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1-INTRODUÇÃO  

A paisagem muda de acordo como mudam os interesses de uma sociedade. Ambientes 

artificiais sobrepõem-se aos naturais, com uma velocidade espantosa. Do ponto de vista do sistema 

capitalista, quanto mais adiantada forem as sociedades, maior será a intervenção sobre os sistemas 

naturais. Assim, os ecossistemas vão sendo comprometidos, na medida em que, por meio da 

técnica, vão proporcionando novas caracterizações dos ambientes naturais, tanto em áreas urbanas 

como em áreas rurais, gerando mudanças abruptas e por consequência, aumentando os problemas 

ambientais. 

O uso da terra que configura diferentes alterações da paisagem pode ser expresso por meio 

do conceito de “hemerobia”, que se refere para a maioria dos autores, como às alterações de acordo 

com os graus de naturalidade. Haber (citado por BELÉM e NUCCI, 2011) classifica os tipos de uso 

da terra de acordo com o grau de naturalidade e o aumento da artificialidade e divide em dois 

grupos: bio e técnico-ecossistemas. Ainda que os conceitos tenham diferentes denominações, todos 

tratam da questão das intervenções humanas sobre o meio natural, onde a exploração dos recursos 

naturais sempre foi objeto de apropriação humana para satisfação de suas necessidades materiais. 

Na maioria das vezes, a exploração altera a paisagem original, substituindo-a por outra conforme a 

conveniência da sociedade que a organiza. O comportamento dessa sociedade e o modo como se 

relaciona com a natureza pode revelar o grau de qualidade ambiental resultante no futuro. Se o ser 

humano foi capaz de desenvolver técnicas sofisticadas para extrair os recursos naturais e 

transformá-los em produtos para a satisfação de suas necessidades, poderá desenvolvê-las 

igualmente de maneira adequada gerando benefícios ambientais para a maior parcela possível da 

sociedade, ou seja, desenvolvendo estratégias ambientalmente viáveis. 

 

 

 
 



2-MATERIAL E MÉTODOS 

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

com uma área de 5526.73 ha, desde suas nascentes até o limite dos municípios de Itaiópolis e Mafra 

em Santa Catarina. Situa-se em quase sua totalidade em área rural, porém as áreas de nascentes 

ocorrem em ambiente de transição rural-urbana. Para realização deste trabalho, os procedimentos 

adotados dividiram-se nas seguintes etapas: 

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

de abrangência da bacia em estudo foram realizadas com base em publicações de instituições e 

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

CIRAM- Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia de Santa Catarina, 

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

Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina. 

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

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

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

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

divisores da bacia hidrográfica, a rede hidrográfica, a rede viária e as curvas de nível. 

3. Mapas de Hemerobia: foram utilizadas fotografias aéreas digitais de 1977/79 escala 

1:25.000 (Empresa BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A)  e fotos aéreas de 2011 escala 1:5.000, 

do Levantamento Aerofotogramétrico de Santa Catarina, da Secretaria do Estado e do 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa Catarina cedidas pela Prefeitura de Itaiópolis. 

Foram identificadas e consideradas as classes de hemerobia de acordo com a classificação 

sugerida por Haber (1990 citado por BELÉM e NUCCI, 2011), dividindo os ecossistemas em dois 

grandes grupos, bio e tecno-ecossistemas. Os bio-ecossistemas foram divididos em quatro tipos: 

ecossistemas naturais (sem influência humana direta e capaz de auto-regulação), ecossistemas 

próximos de naturais (influenciado pelo ser humano, mas similar ao anterior), ecossistemas 

seminaturais (resultantes do uso humano, mas não criado intencionalmente, com capacidade 

limitada de auto-regulação) e ecossistema (biótico) antropogênico (intencionalmente criado e 

totalmente dependente do controle e manejo humanos). Os tecno-ecossistemas são caracterizados 

pelo domínio de estruturas e processos técnicos, criados intencionalmente pelo homem para 

atividades industriais, econômicas ou culturais com bio-ecossistemas dispersos em sua malha e no 

entorno (HABER, 1990 citado por Kröker et al, 2005). 

