Longhi, 2011). 

Estas espécies merecem ser conservadas, pois integram o conjunto de florestas que 

compõem o bioma Mata Atlântica. Sendo assim, a cobertura vegetal, das áreas prioritárias à 

conservação do setor Norte da área de estudo deve ser mantida, pois contém espécies da fauna 

e flora que são ameaçadas de extinção, endêmicas, raras ou imunes ao corte.  

Algumas são descritas no plano de manejo do Parque dos Morros, onde, em relação à 

flora, foram diagnosticadas “11 espécies que constam na lista oficial da flora ameaçada no Rio 

Grande do Sul, 2 não são consideradas ameaçadas, mas são imunes ao corte, enquanto uma é 

considerada como rara” (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 2013, p. 17). O 

conjunto das espécies, ameaçadas ou não, constituem-se em componentes dos sistemas 

paisagísticos locais. Logo, desempenham funções e serviços ambientais que devem ser 

mantidos.  

No plano de manejo do Parque dos Morros são descritas algumas funções que as 

espécies encontradas desempenham; dentre elas estão a potencialidade de usos medicinais 

(principalmente de referência da medicina popular), uso ou potencial ornamental, frutíferas ou 

atrativas para a fauna, madeiras com amplo uso, pioneiras passíveis de uso em programas de 

restauração, alimentícias, bom uso como forrageiras, utilizadas para construções 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 2013). 

 Os usos descritos para algumas espécies identificadas no Parque dos Morros demostram 

o potencial paisagístico, ecológico, científico, cultural e econômico da biodiversidade local. 

Assim, a proteção que almeje a manutenção destas funções ecossistêmicas é o desejável para 

toda a área identificada como prioritária a conservação.  

Para além da área contemplada pelo Parque merecem ser protegidas as de importância 

geológica/geomorfológica e hídrica que congregam os sistemas ambientais, pois as espécies da 
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Floresta Estacional Decidual compõem o conjunto da paisagem, não estando isoladas. Os 

elementos da geologia e geomorfologia têm potencial científico (sítios fossilíferos), econômico 

e de lazer a serem mantidos para as atuais e futuras gerações, assim como o potencial hídrico 

que demanda qualidade e quantidade para a população.  

Os potenciais de uso das paisagens incorporadas nas áreas identificadas, são fatores que 

devem ser considerados ao analisar o tipo de proteção destinada. Analisa-se que dependendo 

do valor patrimonial que os locais possuem, a intensidade de restrição pode aumentar ou 

diminuir. Para isso, buscou-se identificar os patrimônios naturais existentes nas áreas de média, 

alta e extrema prioridade à conservação ambiental. 

 

5.3.1 Patrimônios naturais nas áreas prioritárias à conservação  

 

A identificação e espacialização das áreas prioritárias a conservação ambiental na área 

de estudo, remetem aos atributos da paisagem definidos na pesquisa. Estes compõem a 

paisagem a ser protegida em nível municipal, onde tem-se a presença de patrimônios naturais 

locais. Assim, dependendo dos valores atribuídos, pode-se definir o tipo de restrição de uso que 

será imposto. 

É salientado o alerta descrito por Meneses (1992,1996 apud SCIFONI, 2008, p. 09) para 

o fato de que “os valores não são nem permanentes e invariáveis e nem inerentes aos objetos, 

mas, ao contrário, resultam de uma construção que se faz em determinados contextos sociais e 

históricos”.  Assim, os valores analisados, com objetivo de classificar áreas de patrimônio 

natural foram: científico, cultural, estético, ecológico e econômico (SCIFONI, 2006; 

PEREIRA, PEREIRA, ALVES; GRAY, 2004). 

  A fim de potencializar e valorar as áreas identificadas, buscou-se identificar alguns 

patrimônios naturais existentes. Com base no mapa 7, mapa final das áreas prioritárias 

identificadas, trabalhos de campo, entrevistas29 e trabalhos científicos, organizou-se um banco 

de imagens com a finalidade de demostrar alguns patrimônios naturais incorporados à área 

(mapa 8). 

                                                 
29 ONG Bandeirantes da Serra e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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Mapa 8 - Áreas prioritárias à conservação ambiental 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

Fonte das figuras:  Autora (1, 3, 4, 5, 8, 9) e laboratório de arquitetura da UFSM (2, 6, 7).
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 Considerando que os valores não são nem permanentes e invariáveis, realizou-se a 

análise das áreas prioritárias identificadas. Para tanto foram consideradas as paisagens 

abarcadas e o contexto histórico de utilização das mesmas.  

 Em relação ao valor científico, que remete ás áreas que contribuem para o conhecimento 

educacional e de pesquisas sobre a história natural do planeta (UNESCO, 2005 apud SCIFONI, 

2008) destacam-se os seguintes locais com valores patrimoniais: Pedra do Lagarto, Morro Santo 

Antão, Morro das Antenas, Parque dos Morros (morro do Link), Cascatas, Morro Cechella, 

Lago da barragem, Morro do Elefante, Morros Testemunhos (Cerrito, Mariano da Rocha) e 

Perau.  

O valor científico atribuído a estes locais patrimoniais se reportam aos estudos 

acadêmicos e educacionais sobre a formação histórica da paisagem local e biodiversidade 

encontrada nos mesmos. Incorporados aos Morros Testemunhos estão os sítios fossilíferos, 

somando-se assim ao valor científico. 

 O valor estético, segundo Gray (2004), manifesta-se em áreas de paisagens notáveis, 

com apelo visual (e dos outros sentidos) fornecidos pelo ambiente. Os locais que apresentam 

este valor são: Pedra do Lagarto; Morro Santo Antão; Morro das Antenas; Parque dos Morros, 

Cascatas, Morro Cechella, Lago da barragem, Morro do Elefante, Perau e Morros Testemunhos. 

A beleza cênica destes locais perpassa aos olhos dos visitantes e, também, dos moradores locais, 

pois os morros são de destaque no contexto paisagístico local. 

 Quanto ao valor cultural, considera-se o mencionado por Gray (2004, p. 70, traduzido 

pela autora), onde é o “valor atribuído pela sociedade em algum aspecto do ambiente físico 

devido ao seu significado social ou comunitário”. O autor cita o ambiente físico por se tratar de 

estudos voltados ao patrimônio da geodiversidade, podendo assim ser incorporados os 

elementos biodiversos.  

 Na área prioritária foram identificadas com valores culturais ou históricos, o Morro 

Santo Antão, Lago da barragem, Perau e Morros Testemunhos. Estes possuem conotação 

religiosa e histórica local, aos quais a população atribui valores, além de abranger os sítios 

fossilíferos que são descritos nas legislações como patrimônio cultural.  

 Considerando o valor ecológico, segundo a Scifoni (2006), corresponde a áreas com 

relevada biodiversidade e com espécies em risco de extinção, sendo considerados todos os 

locais descritos no mapa 8, pois, mesmo o valor principal em alguns sendo o hídrico e 

geomorfológico (como nas cascatas, lago da barragem e Pedra do Lagarto) o valor ecológico 

está incorporado, uma vez que são abarcados pelos remanescentes de Mata Atlântica.  
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 As cascatas representam hidrossítios que envolvem a biodiversidade da mata atlântica 

no seu entorno, o mesmo é descrito para o lago da barragem. Sendo que para a Pedra do Lagarto 

existem estudos30 demostrando a importância ecológica do local. 

 O valor econômico foi atribuído a todos os locais identificados como patrimônios 

naturais, uma vez que têm possibilidades de desenvolvimento de atividades de uso sustentável, 

como o turismo de natureza, esportivo e extração de recursos de modo sustentável.  

 De modo geral, os morros Pedra do Lagarto, Santo Antão, Antenas, Parque dos Morros 

(Link), Cechella, Elefante, Perau e Testemunhos (Cerrito, Mariano da Rocha) foram valorados 

estética, ecológica, econômica e cientificamente. São morros de destaque na paisagem local, 

reconhecidos e utilizados pela população, e descritos como de beleza cênica.  

 Somado a estética da paisagem, a biodiversidade e geodiversidade agregada 

correspondem aos valores ecológico, econômico e científico dos mesmos. Enquanto o valor 

cultural é destinado ao morro Santo Antão, visto ter uso de caráter religioso para a comunidade 

local, e ao Perau, historicamente utilizado para contemplação da paisagem.   

 Os patrimônios relacionados ao elemento água, Cascatas e Lago da barragem condizem 

ao valor estético e científico da paisagem, porque representam locais de desenvolvimento de 

atividades de lazer e de turismo de natureza, muitas vezes com fins de contemplação. O lago da 

barragem também tem valor cultural agregado, pois foi construído sobre o antigo “Parque da 

Montanha Russa”, que foi de grande atração turística no período de 1907 a 1932 e envolvia 

turisticamente a comunidade santa-mariense e municípios vizinhos (MARCHIORI e NOAL 

FILHO, 1997 apud BECKER, 2014). 

Discutidos os valores agregados aos locais descritos como patrimônios naturais da área 

prioritária à conservação ambiental, os mesmos foram destacados no mapa 8 e legitimam a 

necessidade de normativas que incidam sobre estes espaços, visto a união de diversos atributos 

que conformam a paisagem e seus patrimônios a serem protegidos. A localização próxima ao 

centro urbano de Santa Maria reitera essa importância de efetivação da conservação. 

As áreas delimitadas prioritárias realizam diferentes funções, dentre elas as de produção, 

conservação, preservação e lazer (MATOS, 2010). Para tanto, ao criar normativas para proteção 

ambiental as funções as quais desempenham devem ser verificadas, pois, a área poderá abarcar 

estratégias de uso que favoreçam a conservação ambiental, afastando-se do mito da não 

utilização para que possa ser mantida com a qualidade ambiental do sistema paisagístico. 

                                                 
30 MENEZES; ESSI; NUNES (2016). 
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 É salutar mencionar que as áreas identificadas com prioridade média, alta e extrema 

para a conservação, em grande parte estão próximas, ou mesmo integrando o sistema urbano de 

Santa Maria. Nesse sentido, a expansão urbana de Santa Maria e usos da terra que 

descaracterizam a paisagem das áreas mencionadas não podem ser desconsideradas em estudos 

para proposições de áreas protegidas. 

 

5.3.2 Reclassificação das Áreas Especiais Naturais através das áreas prioritárias à 

conservação identificadas 

 

 As áreas prioritárias à conservação ambiental identificadas na tese foram essenciais para 

corroborar a ênfase que determinados espaços possuem em relação aos serviços ambientais 

desempenhados pelos atributos que interagem na paisagem. Outra questão relevante na presente 

pesquisa se remete aos limites territoriais das Áreas Especiais Naturais, que conforme já 

mencionado no trabalho, não condiziam com a realidade necessária à conservação.   

