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“O Cinturão Verde é um ambiente 
super biodiverso.”
Jair Putzke, biólogo

“Um dos maiores sinais de cultura 
que temos é o Cinturão Verde. 
Poucas cidades têm as benesses de 
uma área assim.”
Oto José Leifheit, professor e ambientalista

 
“Se o Cinturão Verde fosse ocupado 
com critério, seria melhor 
preservado do que ao deixar-se a 
área abandonada.”
Flávio Bender, empresário

“Defender o Cinturão Verde é 
minha forma de protestar.”
Morgana Pereira da Costa, bióloga

Natural de Cerro Largo (RS), 
José Alberto Wenzel há muitos 
anos está radicado em Santa 
Cruz do Sul (RS). É geólogo, com 
mestrado na área tecnoambiental 
pela Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc). Atuou como 
docente no ensino superior e, 
como geólogo, na Petrobras. 
Atualmente, trabalha na 
Fundação Estadual do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Sul 
(Fepam). Na política, foi vereador, 
secretário e prefeito em Santa 
Cruz do Sul; secretário estadual 
de Relações Institucionais, do 
Meio Ambiente e Chefe da Casa 
Civil. Como escritor, publicou 
ensaios e obras de ficção. Seu 
primeiro livro foi Ecologia Real ou 
Utopia Ambiental (IPR). A ele 
seguiram-se Migalha inteira (IPR), 
Pampa verde (Padre Reus), Asas 
douradas (IPR), Exercícios 
ambientais (Padre Reus) e Lago 
Dourado e Piscinões (IPR). Em 
2013, em sua estreia no catálogo 
da Editora Gazeta, lançou a 
novela A alma morre antes. 
Integra ainda antologias e 
publica contos e artigos em 
jornais e revistas.

E-mail: 
josealbertowenzel@gmail.com

O Cinturão Verde de Santa 
Cruz do Sul (RS), a rica e 
diversificada vegetação que 
emoldura a cidade, no Vale do 
Rio Pardo, completa 20 anos de 
demarcação em 2014. Inspirado 
pela data, o biólogo José Alberto 
Wenzel, com ampla formação 
técnica, e com base na 
experiência recolhida junto a 
instituições de ensino e 
organismos públicos da área 
ambiental, recupera as 
circunstâncias em que a 
legislação foi implantada. Ao 
mesmo tempo, caracteriza esse 
ambiente desde os primórdios 
da ocupação regional, analisa os 
termos constantes nos 
documentos oficiais e aponta 
méritos e deméritos no 
tratamento dado ao tema. A 
sociedade, tomada em seu viés 
público e privado, estaria lidando 
de maneira correta com esse 
patrimônio? Além da meticulosa 
pesquisa bibliográfica e do 
enfoque autoral, Wenzel colhe 
depoimentos de especialistas de 
diversas áreas, formando, a 
partir deles, a perspectiva de 
como a cidade e a região 
deveriam lidar com uma de suas 
maiores riquezas. Se a um 
primeiro olhar o livro pareceria 
de interesse localizado, dirigido 
aos santa-cruzenses, muito 
rapidamente o leitor descobre 
que, por tratar de meio 
ambiente, é a cada um de nós, 
nas mais variadas realidades 
regionais, que um compromisso 
inadiável vai sendo estendido.

O Editor.
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“Tirar o Cinturão Verde de nosso povo 
seria como tirar o mar de quem mora 
no Litoral.” 
  Monja Roberta Peluso
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Prefácio

OCinturão Verde de Santa Cruz do Sul é um dos grandes corre-
dores ecológicos que temos na região. Manter este patrimô-

nio deveria ser prioridade dos santa-cruzenses. As pressões sobre 
sua integridade são divulgadas há muito tempo, mas ações para 
sua preservação de fato ainda não têm sido efetivas. A manutenção 
desse manto verde leva a um conforto térmico sem igual na área 
urbana e à segurança das encostas e o transforma em refúgio, em 
fonte de alimento e em área de reprodução para uma fauna e uma 
flora muito diversificadas. 

Manter contato com esta biodiversidade é possível com a visita 
ao Parque da Gruta, que também é exemplo do que já foi o Cintu-
rão: hábitat de preguiças gigantes, hoje extintas, que se utilizavam 
da gruta ali existente para abrigo. Um remanescente de pinheirais 
na área do Seminário demonstra o que de fato era o Cinturão no 
passado: uma impressionante mata de araucária. Se observarmos 
fotos da virada de 1900, no Museu do Colégio Mauá, logo perce-
beremos o que aconteceu: ele foi completamente devastado, para 
extração de madeira e para segurança, basicamente, pois deviam 
ocorrer ali grandes onças e pumas. 