3-RESULTADOS  
 

Para demonstrar a ação antropogênica sobre os sistemas naturais e identificar seus diferentes 

graus de interferência na paisagem da bacia do rio São Lourenço foram geradas duas cartas de 

hemerobia, uma para 1977/79 e outra para 2011 (Figura 1), onde se verifica que a classe 

Ecossistemas Naturais está representada pelas áreas de remanescentes da Floresta Ombrófila Mista, 

com presença marcante em toda a extensão da bacia, muito embora houvesse a intervenção humana 

suprimindo parte desse ecossistema para dar lugar a áreas de outras atividades econômicas. Já a 

classe Ecossistemas seminaturais que requerem manejo,foi a que mais sofreu ação antropogênica 

sendo substituída por cultivos agrícolas perenes e temporários e suas áreas remanescentes são 

utilizadas para criação de pequenos rebanhos bovinos de corte e leiteiro.  

Dividiu-se  o Ecossistema (biótico) Antropogênico 1e 2, para distinguir os níveis de 

intervenção antrópica de maior e menor grau, considerando neste caso os cultivos temporários para 

produção de grãos e cultivos temporários para florestas plantadas, ou seja, ambos exigem manejos 

mas diferem no uso e forma. Verificou-se a grande expansão de ambos durante o período estudado.  



Figura 1 – Carta de Hemerobia para a Bacia do Rio São Lourenço-Itaiópolis-SC -1977/79 e 2011 

 

 

 

 A classe Ecossistemas (biótico) antropogênico, foi marcada fortemente na bacia, com níveis 

consideráveis de expansão, percebidas nos mapas gerados e constatado no trabalho de campo 

realizado,  por meio da forte presença de culturas mecanizadas.  

 A Classe Tecno-ecossistemas é caracterizada pelo domínio de estruturas e processos 

técnicos, criados intencionalmente pelo homem para atividades industriais, econômicas ou culturais 

com Bio-ecossistemas dispersos em sua malha e no entorno, sendo representados pelas áreas 

urbanizadas. No período analisado essa classe apresentou uma variação de apenas 0.27 pontos 

percentuais, o que se justifica pelo predomínio de atividades agrícolas na bacia (Tabela 1). No que 

se refere à bacia do rio São Lourenço, a classe tecno-ecossistema ocupa área do curso superior, não 

muito distante do lago de captação e da estação de tratamento de água. Teve um pequeno 

acréscimo, sobretudo em sua margem direita, na porção onde se situam os divisores da bacia e a 

expansão segue, estando prevista no Plano Diretor Municipal (ITAIÓPOLIS, 2008).  

 
 
Tabela 1 – Quantificação das classes de hemerobia na bacia do rio São Lourenço em Itaiópolis-SC 

Classes 1977/79 2011 Variação 

Área – ha % Área – ha % % 

Ecossistemas naturais 2.789.84 50.48 2.714.85 49.12 -1.36 

Ecossistemas 

seminaturais 

2.006.18 36.30 298.04 5.39 -30.91 

Ecossistema (biótico) 

antropogênico 1 

675.03 12.21 1.778.22 32.17 +19.96 

Ecossistema (biótico) 

antropogênico 2 

19.07 0.35 684.56 12.39 12.04 

Tecno-ecossistemas 36.61 0.66 51.06 0.93 +0.27 

Total 5.526.73 100 5.526.73 100  

Org.: Soethe (2012). 

 

 



4-CONCLUSÕES 

 A intervenção humana na natureza em maior ou menor grau é necessária, pois dela é que se 

extraem os recursos para a manutenção da vida humana sobre a terra, porém ao promover as 

modificações sobre o meio ambiente, os seres humanos poderão adotar posturas menos agressivas e 

mais responsáveis, para que se possa promover a tão propagada qualidade de vida, que 

obrigatoriamente deve passar pela qualidade ambiental. Aproveitar os benefícios da natureza, lançar 

mão de atitudes positivas, poderão contribuir para a solução dos tantos problemas geradores dos 

muitos conflitos ambientais da atualidade. Se pelo uso da terra é possível avaliar os impactos 

causados pela ação antrópica, pelos níveis de hemerobia é possível perceber que essas ações 

imprimem marcas diferentes sobre o espaço, constatados, por exemplo, nas alterações de áreas de 

cultivos, redução de florestas e campos e expansão urbana, justificada sob a ótica do 

desenvolvimento, o que resultou na mudança da paisagem na bacia do Rio São Lourenço. 
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