 Assim, a identificação das áreas prioritárias inseridas no limite territorial do anexo 12 

possibilitou a reconstrução dos limites de cada uma das 12 Áreas Especiais Naturais e da 

atribuição de graus de prioridade a cada área redefinida, de acordo com o mapa 9. Ressalta-se 

que, para o redesenho dos limites das Áreas Especiais Naturais, as mesmas também foram 

analisadas em relação a estrutura da paisagem, que segundo Forman e Godron (1981 apud 

RODRIGUEZ; SILVA, 2013) é composta pelos fragmentos, matriz e corredores. 

 Silva (2015b, p. 27) descreve que “as estruturas paisagísticas (matriz, fragmento e 

corredor) não se encontram ecologicamente ilhadas, mas funcionam como uma rede ecológica 

que permite o fluxo de matéria, energia, informação, assim como espécies animais e vegetais”. 

Considerando esta importância, as áreas identificadas também foram reavaliadas de acordo com 

a estrutura da paisagem a fim de favorecer a proteção ambiental. 

 Nos mapas 9 e 10 é possível verificar a redefinição dos limites da Áreas Especiais 

Naturais, no entanto tal processo ocorreu sem a atribuição de nomes específicos às áreas, como 

ocorre no mapa do Anexo 12. Desse modo, a reclassificação das áreas foi desenvolvida por 

meio da atribuição de índices de prioridade quanto à conservação considerando o mapa das 

áreas prioritárias identificadas na tese.  

A hierarquia quanto a prioridade à conservação ambiental destinada às áreas, vem a 

contribuir no processo de tomada de decisões no que condiz a aspectos de ordem político 

administrativa, pois, os usos e ocupações para as áreas com prioridades distintas devem ser 

analisados de acordo com as especificidades de conservação de cada uma. 
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Mapa 9 - Reclassificação das Áreas Especiais Naturais com base nas Áreas Prioritárias à conservação Ambiental 

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Pina e autora
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Mapa 10 - Áreas Especiais Naturais reclassificadas 

 

Fonte: Elaborado por Bruno Zucuni Pina e autora.
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 As áreas prioritárias sendo o elemento basilar para atribuição do grau de importância à 

proteção ambiental e, contribuindo para redefinição dos limites das Áreas Especiais Naturais, 

vêm ao encontro da necessidade de análise do conjunto paisagístico construído. Assim, através 

do mapa 10 se faz possível a discussão de algumas características das áreas redefinidas. 

 A área definida como de extrema prioridade abarca as seguintes áreas estipuladas no 

Anexo 12 como Área Especial Natural: 

- AC1 - Área de Conservação da Reserva da Biosfera 

- AC3 - Área de Conservação da Sub-bacia do Rio Vacacaí-Mirim 

- AC4 - Área de Conservação da Barragem do Rio Vacacaí-Mirim 

- APP dos Morros Testemunhos (Cechella) 

- APP da Barragem do Vacacaí 

- APPs dos recursos hídricos 

 Além destas, agregou-se os limites do Parque Municipal dos Morros que corresponde a 

uma Unidade de Conservação de proteção integral e, a totalidade da Sub-bacia hidrográfica do 

Rio Vacacaí-Mirim à montante do lago da barragem DNOS, visto que a AC3 não contempla a 

totalidade da Sub-bacia, correspondendo parcialmente a limites administrativos. Assim, a área 

definida no mapa 10 como de extrema prioridade à conservação ambiental agrega várias que 

necessitam ser priorizadas ambientalmente.  

 A seguinte classe de prioridade definida corresponde a Alta prioridade, nesta classe de 

foi identificada mais de uma área, que podem ser descritas como fragmentos na paisagem. 

Abarcam as seguintes áreas estipuladas no Anexo 12 como Área Especial Natural: 

- AC1 - Área de Conservação da Reserva da Biosfera 

- AC7 -Área de Conservação da Zona dos Morros 

- AC8 - Área de Conservação do Aquífero 

- APP dos Morros Testemunhos (Alemoa, Cerrito e Mariano da Rocha) 

- APPs dos recursos hídricos 

 À classe Alta prioridade são as mais representativas em termos de tamanho de áreas, 

pois abarcam parcela significativa da AC1, onde tem-se a existência de vegetação arbórea da 

mata atlântica. Esta que também pode estar contígua as APPs de drenagens.  

A área de alta prioridade está conectada diretamente com a de extrema prioridade, neste 

caso formando um único bloco de conservação. Cabe mencionar que os limites da classe Alta 

prioridade, que se localiza no setor Norte da área de estudo foi modificada em relação a AC1 

do Anexo 12. Fato explicado através das áreas identificadas como prioritárias à conservação na 
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tese, logo, algumas áreas não apresentaram prioridade, reconfigurando o setor Norte quanto as 

áreas a serem conservadas. 

As outras duas áreas que correspondem a classe Alta prioridade são a AC7, a AC8 e 

APPs. Tais áreas mantiveram os mesmos limites territoriais de conservação descritos no Anexo 

12. São áreas que agregam elementos patrimoniais, como sítios fossilíferos, áreas livres para 

infiltração de água e vegetação arbórea, componentes geradores de serviços ambientais. 

As áreas que correspondem a Média prioridade abarcam as seguintes áreas estipuladas 

no Anexo 12 como Área Especial Natural: 

- AC2 - Área de Conservação do Arroio Ferreira 

- AC6 - Área de Conservação da Área produtiva Vacacaí 

- AC9 - Área de Conservação dos Arroios Cadena-Cancela 

- APPs de drenagens 

 A definição destas como média prioridade ocorreu por meio da análise do mapa que 

foram identificadas as áreas prioritárias à conservação ambiental no estudo, mapa 7. Nesse 

contexto foi verificada a necessidade de reconfiguração dos limites da AC2 a fim de agregar os 

componentes da paisagem que estruturam o sistema ambiental do Arroio Ferreira. E, por fim, a 

única área que corresponde a classe Pouca prioridade foi a descrita no Anexo 12 da LUOS, 

como AC5 - Área de Conservação de Camobi. 

 A menção das Áreas Especiais Naturais abarcadas, em cada uma das classes de 

prioridade à conservação, contribui para a compreensão e organização das estratégias 

necessárias para efetivação da proteção ambiental local. Além disso, ao analisar as áreas do 

mapa em seu conjunto de classes prioritárias, visualiza-se que compõem uma rede de conexões, 

onde os limites de cada uma das classes de prioridade estruturam a paisagem de modo a 

possibilitar o fluxo de espécies e serviços ambientais. 

 Assim, a partir da discussão que envolveu a identificação das áreas prioritárias à 

conservação, bem como da redefinição dos limites das Áreas Especiais Naturais, ressalta-se que 

o estudo visa apresentar a real necessidade de valorização da paisagem de Santa Maria, 

demostrando por meio de uma metodologia que abrange distintos atributos, a ênfase dos 

elementos patrimoniais que o município possui, visto os distintos serviços ambientais que o 

conjunto das paisagens realizam em prol da qualidade de vida das populações. 

 Com objetivo de contribuir em prol da possibilidade de efetivação da conservação 

ambiental de determinadas áreas, elaborou-se estratégias de conservação e proposições de uso 

sustentáveis para algumas áreas prioritárias identificadas na Tese. Tais proposições, além de 
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auxiliarem no modo com que a sociedade visualiza e interage com os elementos da paisagem, 

também correspondem a possibilidades de execução pelo poder público municipal. 

 

5.4 ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  

 

 As áreas identificadas como de prioridade à conservação ambiental no estudo, 

correspondem em determinada parcela, a áreas de preservação como APPs de drenagens, topo 

de morros, encostas de morros e Unidade de Conservação municipal. Para além destas existem 

diversas áreas que foram avaliadas como de conservação, isso porque são importantes a serem 

protegidas, mas que podem ser utilizadas de modo sustentável, visando a valorização ambiental 

das mesmas. 

 Com os resultados da pesquisa espacializados no mapa 7 (pagina 193), onde são 

apresentadas áreas de extrema, alta e média prioridade à conservação, deve ser priorizada a 

manutenção dos atributos paisagísticos, mas também, a necessidade de aplicação de projetos 

que visem a recuperação e restauração do ambiente natural nas mesmas. 

As áreas de média prioridade são aquelas que fazem a união das áreas de extrema e alta 

prioridade, caracterizando-se pela porção Norte da área de estudo, com presença de mata 

atlântica e encosta do planalto. Nestas, considera-se que a existência de atividades de produção, 

de baixo impacto possam existir. 

 

5.4.1 Restrições de uso e ocupação 

 

 Para que seja possível a conservação ambiental da área definida como prioritária, 

algumas restrições quanto ao uso devem existir. Isso porque as áreas descritas com extrema e 

alta necessidade à conservação se constituem em locais de topo de morros e locais de captação 

de água para abastecimento humano, Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim e locais 

ainda não pavimentados da área de recarga do aquífero subterrâneo, devendo assim, priorizar a 

preservação dos atributos que compõem estas paisagens, visto os serviços ambientais que 

desempenham à sociedade.  

Desse modo, a fim de manter as características naturais das áreas, que abarcam a 

Floresta Estacional Decidual e áreas de encosta do planalto, com morros testemunhos e 

drenagens de relevância no abastecimento público, os usos em determinados locais não devem 

se configurar em usos diretos, como a coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais 
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(SNUC), podendo acarretar em perdas ecossistêmicas e da qualidade dos serviços ambientais 

prestados, com destaque para a quali-quantidade de água. 

A implantação de restrições nos espaços que ainda mantêm as características naturais 

presentes identificadas no estudo, advém da ameaça que as mesmas se encontram em relação a 

expansão urbana de Santa Maria sem o devido controle. Pois, algumas áreas definidas como 

extrema e alta prioridade já se encontram ocupadas indevidamente, além de existir uma 

especulação imobiliária de alto e médio padrão sobre algumas destas áreas, como Morro 

Cechella e Morros Testemunhos Mariano da Rocha e Cerrito, já ocupadas em grande parcela, 

devem ser controlados quanto a ocupação dos espaços ainda conservados.  

Para tanto, determinados usos não podem ser permitidos, visto a Lei do SNUC 

(BRASIL, 2000), conceitua conservação da natureza como, 

 

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, 

a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que 

possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo 

seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 

garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral; 

 

Seguindo o descrito, verifica-se que determinados usos não podem ser permitidos nas 

áreas de extrema e alta prioridade à conservação ambiental (figura 55). Ressaltando a 

importância que o poder público tem ao realizar a restrição efetiva de determinados usos do 

solo, pois, algumas destas áreas estão muito próximas ou mesmo pertencem ao perímetro 

urbano do município, estando sob pressão de uso e ocupação do solo por residências, comércio, 

indústrias, pavimentação e todo aparato infra estrutural que acompanha o processo de 

urbanização de áreas.  
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Figura 55 - Expansão urbana no sentido das áreas de extrema e alta prioridade 

 

 

Fonte: Organizado pela autora. 