Se repararmos no que é o Cinturão hoje, notamos que é uma 
mata jovem, em regeneração, e que dependerá do trabalho de mui-
tas gerações para ser recuperado. Antes teve árvores gigantescas, 
até a total devastação, mas finalmente deve receber o nosso esforço 
para recuperar uma floresta que é imprescindível à fauna, princi-
palmente para deslocamento do sul para o norte, e vice-versa. Era 

Um grande patrimônio
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um local rico em fontes de água, tanto que abastecia Santa Cruz no 
passado. Um ambiente com pelo menos uma espécie endêmica, a 
bromélia Aechmea wincklerii, com florada muito linda, e com po-
tencial ornamental. Local de trânsito das nossas duas espécies de 
primatas, rico em herbívoros e também em carnívoros, incluindo 
ainda a jaguatirica, um dos maiores gatos nativos. Com mais de 190 
espécies de árvores, pode representar um dos locais mais biodiver-
sos do Rio Grande do Sul, como demonstram pesquisas da Unisc, 
e de grande importância por estar na encosta da serra, sendo limite 
sul para distribuição de muitas espécies. 

Que tal transformá-lo em unidade de conservação pra sempre, 
organizá-lo a fim de que possa receber estudantes e a comunidade 
em geral para visitas, criar um jardim botânico para contemplar-
mos suas belezas e deixarmos o Cinturão para as futuras gerações? 
Isto depende apenas de nossa união em torno deste conceito mo-
derno: cidades convivendo com florestas (e assim recebendo dela 
uma série de benefícios). E é impressionante que, com todas as 
agressões que já sofreu o nosso Cinturão Verde, ele ainda mante-
nha tamanha biodiversidade. Um local sem igual no Estado e car-
tão-de-visitas da cidade.

   Jair Putzke
   Doutor em Botânica e professor
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Apresentação

Em 2014, o território conhecido como CINTURÃO VERDE 
DE SANTA CRUZ DO SUL estará completando 20 anos como 

área legal e fisicamente demarcada. Embora concluída no início de 
1995, a demarcação foi iniciada na virada de semestre de 1994, com 
a implantação de 145 marcos de concreto, configurando a poligonal 
que contorna os 463,786 hectares de área considerada de excepcio-
nal interesse ambiental para os habitantes de Santa Cruz do Sul.  

O Município de Santa Cruz do Sul situa-se no Estado do Rio 
Grande do Sul, na porção sul do Brasil, segundo as coordenadas 
geográficas 29º43’59’’ de latitude sul e 52º24’52’’ de longitude oes-
te, distando 155 km da capital do Estado, Porto Alegre. Fundado 
oficialmente em 31 de março de 1877, instalado em 28 de setembro 
de 1878, Santa Cruz do Sul, na sua origem, é reconhecido como 
um município de colonização alemã, constituindo-se em centro in-
dustrial, com ênfase no segmento do tabaco. Ao longo do tempo, o 
Município tornou-se referência regional também em outras áreas, 
como saúde, educação e turismo. 

Fisiograficamente situado entre as províncias geomorfológicas 
do Planalto e da Depressão Central, o Município estende-se, em 
sua maior dimensão, de norte para sul, ostentando clima subtropical 
temperado, com temperaturas médias de 19ºC, máxima de 42º e 
mínima de 0º. Em média, chove em 113 dias por ano, com precipi-
tações que oscilam entre 1.300 e 1.800 mm. Com velocidade média 
de 1,7 metro por segundo, predominam os ventos do quadrante les-
te. Compondo a Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí, o Município tem 
no Rio Pardinho seu principal fluxo hídrico, inserindo-se, em sua 
maior porção, na sub-bacia hidrográfica do Rio Pardo. Hoje, 88% da 
população total de 118.374 habitantes está na zona urbana, de área 
equivalente a 156,96 km2, no contexto da área total de 794,49 km2.
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Posicionado, no formato de meia-lua, a leste do núcleo urbano 
central de Santa Cruz do Sul, o Cinturão Verde encontra-se pres-
sionado pelo processo de urbanização da cidade, tornando-se opor-
tuna e necessária a avaliação coletiva da referida área de proteção 
ambiental. 

Procurando contribuir para a melhor análise possível, à luz dos 
atuais conhecimentos ambientais, segue a exposição do presente 
trabalho. Partimos da revisão de estudos, mapeamentos e regra-
mentos já realizados, nos campos da geologia, da flora, da fauna, 
da urbanização; e aportamos na proposição de uma Poligonal Po-
tencial Remarcatória, visando a preservação e a ampliação da área 
conhecida como Cinturão Verde. Objetivamos o aprofundamento 
integrado das informações, no intuito de entender o processo sinér-
gico que se desenvolve no Cinturão Verde.