Descrição: A) Expansão urbana no sentido da área de recarga do aquífero e morros testemunhos, considerados 

como áreas de alta prioridade à conservação. B) Expansão urbana no sentido da Sub-bacia hidrográfica do Rio 

Vacacaí-Mirim e áreas da encosta do planalto, consideradas de extrema e alta prioridade à conservação. 

 

Na figura 55 são apresentadas as áreas de extrema e alta prioridade à conservação 

ambiental, a partir da qual, visualizam-se os sentidos da expansão da cidade. Na imagem “A” 

a área de recarga do aquífero Passo das Tropas, que faz parte do Sistema Aquífero Guarani – 

SAG (OLIVEIRA; VIEIRA, 2010), foi classificado, por meio da metodologia utilizada, como 

área de alta prioridade, logo, por se configurar em área de recarga de aquífero, não deve possuir 

determinados tipos de uso e ocupação do solo sobre. 
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 As atividades podem gerar poluição, de maior ou menor impacto, dependendo do local 

em que estão localizadas. Estas atividades causadoras de poluição são classificadas como fontes 

difusas ou pontuais de poluição da água. Foster e Hirata (1993) mencionam as fontes difusas 

de poluição como de difícil identificação, pois são lançadas de forma dispersa e as fontes 

pontuais, de fácil identificação. 

 Em relação as águas superficiais, considera-se que estão mais propícias a poluição em 

relação as águas subterrâneas, de modo que o fluxo hídrico perpassa diretamente as zonas de 

produção agrícola, áreas pavimentadas e locais de lançamentos de rejeitos, como lixões a céu 

aberto e demais locais de disposição de produtos inapropriadamente. Mas, as águas 

subterrâneas, que compõem o ciclo hidrológico, também podem ser poluídas, caso não exista o 

devido cuidado, principalmente em relação as áreas de infiltração natural da água, áreas de 

recarga.  

As fontes de poluição da água, neste caso, são as áreas residenciais urbanas sem ou com 

incompleta rede de coleta de esgoto, fossas sépticas, uso agrícola do solo com utilização de 

agroquímicos (pesticidas e fertilizantes), disposição de efluentes provindos de atividades 

industriais, lagoas de efluentes, lixões, aterros sanitários, postos de combustíveis, oficinas 

mecânicas, confinamento de animais, locais com resíduos de óleos e graxas (FOSTER e 

HIRATA, 1993; FEITOSA e MANOEL FILHO, 1997; HEATH, 1983).  

Resultados apresentados por Follmann (2012) mostram que na área de recarga de 

aquífero, de alta prioridade à conservação, demostrada na figura 55 – A, existem usos 

incompatíveis legalmente, com a presença de atividades potencialmente poluidoras da água, 

como posto de combustível, oficina mecânica e serviços automotivos, ferro velho e falta de 

rede coletora de esgoto. Desse modo, ressalta-se a necessidade desta área ser priorizada pelo 

poder público quando da realização do ordenamento territorial municipal, bem como da 

possível criação de área protegida a fim de manter as características ambientais que 

desempenham serviços ambientais.  

Também na figura 55 – A, a zona dos morros testemunhos Cerrito, Mariano da Rocha e 

Alemoa são classificados como alta prioridade à conservação ambiental. Nestas áreas é visível 

o enclave ao qual se encontram devido a urbanização de Santa Maria. 

Os morros estão localizados entre as rodovias, BR 287 e 158, estando a BR 158 em 

processo de duplicação, ampliando a separação de zonas de importância ambiental, como os 

morros testemunhos, da área proposta como Parque São Vicente Palotti e da encosta do 

Planalto. Em termos ambientais de dispersão de espécies, este fator é um entrave a conservação 

dos ecossistemas, pois não permite a troca, isolando as espécies. Desse modo, "as rodovias são 
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agentes de fragmentação de alto impacto que afetam ambientes físicos, químicos e biológicos 

de um ecossistema” (FORMAN et al, 2003 apud REZZADORI, HARTMANN, HARTAMNN, 

2016, p. 22). 

Condomínios residenciais nas proximidades também realizam impactos negativos, pois 

interferem na disseminação das espécies e trazem impactos visuais ao local. Outras áreas 

residenciais atuam igualmente na degradação da qualidade ambiental da área, atuado na 

compactação e assoreamento do solo, poluição sonora, visual e da água, bem como através da 

fragmentação florestal, considerada uma das principais causas da perda de ecossistemas, visto 

que a diminuição da área disponível pode acarretar na redução na diversidade biótica local. 

Fato corroborado por Saunders et al (1991 apud REZZADORI, HARTMANN, 

HARTAMNN, 2016, p. 27), quando mencionam que “a redução no tamanho de um fragmento 

implica em reduções no tamanho das populações, e pequenos tamanhos populacionais 

aumentam a probabilidade de extinção”. Assim, as rodovias vêm de encontro com a 

conservação, pois aumentam a fragmentação da paisagem, além de facilitar a ocupação de 

novas áreas pelas populações. 

Nesse sentido, a zonas dos morros testemunhos em Santa Maria devem possuir 

restrições de uso e ocupação que não permitam a disseminação de áreas residenciais sem um 

zoneamento adequado. Isso porque a zona dos Morros Testemunhos é composta por áreas de 

vegetação que pertencem ao Bioma Mata Atlântica e de importância geomorfológica e 

geológica local e presença de sítios fossilíferos. Sendo assim, a preservação destas deve ser 

priorizada pelo poder público quando da elaboração das áreas de expansão urbana de Santa 

Maria no seu plano de ordenamento territorial, Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

Em relação as áreas de extrema prioridade à conservação ambiental, figura 55 – B, é 

fundamental que o poder público intervenha de modo a restringir os usos diretos, e a manter as 

características naturais e de valor local de prestação de serviços ambientais. Assim, usos que 

envolvem atividade industrial, comercial, núcleo populacional urbano e rural, ou mesmo 

exploração agropecuária de modo não sustentável devem ser restringidos na lei de ordenação 

do território que abarca determinadas áreas de conservação, somadas a fiscalização ambiental.  

O poder público tem a necessidade de gerir estas áreas de modo a conservar os referidos 

atributos, visto que a fragmentação florestal é visível, gerando degradação dos ecossistemas, 

com perda da qualidade e quantidade de água e solos acarretado através da diminuição da 

infiltração da água e aumento do escoamento superficial, além da diminuição da beleza cênica.  

Os órgãos locais de responsabilidade pelo ordenamento do território devem considerar 

as restrições de novas áreas de loteamentos residenciais, atividades comerciais e agricultura, e 
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implementar a restauração de áreas degradadas, a fim de possibilitar a conservação ambiental 

local nas áreas de extrema prioridade. 

 Nestas áreas de extrema prioridade, apresenta-se a recuperação e restauração de áreas 

degradadas, que, em termos de serviços ambientais referem-se a área de captação de água da 

Sub-bacia Hidrográfica a montante do lago da barragem que abastece parcela da cidade de Santa 

Maria, correspondendo a áreas de produção e processamento de água.  

 Para tanto, propõem-se um projeto que envolva a recuperação e restauração de áreas 

degradadas, por meio de plantação de árvores nativas em locais degradados e que pertençam a 

particulares. Tal projeto deve ser promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Santa Maria, em conjunto com Itaara, pois a Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim tem 

o curso superior em tal município, inclusive a nascente. 

 Projeto este que pode ser desenvolvido em parceria com ONGs Locais e centros de 

ensino superior, com perspectiva de se transformar em um programa de Compensação Por 

Serviços Ambientais (CSA), que utiliza o princípio de “protetor-recebedor”. De acordo com 

Born e Talocchi (2002) a CSA tem como objetivo “transferir recursos ou benefícios da parte 

que se beneficia para a parte que ‘ajuda’ a natureza a produzir ou manter os seres vivos e as 

condições que garantem os processos ecológicos de que necessitamos”. 

A restauração de áreas degradadas que correspondem a Floresta Estacional Decidual 

deve estar atrelada, inicialmente, as áreas que correspondem a extrema prioridade de 

conservação. A execução de projetos de compensação por serviços ambientais na área vem ao 

encontro da diminuição da fragmentação florestal, minimiza os impactos erosivos, e possibilita 

o processamento da água, a manutenção da beleza cênica e a valorização ambiental junto às 

populações locais. 

 Em relação as áreas definidas como média prioridade à conservação os usos poderão ser 

diretos e indiretos, nos termos da sustentabilidade ambiental. A possibilidade de exploração da 

natureza deve ocorrer de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais e dos 

processos ecológicos (BRASIL, 2000). Para estas áreas, sugere-se que os usos e ocupações 

sejam permitidos, mas de modo que não degradem o meio ambiente.  

 A maioria das áreas de média prioridade à conservação pertencem a zona da RBMA, 

logo, os usos e explorações possíveis de realização necessitam ser controlados pelo poder 

público local. Conforme descrição do SNUC para áreas de uso sustentável, é permitido o uso 

por meio da agropecuária, atividades industriais de pequeno porte, núcleos populacionais 

urbanos e rural.  
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 São atividades permitidas, visto que podem ser áreas de domínio público ou privado. Os 

usos e ocupações são permitidos, mas devem obedecer as restrições específicas dispostas no 

ordenamento territorial do município. Neste contexto, o poder público de Santa Maria tem papel 

essencial na conservação ambiental local.  

Cabe ressaltar uma reflexão referente a crítica inicial realizada sobre a não efetivação 

ambiental das Áreas Especiais Naturais, em qual destacou-se que, nos planos de expansão 

urbana da cidade as mesmas não eram consideradas, ou seja, as restrições ambientais que 

deveriam existir não estavam sendo aplicadas. Menciona-se assim, a partir dos resultados 

obtidos no decorrer da presente pesquisa, que, o poder público deve efetivar a legislação 

ambiental já existente, bem como ressalvar áreas pertencentes ao município a fim de 

preservação e conservação ambiental por meio de implementação ou ampliação de áreas 

protegidas municipais. 

 A partir do presente estudo é possível mencionar que algumas áreas anteriormente 

definidas como de proteção para o município de Santa Maria, nas Áreas Especiais Naturais, não 

apresentaram relevância de conservação, entretanto, outras, foram potencializadas. Desse 

modo, cabe alertar a necessidade de efetivação de restrições quanto aos usos e ocupações do 

solo nas áreas de extrema e alta prioridade, permitindo, por meio da Lei de Uso e Ocupação do 

Solo municipal somente usos não degradantes nestas áreas. 