A presente obra não tem a pretensão de apontar culpados por 
equívocos ou erros cometidos contra a preservação do Cinturão 
Verde. Até porque todos nós, em alguma medida, seja de ordem 
técnica ou na lida cotidiana, quando não por omissão, ou por ou-
tras razões, somos corresponsáveis por um dos mais valiosos bens 
sociogeobioambientais do Município. Contudo, após todos estes 
anos de aprendizado coletivo, torna-se inaceitável que se persista 
na crescente devastação do que ainda resta do Cinturão Verde e das 
áreas que a ele poderiam ser agregadas.

Acreditamos que, tão ou mais importante do que os aspectos 
técnicos que fundamentam a presente proposição, a dimensão in-
tuitiva/emocional torna-se imprescindível na tomada de decisão a 
respeito do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul. Assim sendo, 
conclui cada capítulo um texto que pode servir, em alguma medi-
da, para amparar e abrir horizontes à sensibilidade no contexto da 
integração sinérgica.

Das mais importantes é a parte que traz os depoimentos de pes-
soas que convivem em nossa comunidade regional. Por responsabi-
lidade ética, salientamos que os depoimentos apresentados não se 
atêm, necessariamente, ao tema da ampliação do Cinturão Verde, 
mas dizem respeito à preservação do mesmo em tese, sem entrar 
no mérito do que a presente obra se propõe.

Ao final, ao invés da conclusão, que seria a forma usual de fe-
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char esta obra, convidamos o leitor a expôr seu pensamento. Se o 
convite for aceito, a presente tarefa terá valido a pena.

Aproveitamos para sugerir que 2014 seja considerado como o 
ano da reflexão e da tomada de decisões a respeito do Cinturão Ver-
de de Santa Cruz do Sul, o que pode ser sintetizado na pergunta: 
“QUE CINTURÃO VERDE QUEREMOS DAQUI PARA A FREN-
TE?”
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Afonso Wenzel, Sérgio Klamp e Vilmar Thomé.
Impõe-se o registro especial à obra “Análise biológica e geológi-

ca integrada do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul, RS, visando 
sua ampliação e preservação” (WENZEL; QUADROS, 2012), pu-
blicada em FEPAM EM REVISTA, uma vez que a mesma serviu de 
ponto de partida e de embasamento para a presente obra.

Ainda nos valemos dos acervos do Solar dos Câmara da As-
sembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
Luiz Henrique Roessler e da Biblioteca da Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc).
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Introdução

No espírito da proposta revisionária dos 20 anos da demarcação 
do Cinturão Verde, iniciamos pelas tratativas e pela legislação 

em torno de sua viabilização efetiva. Passamos pelo regramento e 
pela gestão da área demarcada e por sua condição de área protegi-
da. Seguimos pela biologia e pela geologia, emergindo no capítulo 
da intervenção humana e concluindo com a integração biodiversa, 
com sugestões e depoimentos.  

FANTASMAS DO MORRO

Das duas às quarto da noite, as árvores mortas do entorno leste e norte da 
cidade descem das encostas em busca de suas raízes.  Ultrapassam a linha de 
marcos delimitadores, até porque poucos restam. Os troncos têm se revezado, evi-
tando acúmulos, uma vez que se avolumam em demasia. Concentram-se em maior 
número nas noites em que, após o final da tarde, o vento flui do leste em direção 
ao Rio Pardinho e os morcegos saem voando mais cedo do que de costume, na 
mesma direção. 

Quem for perambular pela noite pode observar os vultos esguios se movendo, 
não fazendo barulho, apenas se deslocando como sombras. Ainda que recolhidos 
em seus quartos, ouvidos atentos percebem ruídos não identificados, difíceis de 
serem orientados. Aos sons difusos e intermitentes intercalam-se silêncios que a 
muitos despertam, mais do que o troar de tambores óbvios e além de regramentos 
instituídos.

Ultimamente, os desfiles arbóreos têm sido acompanhados por arvoretas, ar-
bustos, cipós e capins que vicejavam em seu redor. Trilhas vazias da mata original 
descem num ritmo estranho, espalhando-se pelos corredores urbanos. Os troncos 
que haviam sido enterrados em valas disfarçadas fazem-se acompanhar dos ane-
lados por cortes em sua base. Aos mais argutos é possível notar documentos abo-
natórios e fitas plásticas, algumas com numeração, amarradas à meia altura, 
ao estilo dos blasfemos condenados à execração pública do tempo inquisitorial. 
Curiosos os troncos que se deslocam sem esconder os furos brocados e parcial-
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mente preenchidos por produtos indutores de sua morte. Mesmo nos cemitérios as 
árvores têm circulado com insistência, em solidariedade aos caixões de madeira 
inumados em covas como raízes costumam realizar.