 Aplicando estas restrições de uso, juntamente com o desenvolvimento de projeto de 

recuperação de áreas degradadas, verifica-se a possibilidade de manutenção da prestação de 

serviços ambientais promovidos pelas paisagens. 

 Para além da aplicação das restrições de usos diretos em determinados espaços, o estudo 

apontou que, para existir uma conservação ambiental em que a população esteja envolvida, é 

necessário que a paisagem seja valorizada pela mesma, a fim de que esta sinta-se pertencente e 

valorize os elementos que a configuram. Para isso as áreas devem ser utilizadas 

sustentavelmente, objetivando retorno financeiro através de renda e emprego. 

 

5.4.2 Proposições de uso sustentável  

  

Nas áreas prioritárias para conservação identificadas no estudo, podem ser atribuídos 

usos recreativos, esportivos, de comércio e de produção. O próprio MMA (2009) estimula o 

uso de UCs a fim de contemplar a geração de renda e valorização das áreas, sempre respeitando 

as características as quais foram instituídas. No caso da área de estudo, por ainda não se 
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configurar totalmente em UC, considera-se que devem ser aplicadas restrições mais rigorosas 

em relação aos usos nos planos que ordenam o território municipal.  

 No decorrer dos trabalhos de campo e de toda análise da cobertura da terra realizada no 

presente estudo, verificou-se que, especificamente na área identificada como prioritária à 

conservação, o desenvolvimento de atividades produtivas, comerciais, recreativas e esportivas 

já são presentes. No entanto, devido a área total identificada não se configurar efetivamente em 

uma área protegida, os usos são realizados sem o cuidado em relação a proteção das paisagens 

naturais, por falta de fiscalização do Poder Púbico municipal e desconhecimento sobre a 

relevância ambiental local pela própria população. 

 Desse modo, os resultados obtidos podem vir a contribuir para estudos que 

implementem a área total identificada como UC ou mesmo a fim de restringir determinados 

usos, visto a necessidade descrita no decorrer do trabalho sobre a importância de proteger os 

atributos da paisagem local. Como contributo para que a área possa ser conservada 

efetivamente, propõem-se estratégias de uso que visam a valorização e conservação da referida 

área prioritária. 

 O potencial paisagístico local, proporcionado por meio da interação dos atributos da 

paisagem, com destaque para a encosta do Planalto, com os morros testemunhos e 

biodiversidade caracterizada pelo Bioma Mata Atlântica, somado aos recursos hídricos, 

possibilita uma gama de atividades a serem realizadas, e que podem vir a contemplar a 

valorização da paisagem pela população local e visitantes, contribuindo e demostrando a 

necessidade de conservação da mesma. 

 A interação de atividades sustentáveis com a efetiva proteção ambiental é um fator 

aplicado em áreas protegidas em nível mundial, onde, as regras de visitação e estrutura para tal 

contribuem na divulgação quanto aos elementos que compõem as áreas protegidas e porque 

devem ser protegidas, e ainda geram renda e a apreciação da beleza cênica das mesmas. Este é 

fator elementar para que as paisagens possam ser efetivamente conservadas, pois é a partir do 

reconhecimento da sociedade quanto a primazia de proteger determinadas áreas que as ações 

são efetivadas. 

 Para tanto, a partir do potencial existente nas áreas prioritárias em Santa Maria, 

propõem-se como estratégia de uso para conservação destas, os “Percursos paisagísticos de 

Santa Maria”. Esta poderá ser desenvolvida pelo Poder Público municipal de Santa Maria, com 

apoio das ONGs locais e comunidades inseridas nas áreas. 

 A proposição desta estratégia foi estabelecida a partir do desenvolvimento da presente 

tese de doutorado, ao discutir a relevância de proteção, mas também em relação aos possíveis 
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usos dos atributos geológico-geomorfológico, hídricos e de vegetação locais. O 

aprofundamento que foi realizado no decorrer do estágio de doutorado no exterior, concretizado 

junto ao Departamento de Geografia da Universidade do Minho, Campus Azurém, localizado 

em Guimarães/PT, supervisionado pelo Professor Doutor Francisco da Silva Costa, professor 

auxiliar do Departamento de Geografia da Universidade do Minho.  

 No doutorado no exterior foram investigadas ações possíveis para efetivação da 

proteção ambiental da área identificada como prioritária em Santa Maria. Desse modo, o estudo 

da proposta da Penha como Área Protegida (Paisagem Protegida), que está inserida na 

candidatura de Guimarães como Capital Verde Europeia 202031 foi necessária na discussão para 

definição da estratégia “Percursos paisagísticos de Santa Maria”.  

A análise da proposta da Penha como Área Protegida, por meio dos relatórios de estudos 

obtidos durante as entrevistas a Câmara Municipal de Guimarães, incluindo o de 

biodiversidade, geologia, geomorfologia, hidrografia e cultura foram essenciais para transpor 

as dificuldades e semelhanças positivas à escala do município de Santa Maria. Somando-se a 

isso, o desenvolvimento dos trabalhos de campo à Penha, para observação do descrito nos 

relatórios e análise da aplicação das atividades desenvolvidas nesta área, a fim de verificar 

possíveis aproveitamentos no âmbito da área de estudo. 

No Morro da Penha32 existe uma trilha para pedestres, que se desmembra em mais de 

um caminho, com marcas de sinalização de percurso, que indicam o caminho correto para o 

visitante, conforme pode ser visualizado na figura 56. A área a qual a Câmara Municipal de 

Guimarães propõe como Área Protegida junto ao ICNF, corresponde ao território pertencente 

a Irmandade da Penha (Religioso), onde estão a maioria das atividades relacionadas a venda de 

produtos, restaurantes, santuário, área de campismo e visitação turística de modo geral, mas 

agrega ainda o entorno do Morro que não pertence a Irmandade, sendo parcela do Poder Público 

municipal e parcela de particulares (detalhes obtidos nas entrevistas realizadas à Câmara 

Municipal de Guimarães). 

 

 

 

 

                                                 
31 http://www.cm-guimaraes.pt/pages/1093 
32 http://www.penhaguimaraes.com/pt/ 
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Figura 56 - Morro da Penha, Guimarães – Portugal 

 

 
 

Fonte: Trabalhos de campo realizado pela autora em 2017. 

Descrição: A) Morro da Penha com o teleférico de acesso e urbanização no entorno. B) Santuário da Penha. C) 

Parcela inicial do percurso da trilha de pedestre que dá acesso ao Santuário localizado no topo do Morro da Penha. 

D e E) Marcações de sinalização de percurso e placas indicativas dos caminhos e pontos de visitação. F) Imagem 

demonstrativa da rota da Penha, do centro da cidade de Guimarães até o topo do Morro. G) Marcas de sinalização 

do caminho da trilha, PR3 significa Percurso Pedestre de Pequena Rota (até 30km), onde o número 3 representa o 

Concelho da rota, que no caso é Guimarães, Distrito de Braga. 

 

Os usos realizados na área da Penha, tanto dos acessos, como também do topo do Morro 

que abarca o santuário, monumentos e atividades voltadas ao turismo, onde tem-se a visão da 
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área urbana de Guimarães foram analisados e comparados em relação a área de estudo da 

presente tese em Santa Maria. Utilizou-se, assim, o estudo desta proposta, pois a mesma tem 

por base a proteção da área e a utilização sustentável dos seus espaços, além de se encontrar em 

uma mesma perspectiva de localização de Santa Maria, no entorno da urbanização. Seguindo 

assim, conforme o disposto por Meireles et al (2017, p. 10), 

 

A proposta de classificação da Penha como Área Protegida deve ser entendida como 

uma medida de valorização e de proteção de ordenamento do território e não como 

um entrave ao desenvolvimento económico e social. O maior desafio é despertar o 

interesse pela defesa do património natural, geológico e cultural, estabelecendo uma 

aproximação mais profunda das pessoas às unidades de conservação, de forma que o 

investimento em unidades de conservação também signifique retorno na forma de 

benefícios para todos. 

 

A estratégia proposta de “Percursos Paisagísticos de Santa Maria” vem ao encontro do 

mencionado por Meireles et al (2017), em qual buscam instigar o interesse pelo patrimônio 

natural, a fim de estabelecer relações harmoniosas entre as pessoas e as áreas protegidas. Para 

tanto, a proposta da Penha como Área Protegida em âmbito local vem a somar com os objetivos 

de conectar a proteção com o uso das áreas preconizado para a área de estudo em Santa Maria, 

dispondo de estratégias e ações que contribuíam para tal. 

Ainda analisando usos que contribuem na proteção ambiental local foi verificado, em 

uma trilha localizada junto a um canal artificial de água, chamada “Levada de Piscaredo” 

(Figura 57), no município de Mondim de Bastos, Portugal, a possibilidade de conexão e 

interpretação ambiental em relação a importância do recurso hídrico no desenvolvimento das 

atividades locais, bem como da sua conexão ao patrimônio natural a ser protegido. 
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Figura 57 - Trilha da Levada de Piscaredo 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo realizado pela autora em 2017. 
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Esta trilha possibilita, através da promoção do turismo de natureza, a valorização do 

canal artificial33 que remonta ao século XIII, mantendo a história cultural, bem como a 

valorização da paisagem local. Assim a Trilha da Levada de Piscaredo pode ser contemplada 

como um modelo possível de implementação em Santa Maria, visto as características estruturais 

e ambientais do local.  

 Outra área relevante analisada no decorrer do estágio de doutorado no exterior foi o 

Parque Nacional da Peneda-Gerês. De acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas (ICNF), 

 

O  Parque Nacional da Peneda-Gerês foi a primeira Área protegida criada em Portugal, 

sendo a única com o estatuto de Parque Nacional, reconhecido internacionalmente 

com idêntica classificação, desde a sua criação, por parte da União Internacional para 

a Conservação da Natureza (UICN), devido à riqueza do seu património natural e 

cultural, sendo um dos últimos redutos do país onde se encontram ecossistemas no 

seu estado natural, com reduzida ou nula influência humana, integrados numa 

paisagem humanizada (ICNF, 2013, p. 04) 

 

Esta é uma área de relevada importância em Portugal, com valores naturais necessários 

à proteção. Através de entrevistas realizadas ao ICNF da Região Norte de Portugal e, de 

trabalhos de campo desenvolvidos no mesmo, menciona-se que o Parque (figura 58) possui 

uma adequada organização dos setores de uso, estrutura para turismo e aproveitamentos 

pertinentes à proteção preconizada, possibilitando a proteção eficaz dos elementos da paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 http://darasola.blogs.sapo.pt/26481.html 
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Figura 58 - Parque Nacional da Peneda-Gerês 

 

 

 

Fonte: Trabalhos de campo realizados pela autora em 2017 e mapa obtido no ICNF-Braga. 