O desfile arbóreo não se apressa, nem se esquiva: aparentemente, divaga eté-
reo por ruas e prédios. Contudo, na verdade, circula em busca do endereço dos 
depredadores. Ao estilo de uma dança de sombras, soma-se a procura por folhas, 
ramos, frutos e flores. Restos de seiva identificam o encontro noturno dos fustes 
amortalhados com os troncos recentemente sacrificados. 

A partir das quatro (o horário pode se estender nas noites de chuva e nos 
amanheceres de maior neblina), o retorno se faz sutil ao Cinturão Verde da cida-
de. Troncos somem nos buracos de terra, esmigalham-se em gravetos ressequidos, 
empertigam-se agonizantes pelo entalhe sem misericórdia ou espremidos pelo en-
lace das fitas demarcatórias de sua sina. A outros cabe sugar venenos alojados por 
brocas insensíveis.

Aos que dormem serenos, tudo passa despercebido. Aqui e ali escutam algum 
soar inusitado, mas rápida e confortavelmente debitado a um animal incauto, 
a um pássaro distraído, ao vento imprevisto e ao distender dos materiais com a 
variação das temperaturas.

Porém, mesmo para os mais tranquilos as noites têm se modificado. Receios 
inesperados e angústias impensadas têm obstruído seu nome.

Esta noite promete ventos do leste para oeste e morcegos saindo mais cedo. 
(WENZEL, 2012 b, adaptado).
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1 Demarcação do Cinturão Verde

No mesmo espírito da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, conhecida como Lei Lehman, que determinou o não 

parcelamento de glebas em terrenos ambientalmente inadequados, 
o município de Santa Cruz do Sul, de forma antecedente, deter-
minou no Capítulo III da Lei n° 1659, de 14 de dezembro de 1977, 
conhecida como Lei do Loteamento, sobre as áreas não loteáveis:

Artigo 7º– PARÁGRAFO SEGUNDO – A área urbana, assim 
definida por Lei, terá seu ordenamento compatibilizado com os 
recursos naturais existentes ou em formação, tendo em vista os 
seguintes objetivos:

a – A prevenção permanente das florestas existentes nos mor-
ros e suas encostas e nas margens de sangas e arroios urbanos, 
sendo consideradas parte integrante do CINTURÃO VERDE, 
como contorno protetor da população da cidade;

PARÁGRAFO TERCEIRO – Com prévia anuência do Con-
selho do Plano Diretor, o Prefeito Municipal fixará por Decreto 
a delimitação do CINTURÃO VERDE, fazendo incluir a cadeia 
de morros, florestas e áreas de excepcional interesse paisagístico, 
consideradas necessárias ao equilíbrio ecológico e à conveniência 
harmônica entre a natureza e a intervenção humana.

PARÁGRAFO QUARTO – O Prefeito Municipal poderá proi-
bir qualquer obra ou construção em áreas dotadas de florestas 
nativas ou em zonas de escorregamentos, assim consideradas pelo 
mapeamento geológico da cidade, sem as condições técnicas ade-
quadas e corretas para cada caso.

Artigo 8º – Além do preceituado na presente Lei, os projetos 
de loteamentos deverão atender às exigências da Lei nº 4771, de 
15 de setembro de 1965 (Novo Código Florestal).
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Figura 1: Circular nº 1509, de 7 de agosto de 1900, enviada à Intendência Munici-
pal de Santa Cruz pela Secretaria de Estado dos Negócios e Obras Públicas. 
Fonte:  Acervo da Biblioteca Municipal de Santa Cruz do Sul.

Pela Lei do Loteamento, ficou clara a preocupação com a pre-
servação da área conhecida como Cinturão Verde de Santa Cruz 
do Sul. Contudo, no âmbito do Estado, torna-se oportuno trazer 
à luz um documento bem anterior, datado em 1900, enviado pela 
Secretaria de Estado dos Negócios das Obras Públicas à Intendên-
cia de Santa Cruz. Trata-se da remessa de um exemplar impresso 
da Lei das Terras nº 28, de 5 de outubro de 1899, e seu respectivo 
regulamento, conforme circular expedida em 7 de agosto de 1900.
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Na exposição de motivos da decretação da Lei nº 28, de 5 de 
outubro de 1899, o presidente do Estado, Júlio Prates de Castilhos, 
manifesta-se veemente:

 
Nas minhas Mensagens annuaes dirigidas à Assembléa dos 
Representantes, tenho insistentemente relatado as principaes 
ocorrências do serviço das terras públicas, exposto os innume-
ros e crimminosos abusos que o haviam conspurcado desde longo 
tempo, bem como que a actual administração do Rio Grande do 
Sul há posto em pratica ousadamente desfalcado o patrimônio 
territorial do Estado.

Logo adiante, no mesmo arrazoado, segue o Manifesto: 

No Rio Grande do Sul, como em qualquer outro ponto do terri-
tório da União, os governos não cuidaram nunca de attenuar as 
maléficas consequências da destruição das mattas, nem cogita-
ram jamais de um conjuncto de medidas regulamentares destina-
das a harmonisar o immediato interesse da exploração dellas com 
a conveniência permanente da respectiva conservação, mediante 
o replantio methodicamente effectuado. Dessa incúria, quem vem 
de longe, resultou o tristonho aspecto que já offerecem vastas ex-
tensões das nossas fertilíssimas zonas florestais a quem percorre 
as estradas que dão escoamento aos seus productos. De um e outro 
lado, na travessia de longa distancia, destaca-se logo, ao olhar 
menos observador, a nudez das montanhas escalvadas, onde a 
aridez do solo e o enfraquecimento dos cursos d’água apparecem 
como effeitos das roteaduras imprevidentes e das devastações de-
sordenadas.

Fica assim bem definido o ponto de vista social de que emanou 
a confecção dos artigos 2º e 3º do projeto. Rezam os dois artigos: 

Art. 2º – As terras devolutas cobertas de matta que formam o 
domínio florestal do Estado poderão ser alienadas sómente 
em casos de interesse estadual e mediante a expressa estipu-
lação de condições relativas à sua conservação e exploração. 
Art. 3º – No regulamento que se expedir para execu-
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ção desta lei, serão estabelecidas as regras que determina-
rão a fórma da conservação e da exploração dessas terras.  
& único. O regulamento a que se refere este artigo providenciará 
também, tanto quanto for possível, sobre a conservação e explora-
ção das mattas do domínio particular.

Regulamentação, via Decreto nº 313, de 4 de julho de 1900, que, 
além de dispor sobre o serviço das terras públicas, a legitimação de 
posses, medição, conservação e alienação das terras devolutas, pro-
veu o Estado de um regime colonial e florestal. Regime que define, 
em seu Artigo 168: 

São florestas protectoras todas aquellas que, estando situadas 
nas altitudes, sobre encostas escarpadas, em pontos culminantes, 
arestas, cumes de montanhas, declives; ou que, achando-se loca-
lisadas na região das nascentes, em desfiladeiros e barrancos, à 
beira de rios e arroios; ou que, supprindo, emfim, a insufficiencia 
das mattas de uma zona, servem de proteção contra as influen-
cias climatéricas, as assolações dos ventos, a queda das pedras, 
os aluimentos do terreno ou depressões, as enxurradas ou inun-
dações. 

Havia sido previsto no Decreto, conforme Artigo 170, que “den-
tro de um praso razoável far-se-á a delimitação de toda a área flores-
tal que, nos termos do artigo 168, revestir o caracter de protetora”.

Não tardou para que, em 6 de maio de 1901, o Palácio do Go-
verno, em Porto Alegre, remetesse à Intendência de Santa Cruz a 
Circular de nº 742.

Impressiona essa Circular, respaldada no Regulamento de nº 
313, de 4 de julho de 1900, para execução da Lei nº 28, de 5 de 
outubro de 1899, expedida pelo Presidente Borges de Medeiros 
aos Intendentes Municipais. De ordem do Palácio do Governo em 
Porto Alegre, foi emitida a recomendação de que fosse proibido o 
corte de vegetação nas áreas marginais de rios navegáveis e de seus 
afluentes, numa extensão de 7 braças. Como uma braça correspon-
de a 2,20 metros, já se previa uma margem mínima de 15,4 metros 
ao longo dos fluxos hídricos, tanto em áreas públicas quanto priva-
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Figura 2: Circular nº 742, assinada pelo presidente Borges de Medeiros, datada de 
6 de maio de 1901. O documento recomenda a manutenção florestal das margens 
dos recursos hídricos, sendo estas consideradas servidões públicas. A circular re-
mete ao Decreto nº 313, que regulamenta a Lei nº 28, de 5 de outubro de 1899. 
Fonte: Acervo pessoal do Dr. Roque Wenzel.
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das. As 7 braças deveriam ser medidas do ponto médio das enchen-
tes em diante, e não a partir do leito normal dos fluxos hídricos. 
Além de proibir o corte de árvores nesta fração marginal, a mesma 
deveria receber a devida fiscalização, pois se constituía em servidão 
pública. O documento, assinado em 6 de maio de 1901, dirigido à 
Intendência de Santa Cruz, constitui testemunho das providências 
que deveriam ser tomadas, no tocante à publicização do conteúdo 
normativo e a consequente penalização aos eventuais infratores. 