Descrição: A) Fotografia da entrada na Área de proteção Total do Parque, representada pela Mata da Albergaria. 

B) Porta de Campo do Gerês, informações e educação ambiental. C) Vista do miradouro da Pedra Bela, ponto de 

contemplação da paisagem que abarca a albufeira da Caniçada e Freguesia Vilar da Veiga no vale entre os morros. 

D) Imagem da área abarcada pelo Parque, onde a cor mais intensa corresponde a zona de proteção total, as 

intermediárias às áreas de proteção I e II e as demais correspondem a áreas de uso agrícola.  

 

 Este é o único Parque Nacional de Portugal, dispondo de uma área de 69.596 hectares, 

onde as atividades permitidas são condicionadas a cada uma das áreas de restrições definidas 

no regulamento do Plano de Ordenamento e na Carta de Desporto de Natureza. Estas 

distinguem-se em 3 níveis de acordo com a importância e vulnerabilidade dos valores naturais 

presentes, sendo eles: área de proteção total; área de proteção parcial de tipo I e; área de 

proteção parcial de tipo II. A área rural também é subdividida, com denominações: área de 

proteção complementar de tipo I e érea de proteção complementar de tipo II (ICNF, 2013). 

 A distinção do parque em áreas mais ou menos restritas favorecem a organização das 

atividades desenvolvidas nas mesmas, pois é nas áreas de restrição parcial I e II que a maioria 

dos Percursos Pedestres de Grande ou Pequena Rota34 (GR; PR) são realizadas. Existem 

diversos percursos pedestres de pequena rota no parque, todos descritos detalhadamente no 

site35 do ICNF.  

                                                 
34 GR – Mais de 30 quilômetros. PR – Menos de 30 quilômetros (FCMP, 2018). 
35 http://www2.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/pnpg 
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 Os percursos de pedestres são destacados por corresponderem a uma estratégia de uso 

sustentável para o parque, onde são acompanhados por outros usos e infraestruturas, como 

alojamentos, centro de acolhimento, centros de educação ambiental, atividades náuticas, 

miradouros, museu, parques de campismo e de merendas, “portas”, restaurantes e santuário. 

Essas infraestruturas e atividades correspondem a estratégia estabelecida para visitantes e 

residentes do parque, de modo que seja instigado o desejo pela valoração da área. 

 Analisando o contexto desta Área Protegida instituída, do Morro da Penha da trilha da 

Levada de Piscaredo, juntamente com os conhecimentos teóricos e práticos referentes as áreas 

prioritárias de conservação ambiental da área de estudo, que a estratégia “Percursos 

paisagísticos de Santa Maria” foi elaborada. 

 

5.4.2.1 Diretrizes com recomendações para o planejamento da paisagem de Santa Maria 

 

 Ao considerar os conhecimentos teóricos e de campo da área de estudo, e os atributos 

geológico-geomorfológico, hídrico e vegetação como prioritários à conservação ambiental, 

refletiu-se paralelamente com as pesquisas realizadas no período do doutorado em Portugal, de 

modo a estabelecer as seguintes temáticas aos percursos: 

 Percursos dos Morros e Mata Atlântica; 

 Percurso das Águas; 

Os Percursos dos Morros e Mata Atlântica visam a valorização dos elementos 

patrimoniais voltados a geomorfologia e a contemplação e valorização da vegetação que 

compõem Bioma mata atlântica em Santa Maria.  Já a valorização dos recursos hídricos é dada 

por meio do Percurso das Águas, com destaque ao rio que abastece o lago da barragem DNOS. 

Os mesmos podem ser visualizados na figura 59. 
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Figura 59 - Proposição de percursos pedestres nas áreas prioritárias à conservação 

 

 

 

Fonte: ONG Bandeirantes da Serra, adaptado pela autora. 

Descrição: A) Percursos dos Morros e da Mata Atlântica. B) Percurso das águas. 

 

No contexto apresentado, expõem-se que a terminologia utilizada (percurso) se reporta 

aos trabalhos de campo, entrevistas e materiais bibliográficos obtidos no decorrer do estágio de 

doutorado em Portugal. Desse modo, a nomenclatura abarca na pesquisa, os percursos temáticos 

dos “Morros e Mata Atlântica” e o percurso das “Águas”.  
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 A terminologia é empregada com a finalidade de chamar a atenção da população para 

os caminhos que podem utilizados para contemplação da paisagem de modo sustentável, ao 

qual estão incorporados atributos florísticos, faunísticos, geológicos, geomorfológicos e 

hídricos. Assim, com a definição dos percursos para pedestres, sugere-se a implantação de 

locais de intervenção, onde, através de instrumentos interpretativos, a valorização da paisagem 

poderá ser conquistada e difundida pela população local e visitantes. 

 Os percursos para pedestres propostos foram incididos sobre as áreas de extrema e alta 

prioridade de conservação, perpassando por locais de média prioridade e áreas urbanizadas. 

Com isso, o objetivo de sensibilizar quanto a manutenção dos atributos da paisagem é 

contemplado, pois perpassa por lugares de expansão urbana, com índices de degradação 

ambiental, áreas desmatadas, e também a locais onde existem atributos conservados e que 

prestam serviços ambientais, possibilitando assim, por meio da percepção da paisagem e dos 

instrumentos interpretativos, a relevância da conservação ambiental em Santa Maria.  

 

5.4.2.1.1 Percursos dos Morros e Mata Atlântica  

 

A temática referente aos Morros e Mata Atlântica abrange a relevância destes atributos 

da paisagem à conservação. Inserido na proposta de Percursos paisagísticos de Santa Maria, 

visam, por meio da definição de caminhos com recursos interpretativos e atrativos turísticos, 

aproximar a população da natureza e sensibilizá-la quanto a importância da sua conservação.  

Como demostrado no decorrer da pesquisa, a encosta do Planalto compreende uma 

paisagem de grande beleza cênica, pois agrega biodiversidade e geodiversidade de destaque no 

contexto local. A esta paisagem, sugere-se, a utilização de percursos para pedestres, 

nomeadamente, por meio do ecoturismo. 

A prática do ecoturismo realizado adequadamente, de acordo com Degrandi (2011, p. 

25), “caracteriza-se por ser uma modalidade de turismo não massificada, movida pela oferta, 

designando um turismo de baixo impacto e onde os elementos paisagísticos naturais assumem 

a centralidade no processo de visitação”. Assim, considerando os objetivos de proteção 

ambiental necessários nas áreas definidas como prioritárias à conservação em Santa Maria, a 

proposição de percursos para pedestres pautados na prática do ecoturismo, adequam-se aos 

propósitos de conservação, bem como possibilitam a sensibilização da população.   

Neste contexto, propostas iniciais de percursos foram realizadas. Os caminhos dos 

morros e mata atlântica foram desenvolvidos com auxílio de representante da ONG 
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Bandeirantes da Serra e através de trabalhos de campo, definindo, a partir de percursos 

previamente existentes, os descritos na figura 60.  

 

Figura 60 - Percursos dos Morros e Mata Atlântica 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

 A esta temática, foram desenvolvidos 4 percursos para pedestres, todos com ponto de 

partida no cruzamento (1) das Ruas Euclides da Cunha com Dr. Eduardo Emiliano Pereira dos 

Santos, no Bairro Itararé. No decorrer dos percursos foram propostas áreas de intervenção, com 

instrumentos interpretativos, além da proposição de inserção de sinalizações para indicação dos 

percursos e dos atributos da paisagem. 

 Os percursos definidos são considerados autoguiados, com sugestão de sinalização de 

compreensão internacional. Desse modo, propõem-se a utilização do modelo descrito na figura 

61, de Percurso para Pedestre de Pequena Rota, definida como menor do que 30km (FCMP, 

2018). 
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Figura 61 - Sinalização de percursos para pedestres 

 

 

 

Fonte: FCMP, 2018. 

 

 A sinalização adequada facilita a utilização do local com segurança quanto aos 

deslocamentos. Estas devem ser colocadas em locais de fácil visualização, utilizando-se de 

rochas expostas, mas fixas, ou mesmo através da inserção de estacas de madeira fixadas no solo 

com os respectivos indicativos do percurso. 

Em relação aos instrumentos interpretativos, a sugestão é a inserção de painéis 

informativos e interpretativos em pontos estratégicos dos percursos, como início, paradas para 

descanso e nos mirantes. Somando a estes, propõem-se a implantação de um painel informativo 

e interpretativo no centro da cidade, a fim de atrair a atenção da população para os atributos 

naturais do município, bem como da necessidade da sua conservação. A mesma perspectiva de 

divulgação é sugerida ao site da prefeitura municipal de Santa Maria, com descrição das 

normativas que devem ser seguidas para utilização dos percursos, como número de pessoas que 

podem utilizar o percurso ao mesmo tempo, explicações com o cuidado do meio ambiente e 

descrição do valor ambiental que a área apresenta. 

Seguindo estas diretrizes de uso, os atrativos turísticos presentes na área prioritária à 

conservação poderão ser contemplados pelas pessoas. Onde, no decorrer dos caminhos, das 

paradas para observação e dos painéis interpretativos com explicações dos atributos 
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visualizados, tem-se a possibilidade de sensibilização e valorização da paisagem e 

consequentemente a difusão da necessidade de conservação da mesma. 

Os Percursos dos morros e da mata atlântica podem ser realizados na sua totalidade, 

pois a soma dos percursos gera um circuito de caminhada, mas também pode ser praticado de 

modo único. O desenvolvimento de 4 Percursos para Pedestres integrados a temática dos 

Morros e Mata Atlântica facilita na escolha, de acordo com o tempo disponível, preparo físico 

e objetivo de realização do percurso. 

Assim, os 4 Percursos foram definidos da seguinte maneira: 

 PP1 – Percurso para Pedestre do Morro Cechella (1,4 km); 

 PP2 - Percurso para Pedestre do Parque dos Morros 1 (7,0 km); 

 PP3 - Percurso para Pedestre do Parque dos Morros 2 (7,1 km) e; 

 PP4 - Percurso para Pedestre do Morro das Antenas via Parque dos Morros 1 (9,1 km). 

Estes percursos podem ser visualizados na figura 60. A localização dos painéis, 

sinalização, locais de descanso e contemplação no final do percurso estão numerados 

especificamente em cada uma das imagens que compõem o mosaico da figura 62.  

Os 4 percursos têm início no cruzamento das Ruas Euclides da Cunha com Dr. Eduardo 

Emiliano Pereira dos Santos, no Bairro Itararé. Sendo ponto de partida, sugere-se a implantação 

de um painel informativo, referente aos 4 percursos (figura 62).  