Significativa é a mensagem final, embora comum naquela épo-
ca, do texto da circular nº 742: “Saúde e Fraternidade”, permitindo 
que se intua que as boas condições de saúde e bem-querer estejam 
associadas ao cuidado ambiental. Por certo que a missiva do Go-
verno Gaúcho não se referia estritamente ao Cinturão Verde de 
Santa Cruz do Sul, mas seu conteúdo, envolvendo afluentes dos 
rios, é claro no tocante aos espaços territoriais de proteção natural 
a serem delimitados, e nisto se incluem, por consequência, frações 
do Cinturão Verde. Área que, com certeza, se identifica com a pro-
posição da Lei das Terras e o Regulamento nº 313, de 1900.

Setenta e sete anos depois, através da Lei n° 1664, de 29 de de-
zembro de 1977, assinada pelo Prefeito Arno João Frantz, foi insti-
tuído o Plano Diretor de Santa Cruz do Sul, no intuito de organizar 
o espaço físico do município, dividindo a área urbana em zonas 
residenciais, comerciais e industrial de extensão, com a pertinente 
definição dos índices referentes aos critérios de intensidade ocupa-
cional. No capítulo X, artigos 30 e 31, é mantido o disposto na Lei 
do Loteamento, no tocante à delimitação do Cinturão Verde. 

Respirando os ares da ECO-92, o Município amadureceu coleti-
vamente a necessidade de preservar de forma mais cuidadosa seus 
espaços verdes. O Projeto de Lei nº 02/L/93, de 4 de fevereiro de 
1993, não transformado em Lei, aprestou-se em considerar o Cin-
turão Verde como área de proteção ambiental. Ao Projeto de Lei, 
originário da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, de mi-
nha autoria, então na condição de vereador, fora anexada a planta 
com a poligonal demarcatória abrangendo a área de 534,01 hecta-
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res, recomendando que os vértices dos alinhamentos recebessem 
marcos numerados facilmente identificáveis e bem visíveis. 

Em atendimento ao determinado pela Lei Municipal nº 1664, 
de 29 de dezembro de 1977, capítulo X, Artigo 30, parágrafo único, 
foi assinado pelo prefeito Edmar Guilherme Hermany, em 26 de 
maio de 1994, o Decreto n° 4.117, que determina, em seus dois 
primeiros Artigos : 

Artigo 1º – Determina a delimitação física do Cinturão Verde, 
incluindo a cadeia de morros, florestas e áreas de excepcional in-
teresse paisagístico, considerados necessários ao equilíbrio ecoló-
gico e a convivência harmônica entre a natureza e a intervenção 
humana.
Artigo 2º – Após concluída a delimitação física da área, será ela-
borado um mapa definindo o que se considera Cinturão Verde de 
Santa Cruz do Sul e definindo o uso e a ocupação do solo do mes-
mo pelo Plano Diretor.

   
A demarcação iniciou-se logo a seguir, valendo-se a empresa 

contratada da declinação magnética referente ao dia 25 de abril de 
1994. Foram implantados 145 marcos de concreto nos vértices da 
poligonal que circunscreveu fisicamente o Cinturão Verde de San-
ta Cruz do Sul. Do ponto de partida, identificado pela marco n° 
01, implantado no Bairro Renascença, junto à RST 287, à margem 
esquerda do Arroio Lajeado, segue em sentido anti-horário a de-
marcação da poligonal, até completar seu perímetro, que abrange a 
área de  463,786 ha. Os últimos marcos, conforme relato do respon-
sável pela demarcação física, foram implantados no início de 1995.

Com o passar dos anos, muitos marcos tornaram-se invisíveis, 
ou foram arrancados, sendo, em termos gerais, difícil identificar 
“in loco” a poligonal originalmente demarcada.
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Figura 3: Planta Demarcatória do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul – RS (1994).
Fonte: Acervo documental da empresa Terra Topografia.
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Figura 4: Marco de concreto nº 32, implantado junto ao acesso Grasel, da poligo-
nal demarcatória do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul. 
Fonte: Wenzel, julho de 2013.
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A poligonal demarcatória, delimitada por 145 vértices, configu-
ra-se nas coordenadas conforme quadro a seguir: 

CINTURÃO VERDE DE SANTA CRUZ DO SUL
RELATÓRIO DE COORDENADAS  DOS VÉRTICES

COORDENADAS PLANAS UTM-SAD69
NUMERO X Y Z
1 361537,11 6715638,18 70,11
2 361616,01 6715371,54 72,96
3 361544,9 6715367,55 67,59
4 361218,44 6715037,64 86,13
5 361188,75 6714871,61 82,42
6 360849,77 6714871,23 107,06
7 360801,7 6714766,15 96,32
8 360839,31 6714546,89 73,78
9 361049,95 6714537,47 97,7
10 361181,7 6714359,79 94,18
11 361314,27 6714360 109,94
12 361413,32 6714326,26 101,1
13 361380,74 6714208,35 88,68
14 361474,04 6714182,94 85,46
15 361529,2 6714291,31 100,41
16 361696,51 6714287,43 106,76
17 361693,46 6714222,66 104,94
18 361778,4 6714215,99 105,5
19 361786,32 6714277,14 106,81
20 361913,98 6714300,34 98,93
21 362144,36 6714342,66 91,86
22 362265,15 6714243,43 93,55
23 362459,09 6714081,21 110,56
24 362543,26 6713870,33 114,45
25 362611,13 6713560,56 98,6
26 362954,11 6713605,36 101,99
27 363057,43 6713494,85 88,37
28 363100,62 6713476,01 88,1
29 363144,96 6713478,86 90,07
30 363148,89 6713411,39 81,87
31 363398,02 6713444,09 72,89
32 363404,81 6713379,77 85,76
33 363253,9 6713298,09 81,14
34 363261,39 6713193,51 77,27
35 363189,87 6713113,14 91,83
36 363227,46 6712831,54 109,67
37 363332,69 6712594,74 108,58
38 363487,56 6712310,03 80,89
39 363545,47 6712085,78 119,09
40 363537,25 6711917,47 94,81
41 363645,36 6711808,19 105,39
42 363490,03 6711682,79 119,29
43 363379,25 6711796,39 115,18
44 363307,25 6711892,89 102,58
45 363262,78 6711858,58 117,87
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CINTURÃO VERDE DE SANTA CRUZ DO SUL
RELATÓRIO DE COORDENADAS  DOS VÉRTICES

COORDENADAS PLANAS UTM-SAD69
NUMERO X Y Z
1 361537,11 6715638,18 70,11
2 361616,01 6715371,54 72,96
3 361544,9 6715367,55 67,59
4 361218,44 6715037,64 86,13
5 361188,75 6714871,61 82,42
6 360849,77 6714871,23 107,06
7 360801,7 6714766,15 96,32
8 360839,31 6714546,89 73,78
9 361049,95 6714537,47 97,7
10 361181,7 6714359,79 94,18
11 361314,27 6714360 109,94
12 361413,32 6714326,26 101,1
13 361380,74 6714208,35 88,68
14 361474,04 6714182,94 85,46
15 361529,2 6714291,31 100,41
16 361696,51 6714287,43 106,76
17 361693,46 6714222,66 104,94
18 361778,4 6714215,99 105,5
19 361786,32 6714277,14 106,81
20 361913,98 6714300,34 98,93
21 362144,36 6714342,66 91,86
22 362265,15 6714243,43 93,55
23 362459,09 6714081,21 110,56
24 362543,26 6713870,33 114,45
25 362611,13 6713560,56 98,6
26 362954,11 6713605,36 101,99
27 363057,43 6713494,85 88,37
28 363100,62 6713476,01 88,1
29 363144,96 6713478,86 90,07
30 363148,89 6713411,39 81,87
31 363398,02 6713444,09 72,89
32 363404,81 6713379,77 85,76
33 363253,9 6713298,09 81,14
34 363261,39 6713193,51 77,27
35 363189,87 6713113,14 91,83
36 363227,46 6712831,54 109,67
37 363332,69 6712594,74 108,58
38 363487,56 6712310,03 80,89
39 363545,47 6712085,78 119,09
40 363537,25 6711917,47 94,81
41 363645,36 6711808,19 105,39
42 363490,03 6711682,79 119,29
43 363379,25 6711796,39 115,18
44 363307,25 6711892,89 102,58
45 363262,78 6711858,58 117,87

46 363204,02 6711906,82 107,99
47 363087,21 6711913,69 115,53
48 363003,81 6711931,61 115,95
49 362861,04 6711915,19 113,54
50 362930,2 6711804,6 106,62
51 362929,2 6711373,56 109,83
52 362904,75 6711574,67 108,55
53 362844,13 6711450,71 99,74
54 362929,7 6711436,03 103,73
55 363036,29 6711433,38 120,45
56 363032,98 6711408,18 111,25
57 363185,98 6711350,19 113
58 363469,51 6711263,9 113,21
59 363657,93 6711269,58 126,48
60 363755,48 6711150,27 97,93
61 363772,71 6710894,79 128,11
62 363695,09 6710719,32 155,97
63 363362,04 6710693,18 133,14
64 363298,2 6710814,93 134,75
65 363085,52 6710750,02 137,65
66 363085,52 6710750,02 132,02
67 363037,38 6710743,87 126,37
68 362920,06 6710577,01 120,78
69 362948,41 6710360,95 131,87
70 363038,35 6710233,81 139,62
71 363087,39 6709939,32 118,78
72 363181,34 6709901,46 110,13
73 363223,26 6709870,75 109,18
74 363229,31 6709819,45 105,6
75 363374,84 6709826,44 100,89
76 363490,08 6709804,22 99,83
77 363752,63 6709756,4 106,04
78 364180,59 6709728,78 128,44
79 364808,49 6709674,84 155,17
80 365257,73 6709697,58 124,07
81 365376,68 6710170,4 191,97
82 365216,16 6710024,92 195,3
83 365054,86 6709862,17 196,73
84 364691,2 6709839,71 199,67
85 364395,38 6709912,44 211,63
86 363814,42 6710129,97 195,11
87 363170,34 6709989,58 146,83
88 363108,47 6710200,8 176,46
89 363051,73 6710394,6 192,27
90 363113,23 6710453,69 196,85
91 363354,77 6710605,95 175,84
92 363534,91 6710631,63 195,46
93 363557,51 6710591,81 200,78
94 363777,84 6710622,3 205,76
95 363956,55 6710645,25 212,83
96 364216,03 6710826,53 216,28
97 364523,67 6711402,45 185,58
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Figura 5: Quadro demonstrativo das coordenadas e das distâncias que conformam 
a poligonal demarcatória do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul.
Fonte: Acervo documental da empresa Terra Topografia.