O painel informativo deve ter a localização inicial e informações de cada um dos 4 

percursos, como também o que será encontrado em cada um, possibilitando a escolha de acordo 

com o objetivo. Assim, o percurso 1, com aproximadamente 1,5km é o mais curto em termos 

de distância, mas com elevação um pouco mais que 100m. Neste, tem-se como objetivo final o 

mirante do morro do Cechella. No percurso é possível observar na paisagem a degradação da 

vegetação por meio da ocupação com residências no entorno do morro, bem como 

desmatamento no seu topo. 

O morro Cechella é destacado na paisagem, visto que se encontra isolado do conjunto 

de morros que compõem a encosta do Planalto. Corresponde a área de extrema prioridade à 

conservação, em que um dos lados do morro está o lago da barragem DNOS, onde existe 

ocupação irregular e, do outro, a expansão urbana é intensa e adentra a encosta do Planalto.  



234 
 

Figura 62 - Percursos para Pedestres dos Morros e Mata Atlântica 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  
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 A sinalização para o PP1 deve estar visível no painel informativo (1). O caminho a ser 

seguido tem como destino final o mirante para a cidade de Santa Maria. Sugere-se a inserção 

de um painel interpretativo (2) no local.  

 Neste painel é importante a descrição do contexto da conformação da paisagem local, 

dos morros possíveis de visualização a partir deste mirante, morros testemunhos do Cerrito e 

Mariano da Rocha, além de descrição da geomorfologia do próprio Cechella. Alguns elementos 

que compõem a flora e a fauna também devem estar descritos no painel, demostrando a 

relevância da área.  

 O segundo percurso proposto corresponde ao do Parque dos Morros 1 – PP2. Neste a 

sinalização é primordial, visto que perpassa por parcela urbana de Santa Maria no seu início. 

Este é importante ser ressaltado, visto que as pessoas poderão estar visualizando a ocupação 

urbana no sentido do caminho que está realizando, percebendo assim, a perda da paisagem 

natural de alguns espaços pela ocupação.  

 Assim, na sequência de entrada no Parque Natural Municipal dos Morros, onde já existe 

uma placa indicativa do Parque implantada, é sugerido a colocação de um painel interpretativo 

(5). Este é considerado pelo fato de ser um local de contemplação da paisagem, onde a visão 

abarca o conjunto dos morros da encosta do planalto, a vegetação arbórea da mata atlântica e 

integrado a este ambiente, o lago da barragem do rio Vacacaí-Mirim. Assim, um painel 

interpretativo destas características ambientais deve ser ressaltado no local a fim de valorizar o 

potencial da paisagem natural existente.  

 Na sequência do percurso 2, a indicação de número 6 é referente a um local de parada 

para descanso, visto que o percurso tem 7km. Sugere-se a implantação de bancos, que podem 

ser montados com as próprias rochas soltas existentes no local.  

 O topo do Parque dos Morros é uma área com pouca presença de vegetação arbórea, 

destacando-se a necessidade de recuperação da mesma pela Secretaria de Meio Ambiente do 

Município, visto que já se configura como uma UC municipal, devendo assim, respeitar o que 

dispõe o SNUC sobre áreas de proteção integral.   

 Ao final do PP2 existem dois mirantes, da Fêmea (7) e do Gamo (8). Nestes é sugerido 

a implantação de painéis interpretativos, pois são áreas que abarcam uma ampla visão da cidade 

de Santa Maria, morros testemunhos e das Antenas, apresentando explicação da situação da 

geomorfologia de Santa Maria e descrevendo as espécies que podem ser encontradas próximas 

aos locais.  



236 

 

 O terceiro percurso proposto – PP3, tem como destino final o mesmo do percurso 2, o 

mirante do Gamo (8). No entanto realizado por um caminho distinto, perpassando em caminhos 

com mais ocupações residenciais em comparação ao PP2.  

 Em tal caminho é possível verificar que a ocupação com residências e demais atividades 

de produção, como instalação de uma futura leitaria, próximo a bifurcação indicada na imagem 

como 11, está se intensificando na área. O interesse da população, principalmente de poder 

aquisitivo médio a alto em residir em locais de beleza paisagística, e com proximidade a centros 

urbanos vem chamando atenção para esta área. Nesse sentido, cabe ao poder público realizar a 

efetivação das normas ambientais locais. 

 O Percurso 4 foi sugerido como uma extensão do PP2. Pois agrega o caminho do 

percurso 2, mas segue até o morro das Antenas, completando 9km de caminhada. O morro das 

Antenas já é utilizado pela população, pois existe acesso por estrada calçada até o topo. No 

entanto, a proposta de realização de percurso pedestre até o local é em decorrência da essência 

ecoturística, onde a integração das pessoas na paisagem vem a trazer a sensibilização para 

conservação da mesma. 

 Para tanto, ao chegar no morro das antenas é elemento importante a existência de painel 

interpretativo (10), pois deste morro com mais de 400m de altitude, tem-se a possibilidade de 

visualização de atributos da paisagem que vem ao encontro de tudo que foi observado no 

caminho até o mesmo. Em determinado painel a descrição da flora e fauna devem ser 

explicitados, ressaltando as espécies presentes na vegetação local da Mata Atlântica. A encosta 

do planalto também deve estar descrita no painel, de modo a mencionar a importância da 

manutenção da vegetação na zona dos morros para manutenção da prestação de serviços 

ambientais à população santa-mariense. 

 Outro aspecto que pode ser apresentado no painel interpretativo do morro das antenas, 

é a representação da área de recarga do aquífero Passo das Tropas, pois pode ser observada 

deste mirante. Neste aspecto, é possível que o observador verifique que a urbanização existente 

na área de recarga não condiz com uma infiltração quali-quantitativamente da água para o 

manancial subterrâneo. 

 Por fim, os percursos dos morros e mata atlântica propostos como estratégia de uso para 

conservação ambiental das áreas prioritárias, se aplicados de acordo com os preceitos do 

ecoturismo, com regulamentos que impeçam que esta atividade se torne massificada, vem a 

contribuir para conservação ambiental. A inserção de vendas de produtos locais no entorno das 

áreas prioritárias, pode vir a colaborar no processo de conservação ambiental, pois, se o 

empreendedor verificar, que a manutenção da vegetação florestal traz retorno financeiro para 
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ele, por meio de vendas realizadas ao público que pratica os percursos, o mesmo irá incentivar 

a conservação ambiental da área, assim como valorizar e divulgar a necessidade de manutenção 

das características naturais da mesma.  

 

5.4.2.1.2 Percurso das Águas 

 

A temática das águas foi proposta com objetivo de valorizar o recurso hídrico p. Foi 

dado destaque à drenagem principal de abastecimento do lago da barragem DNOS, o Rio 

Vacacaí-Mirim, tomando como exemplo a “Levada de Piscaredo” de Mondim de Basto, 

Portugal. 

O Percurso para Pedestre 5 - PP5, figura 63, tem início na Associação Santa-mariense 

de Esportes Náuticos – ASENA, onde são desenvolvidas atividades esportivas junto ao lago da 

barragem, como canoagem e stand up paddle.  

A existência prévia de atividade esportiva de contato direto com a natureza, em qual é 

propagado a conservação da mesma pela associação, foi um dos itens para definição do ponto 

de início do percurso das águas. Assim, o local de início é essencialmente um local de 

observação da dinâmica pela qual o recurso hídrico perpassa até chegar ao barramento. 

O percurso, com início na ASENA segue em direção final para as cascatas do Sapo e 

Assis Brasil existentes próximas a nascente do rio Vacacaí-Mirim. O caminho que inicia na 

ASENA segue através da rua Vereador Antônio Dias, Rua Garibaldi Luis Schimitz (2) e rua 

Cecília Silveira (3), no Bairro Campestre do Menino Deus. 

A realização deste percurso tem por finalidade a compreensão dos praticantes sobre a 

importância de conservar o recurso hídrico, onde utiliza-se de pontos de observação e 

interpretação da paisagem por meio de painéis explicativos. O destino final é a cascata Assis 

Brasil, uma cascata com quase 70m de altura, localizada ao norte da área de estudo e definida 

como de extrema prioridade à conservação 

A maior parte do percurso é realizado nos limites administrativos de Santa Maria, mas 

a porção Norte, onde as cascatas estão localizadas, bem como a indicação 6 e 7 da figura 63, 

encontram-se sob administração do município de Itaara. Neste aspecto, ressalta-se a 

necessidade de trabalho conjunto entre municípios, a fim de conservar o ambiente natural e 

promover o desenvolvimento de atividades ecoturísticas com fins de valorização dos atributos 

paisagísticos locais.  
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Figura 63 - Percurso para Pedestre das águas 

 

 

 

Fonte: Organizado pela autora.  

 

No ponto de início do percurso 5, propõem-se a inserção de um painel informativo e 

explicativo, devendo conter a caracterização e descrição do “caminho” percorrido pela água até 

a chegada no lago, bem como informações sobre como a existência de vegetação interfere na 

qualidade e quantidade de água no mesmo. A relevância de manter esta quali-quantidade deve 

ser mencionada no painel, de modo que a população possa perceber a dinâmica local da água, 

mas também, como a degradação do entorno da drenagem pode afetar o consumo da água na 

cidade de Santa Maria. 

Também deve existir, igualmente ao previsto para o início do percurso dos Morros e 

Mata Atlântica, um painel explicativo da sinalização utilizada no percurso. No local indicado 

como 4 na figura 68, sugere-se a implantação de um painel interpretativo, que deverá ser 
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introduzido estrategicamente, com visualização do recurso hídrico para descrição do papel que 

desempenha na paisagem e do valor agregado a ele para a sociedade. 

No ponto 6 é sugerida a instalação de mais um painel interpretativo da paisagem, este 

que deverá apresentar e descrever as duas cascatas de destino final do percurso, demostrando 

como elas atuam no processo de transformação da paisagem, a importância da vegetação do 

entorno e a qualidade da água neste local em comparação a água que desagua no lago da 

barragem. Assim descrevendo como as atividades existentes no caminho percorrido pelo rio 

Vacacaí-Mirim vem sendo degradado pelos usos do entorno. 

Ao lado deste painel, a colocação de um local para descanso (7) se faz necessário, pois 

a sequência do caminho até as cascatas é em mata fechada, com inclinação do relevo mais 

acentuada em relação ao caminho realizado até o momento do percurso. Por final, a indicação 

das cascatas deve estar presente nas mesmas, para que o praticante do percurso saiba qual 

cascata esta contemplando, de acordo com o descrito no painel proposto no ponto 6. 

 

5.4.3 Valorização do potencial paisagístico de Santa Maria 

 

 A conservação ambiental das áreas identificadas como prioritárias no estudo somente 

serão efetivamente protegidas se existir um aparato de estratégias que sejam aplicadas, não 

somente com base em restrição de usos, mas também da proposição de atividades que valorizem 

a paisagem. O contexto apresentado até o momento delineou proposições de restrições para as 

áreas de extrema conservação, mas também de usos sustentáveis que podem ser aderidos pelo 

poder público. Desse modo, de acordo com modelo utilizado pelo MMA (2007) foi elaborada 

a tabela 19, com restrições e proposições de usos para cada classe de prioridade à conservação 

ambiental identificada na área de estudo. 
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Tabela 19 - Tipos de ações para cada classe de área prioritária à conservação 

 

PROPOSIÇÃO DE AÇÕES 

PARA CONSERVAÇÃO 

EXTREMA 

PRIORIDADE 

ALTA PRIORIDADE MÉDIA 

PRIORIDADE 

 

 

 

 

 

Ordenamento 

territorial 

 

 

 

Restrições de 

usos do solo 

- Industrias;  

- Postos de 

combustíveis; 

- Oficinas mecânicas; 

- Agroquímicos; 

- Lagoas de efluentes; 

- Lixões; 

- Aterros sanitários; 

- Agropecuária; 

- Produção florestal; 

- Extrativismo; 

- Núcleo 

populacional; 

-Turismo 

convencional. 

- Industrias;  

- Postos de 

combustíveis; 

- Oficinas mecânicas; 

- Agroquímicos; 

- Lagoas de efluentes; 

- Lixões; 

- Aterros sanitários; 

- Agropecuária; 

- Produção florestal; 

- Extrativismo; 

- Núcleo populacional 

-Turismo 

convencional. 

 

- Indústrias; 

- Lixões; 

- Aterros sanitários; 

- Lagoas de 

efluentes; 

- Agroquímicos; 

- Turismo 

convencional. 

 

Proposições - Integrar o Corredor 

Ecológico da 4ª 

Colônia;  

- Criação de UC; 

- Restauração de 

áreas degradadas; 

- Fiscalização. 

- Integrar o Corredor 

Ecológico da 4ª 

Colônia;  

- Criação de UC; 

- Restauração de áreas 

degradadas; 

- Fiscalização. 

- Integrar o Corredor 

Ecológico da 4ª 

Colônia;  

- Criação de UC; 

- Restauração de 

áreas degradadas. 

- Fiscalização. 

Infraestrutura 

de serviços 

urbanos 

- Rede coletora de 

esgoto 

- Rede de água 

- Rede coletora de 

esgoto 

- Rede de água 

- Rede coletora de 

esgoto 

- Rede de água 

 

 

 

Fomento ao 

uso 

sustentável 

Estratégia 

turística 

- Percurso 

paisagístico de Santa 

Maria (autoguiados); 

- Turismo esportivo; 

- Ecoturismo. 

- Percurso paisagístico 

de Santa Maria 

(autoguiados); 

- Turismo esportivo; 

- Ecoturismo. 

-Percurso 

paisagístico de Santa 

Maria (autoguiados); 

- Vendas de produtos 

(souvenirs); 

- Pousadas 

- Campings; 

- Restaurantes.  

Estratégia 

educativa 

 

-Painéis 

interpretativos 

- Incentivo a pesquisa 

científica. 

- Painéis interpretativos 

- Incentivo a pesquisa 

científica. 

 

-Painéis 

interpretativos; 

- Incentivo a pesquisa 

científica.  

Infraestrutura 

físicas 

- Sinalização dos 

percursos; 

- Bicicletários 

- Mobiliário urbano 

(bancos, lixos); 

 

-Sinalização dos 

percursos; 

- Mobiliário urbano; 

- Bicicletários 

- Mobiliário urbano 

(bancos, lixos, 

bebedouros); 

 

- Sinalização dos 

percursos; 

- Mobiliário urbano; 

- Bicicletários; 

- Mobiliário urbano 

(bancos, lixos, 

bebedouros, 

luminárias, 

quiosques, 

sanitários); 

- Restaurantes. 

 
Fonte: Organizado pela autora com base no MMA, 2007 de acordo com as prioridades da área de estudo e 

organizado pela autora. 
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 Na tabela 19 foi realizada a sintetização das estratégias propostas para conservação 

ambiental das áreas. Em relação ao ordenamento territorial, cabe essencialmente ao poder 

público municipal a realização das proposições, integrando quando possível, organizações não-

governamentais e instituições de ensino e pesquisa. 

 É primordial que o poder público enfatize a Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-

Mirim quanto a proteção ambiental, restringindo usos que causam degradação e realizando a 

restauração de áreas degradadas por meio de plantação de mudas de árvores nativas. Este modo 

de recuperação pode se transformar, posteriormente, em um projeto de implantação de CSA – 

Compensação Por Serviços Ambientais. 

 Área que deve ser realizada uma atualização das restrições de uso, no que diz respeito 

ao ordenamento do território correspondente às áreas dos Morros testemunhos Cerrito, Mariano 

da Rocha e Alemoa. Configuram como zona residencial, no entanto, por ser de alta prioridade 

à conservação é necessária uma revisão quanto as permissões de construções, pavimentações e 

loteamentos novos.  

 O local de infiltração natural da água, recarga do aquífero Passo das Tropas também 

deve ser reavaliado pelo poder público no que se refere ao planejamento urbano em relação as 

áreas de expansão urbana, além de efetivar as restrições necessárias para que a conservação seja 

alcançada, como fiscalizar quanto ao índice verde dos loteamentos já existentes e a 

possibilidade de implantação de áreas verdes para auxiliar na infiltração da água.  

 Se o poder público concretizar o mencionado até o momento, já pode ser considerado 

um ganho em prol da conservação ambiental municipal. Mas, para além disso, outro elemento 

para que a conservação possa ser percebida como essencial pela população é o fomento do uso 

sustentável das áreas. Este permite, por meio da percepção da paisagem, bem como da 

sensibilização proporcionada pelos atrativos turísticos e estratégias educativas, a visualização 

e valorização do conjunto paisagístico existente em Santa Maria. 

 Neste contexto é possível afirmar que a conservação ambiental, e a valorização do 

potencial paisagístico de Santa Maria, somente poderão ocorrer efetivamente se os gestores 

municipais locais (Santa Maria e Itaara), os prestadores de serviços, as comunidades locais e os 

visitantes, estiverem conscientes da necessidade de conservação ambiental. Para isso poderão 

ser desenvolvidos projetos de educação ambiental voltados a valorização da paisagem de Santa 

Maria. O desenvolvimento destes projetos poderá ter início nas escolas de nível fundamental e 

médio, acompanhados por projetos de restauração da floresta Estacional Decidual junto às 

universidades. 
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A execução destas estratégias é considerada o ponto inicial para promover a valorização 

ambiental local, contribuindo com a conservação. A identificação de áreas prioritárias na área 

de estudo destacou a necessidade de conservação e valorização dos atributos da paisagem local, 

de modo que o poder público tem papel essencial, pois, somente por meio do seu incentivo, 

fiscalização e propostas de projetos, a efetiva conservação poderá ser alcançada. 

 Por fim, a identificação das áreas prioritárias para a conservação ambiental em Santa 

Maria, realizada através dos atributos da paisagem prestadores de serviços ambientais e 

aplicação multicritério em SIG, proporcionou a visualização de propostas de conservação para 

as áreas prioritárias, em qual estratégias voltadas à conservação e usos sustentável foram 

elaboradas. Assim, a valorização ambiental das áreas identificadas como prioritárias para 

conservação ambiental, voltam-se a necessidade de um ordenamento territorial que restrinja 

determinados usos e ocupações do solo, mas também que fomentem atividades sustentáveis.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa destinada a questões ambientais é desafiante no contexto atual, pois abrange 

elementos diversos à investigação. São envolvidas não somente características físicas e 

biológicas existentes nas paisagens, mas a complexa teia de atividades desenvolvidas pelos 

seres humanos na transformação dos espaços.  

A identificação de áreas com prioridade à conservação ambiental em Santa Maria e a 

proposição de estratégias que possam efetivar tal conservação, envolveu, para tanto, a análise 

de elementos bióticos e abióticos das paisagens, além de discussões acerca das questões 

políticas de ordenação do território de estudo. Assim, por meio da discussão alcançada no 

desenvolvimento da pesquisa, faz-se notória a relevância ambiental presente em Santa Maria. 

 Santa Maria tem um inegável arcabouço de componentes de destaque na paisagem, 

sendo os de maior apelo visual o conjunto de morros que constituem a encosta do Planalto 

Meridional, com morros testemunhos e vegetação arbórea associada a estes. Constituem-se no 

contexto local e regional de elementos patrimoniais que merecem à conservação ambiental. 

 A pesquisa desenvolveu-se neste aspecto que contempla tais elementos patrimoniais, 

pois buscou estabelecer áreas necessárias à conservação ambiental com significação nos 

potenciais serviços ambientais que tais áreas possam desempenhar. Acrescentando assim alguns 

já desenvolvidos diretamente e que serviram como base para elaboração de propostas de uso 

sustentável. 

  As áreas prioritárias à conservação ambiental no recorte territorial de estudo foram 

encontradas com o auxílio da análise de múltiplos critérios adotada, pois buscou-se a utilização 

de mais de um componente no estudo, abordando assim os bióticos, mas também os abióticos 

da paisagem. Incorporando ainda o componente de ordenação do território em relação a política 

ambiental municipal - anexo 12 com suas Áreas Especiais Naturais. 

 A utilização de vários componentes da paisagem no estudo foi considerada fator de 

importância, pois a partir da integração destes, o âmbito de conservação ambiental extrapolou 

os termos vegetacionais. Tal consideração faz-se relevante localmente pelo fato da existência 

de elementos importantes para além da biodiversidade, como o cultural, histórico e de usos pela 

sociedade. 

 A paisagem configurou-se na pesquisa como conceito chave para realização da 

investigação, de modo que possibilitou definir os atributos elencados como essenciais no 

desempenho dos serviços ambientais. A partir desta análise os componentes 
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geológico/geomorfológico, hídrico e vegetação foram os de maior relevância à conservação, 

visto os serviços ambientais que prestam no âmbito de Santa Maria. 

 A vegetação que foi mapeada no critério Cobertura da terra realiza serviços ambientais 

como: manutenção do microclima local; regulação do fluxo hídrico por meio da infiltração da 

água o que regular o escoamento superficial; protege quanto a possíveis deslizamentos e 

assoreamentos de maior ordem de grandeza que podem ser ocasionadas nas vertentes de maior 

grau de inclinação; possibilita a existência de ecossistemas e a manutenção da fauna local e; 

atrai a atenção em relação ao uso sustentável através do ecoturismo. Nesse sentido a vegetação 

arbórea e campestre da área de estudo atuam de modo diferente na manutenção de tais serviços 

ambientais, mas que juntas contribuem para uma diversidade da paisagem, visto que constituem 

uma área de transição de Biomas. 

 Os recursos hídricos discutidos na pesquisa foram de grande relevância pois, através dos 

critérios Áreas relevantes para captação de água para abastecimento e Distância das 

drenagens a água foi analisada como elemento de prioridade e necessidade à conservação. Ela 

representa a disponibilidade do serviço ambiental relacionado ao consumo humano de água da 

cidade de Santa Maria, além da importância que possui na conformação da paisagem local, que 

por meio do escoamento superficial escultura as paisagens e possibilita usos recreativos e 

esportivos.  

 Os componentes relacionados aos usos das paisagens com destaque geomorfológico, os 

quais se fazem existir por meio da geologia intrínseca, foram analisados no critério Locais de 

interesse geoturístico e sítios fossilíferos, onde os serviços ambientais que desempenham estão 

relacionados aos usos potenciais para o geoturismo destinados aos morros e cascatas, bem como 

ao uso científico e cultural dos sítios fossilíferos. Estes são usos que têm potencial para o 

desenvolvimento de atividades sustentáveis e de divulgação e incentivo quanto a proteção da 

paisagem que abarca tais componentes. 

 A discussão sobre os serviços ambientais realizados pelas Áreas Especiais Naturais foi 

em decorrência da análise conjunta dos atributos definidos na investigação. Assim, algumas 

Áreas Especiais Naturais foram classificadas como de maior relevância à conservação em 

relação a outras, visto que compõem um conjunto de áreas distintas e com a soma de diferentes 

características nos seus limites territoriais definidos pelo anexo 12 da LUOS, apresentando 

serviços ambientais díspares. 

 A análise de cada critério em relação a prestação de serviços ambientais foi o que 

proporcionou que as áreas prioritárias à conservação fossem identificadas, de modo que a 

incorporação de diferentes atributos da paisagem possibilitou a verificação das áreas de 
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extrema, alta e média prioridade existentes na área de estudo. Assim, constatou-se que as Áreas 

Especiais Naturais definidas na LUOS do município deveriam ter seus limites reclassificados, 

de acordo com a prioridade de conservação identificada na presente pesquisa. 

Tal reclassificação e atribuição de índices de prioridade que visam a conservação 

ambiental na área de estudo devem ser analisadas pelo poder público municipal de Santa Maria, 

visto que a discussão que desencadeou esta reclassificação tem por base a não efetivação dos 

atuais limites das Áreas Especiais Naturais dispostas no Anexo 12 e dos erros que determinados 

limites apresentam. Dispõem-se assim que a reclassificação dos limites das Áreas Especiais 

Naturais realizada na pesquisa tem base científica e metodológica, além de uma discussão 

pautada nos elementos das paisagens existentes em tais áreas, e que são prestadores de serviços 

ambientais, com prioridades que devem ser consideradas pelo órgão gestor. 

Com a classificação das áreas prioritárias à conservação também foram verificados os 

patrimônios naturais existentes, de modo a apresentar os valores agregados, como o ecológico, 

científico, estético, cultural e econômico. Com esta análise a valorização da paisagem também 

pode ser relacionada com os usos potenciais abarcados. 

A discussão e análise dos componentes da paisagem que têm maior relevância para 

conservação ambiental, a necessidade de adequação das legislações a partir destas, e a utilização 

de estratégias como restauração de áreas degradadas e fomento ao uso sustentável de tais áreas 

são condições necessárias no contexto atual de Santa Maria. A importância que o poder público 

tem na gestão do seu território em prol da qualidade de vida das populações faz com que deva 

considerar o estudo realizado na presente Tese. 

Ao restringir determinados usos do solo em áreas de extrema, alta e média prioridade 

ambiental para fins de conservação, ou mesmo ao criar uma unidade de conservação ou ampliar 

a já existente, de modo que exista fiscalização e implementação de projetos para valorização 

das áreas e proposições de uso sustentável para as mesmas, o poder público estará possibilitando 

a efetivação da conservação ambiental.  

Esta conservação é fundamental para a população de Santa Maria que utiliza direta e 

indiretamente os serviços ambientais que as paisagens desempenham, com ênfase para a área 

da Sub-bacia hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirim à montante da barragem do DNOS, definida 

de extrema prioridade. Tal área une elementos da paisagem como vegetação arbórea, área de 

captação de água para abastecimento público e locais de atividades sustentáveis. Assim, 

constitui-se em um setor de prioridade no que se refere ao ordenamento do território municipal 

em termos ambientais, devendo este desenvolver propostas que favoreçam a manutenção destes 

serviços ambientais. 
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De modo a contribuir para efetivar a conservação, as propostas elaboradas nesta 

investigação tiveram a finalidade de auxiliar o poder público na implementação da proteção 

ambiental municipal. Sendo o foco destas estratégias, as proposições da restauração de áreas 

degradadas e futuro projeto de compensação por serviços ambientais nas APPs da Sub-bacia, 

definida como extrema prioridade à conservação, além da proposição do uso sustentável de tais 

áreas, pois é através do uso que a valorização da paisagem é incentivada junto à população. 

A sugestão de trilhas interpretativas é característica de atividade desenvolvida em 

Parque Nacional de Portugal, as quais são bastante visadas pela população, verificando que tais 

estimulam a aproximação dos seres humanos com os elementos naturais, fazendo com que os 

utilizadores visualizem a necessidade de manutenção dos atributos que compõem determinadas 

paisagens. As trilhas podem evidenciar distintos elementos que compõem as paisagens, como 

os bióticos e/ou os abióticos, dependendo da ênfase destinada pelo gestor da área. 

 A área de estudo com extrema, alta e média prioridade à conservação possui atributos 

tanto bióticos como abióticos de relevância, de tal modo que o poder público ao implementar 

as trilhas deverá considerar ambos componentes na descrição dos painéis interpretativos. Sendo 

o destaque para as formações vegetais da mata atlântica e campos que existem no decorrer dos 

percursos para pedestres e que podem ser visualizados através dos mirantes proporcionados 

pela geomorfologia local. Esta última também deve ser ressaltada quanto a formação no 

contexto geológico, juntamente com a descrição da hidrografia local e utilização pela sociedade. 

 Considerando tais propostas, analisa-se que as áreas prioritárias identificadas no recorte 

territorial do anexo 12 não se encontram isoladas, pois congregam o conjunto de morros da 

escarpa do Planalto Meridional da região central do Rio Grande do Sul, bem como pertencem 

ao corredor ecológico da 4ª Colônia e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, além de possuir 

Unidades de Conservação já instituídas nas adjacências, como a RPPN da Fundação Mo’ã e a 

Reserva Biológica do Ibicuí –Mirim, ambas no município de Itaara. Desse modo considera-se 

necessária uma ampliação da Unidade de Conservação criada pelo município de Santa Maria, 

no ano de 2016, denominado Parque Natural Municipal dos Morros, ou mesmo uma agregação 

junto à esta, de outra tipologia de UC de uso sustentável.  

 Tal sobreposição de UCs é possível, sendo que o território da UC de maior área e de 

características de uso sustentável poder apresentar no seu interior uma área de maior restrição 

quanto aos usos, sendo esta, sob os aspectos de uma UC de proteção integral. Assim, traz-se 

como proposição a ampliação da UC Parque Natural Municipal dos Morros para as áreas de 

extrema prioridade identificadas na investigação e, a criação de uma UC de uso sustentável que 
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integre as áreas de alta e média prioridade identificadas, podendo esta ser uma Área de Proteção 

Ambiental, nos termos do SNUC.  

 A criação de uma UC de uso sustentável e, a ampliação da já existente, seria o cenário 

ideal para que pudessem ser desenvolvidas estratégias de gestão à fim de conservação ambiental 

nas áreas com componentes da paisagem que desempenham os serviços ambientais discutidos 

na pesquisa. Além de contribuir na conexão regional no que se refere ao fluxo das espécies.  

 Para fins práticos de ordenação do território municipal no que se refere às questões 

ambientais, traz-se a classificação das áreas em extrema, alta e média prioridade, a partir das 

quais a reclassificação dos limites e prioridades das Áreas Especiais Naturais que são descritas 

na LUOS deve ser utilizada pelo poder público, a fim de aplicar as estratégias de conservação 

sugeridas. Sendo assim, outro cenário possível para efetivar a conservação ambiental na área 

de estudo da presente tese.  

 Por fim é necessário mencionar que os resultados obtidos na investigação, necessitam 

ser utilizados no desenvolvimento de trabalhos futuros que venham a ser elaborados pelas 

instituições de ensino em benefício da sustentabilidade ambiental municipal. Além disso, é fator 

primordial no contexto em que vem ocorrendo a expansão urbana da cidade de Santa Maria, 

em direção as áreas de extrema, alta e média prioridade à conservação, que o poder público se 

aproprie desta necessidade de proteger tais áreas, norteando assim o planejamento dos usos e 

ocupações do solo e definindo o ordenamento do território em benefício da manutenção dos 

serviços ambientais realizados pelos componentes das paisagens prioritárias à conservação 

ambiental.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA REALIZADA NO CRITÉRIO 4 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – Doutorado 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Entrevistado____________________________________________________________ 

 

1. Na sua avaliação, quais são os locais ou áreas naturais utilizadas para a visitação em Santa 

Maria?  

Por qual motivo você acredita serem estas as de interesse para visitação?   

 

2. Quais podem ser utilizadas pela população e quais necessitam de cuidados 

especiais/restrições? Por quê? 

 

3. O que você pensa sobre as áreas com restrições de uso para fins de conservação em nível 

municipal? 

 

4. Acredita que a criação de área protegida com restrição de uso do solo poderia gerar algum 

retorno positivo ao município?  

(  ) sim  

(  ) não  

Quais? 

 

5. Na sua opinião, quais os elementos naturais presentes na área de estudo que são mais 

importantes de serem conservados? Por quê? 

 

6. E qual é o elemento que deve ser priorizado quando da elaboração de planejamentos que 

visam a conservação ambiental? Por quê? 

 

7. Considerando os serviços ambientais prestados/relevância ambiental, mencione em ordem 

de prioridade, a sua opinião em relação a importância de conservação: 

(  ) Cobertura vegetal – floresta e campos nativos  

(  ) Áreas de abastecimento de água – Sub-bacia do Lago da Barragem e recarga de aquífero 

(  ) Proximidade de APP de drenagem 

(  ) Áreas de interesse turístico 

(  ) Áreas Especiais Naturais do anexo 12 

 

8. O que você acredita que seria necessário para efetivar a conservação ambiental no município? 

Visualiza alguma estratégia possível?  

 

 

 

 