98 364558,6 6711638,65 187,19
99 364471,16 6711652,23 187,08
100 364259,87 6711398,39 185,83
101 363742,99 6711310,38 164,83
102 363595,62 6711374,45 161,87
103 363622,67 6711458,62 173,4
104 363789,66 6711610,11 175,19
105 363920,65 6711708,15 187,26
106 363959,96 6711951 194,04
107 363794,2 6712083,39 185,85
108 364403,18 6712271,44 205,41
109 364212,82 6712488,35 188,41
110 364262,51 6712667,32 180,53
111 364545,7 6712782,52 192,62
112 364542,92 6712952,43 190,35
113 364350,93 6712950,35 203,69
114 364008,88 6712894,76 197,69
115 363588,98 6712872,5 169,87
116 363668,5 6713164,16 159,49
117 363766,68 6713426,55 166,64
118 364007,81 6713457,3 177,44
119 363992,65 6713582,06 180,76
120 363870,02 6713569,42 166,78
121 363801,57 6713700,75 164,37
122 364128,42 6713869,78 171,01
123 363972,94 6714086,09 166,57
124 363965,22 6714274,83 156,7
125 363835,13 6714226,54 171,5
126 363636,44 6714171,64 181,24
127 363551,54 6714072,56 188,19
128 363600,93 6713943,95 181,68
129 363152,84 6713783,01 173,24
130 363229,9 6713945,18 173,79
131 362984,45 6713875,37 165,59
132 362987,85 6713941,25 167,47
133 362556,61 6714114,32 163,92
134 362581,45 6714337,16 161,55
135 362657,8 6714365,09 165,12
136 362643,59 6714488,77 162,77
137 362385,31 6714475,26 173,55
138 362265,99 6714551,64 172,14
139 362111,55 6714587,64 175,91
140 361962,83 6714467,88 168,96
141 361555,37 6714466,91 175,99
142 361881,66 6714771,27 174,1
143 362101,32 6714746,92 175,99
144 362112,46 6715325,76 156,72
145 361879,66 6715541,86 126,36
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IDADE DAS CINZAS

Antes da escrita, um marco na história civilizatória humana, os períodos fo-
ram enfeixados em blocos que se caracterizaram pelo uso da pedra, seguido do 
bronze e do ferro. A idade dos metais deu lugar ao tempo das grandes descobertas 
aliadas à navegação, ao desenvolvimento da máquina a vapor e à crescente tec-
nologia. Atualmente, consideramo-nos pós-modernos, num mundo globalizado, 
e nutridos de grande conhecimento, acessível pela informática e por seus desdo-
bramentos.

Contudo, há uma biografia civilizatória ainda não narrada: a do lugar dos 
humanos no conjunto criado e vivo. Por mais que se fale em convivência com as 
demais criaturas, os humanos não encontraram ainda seu “locus”existencial. Por 
se julgarem superiores a tudo que os cerca, quando não donos de tudo o mais, 
ora se justificam na necessidade de sobrevivência, ora se distanciam da realidade 
como se dela separados fossem, na moldura da virtualidade. Acrescente-se que, 
por saber que vai morrer, o humano urge por utopias, sejam paradisíacas ou dou-
trinárias. 

Como ser deslocado do seu entorno e de si mesmo, o humano angustia-se e, 
muito além de suas necessidades reais, dilapida o patrimônio natural e o reveste 
de valores monetários, em planilhas de custo-benefício, optando por aquilo que 
julga sustentável, termo desgastado e já obsoleto.

Por se saberem vorazes, ainda que na discrição de sua consciência, os hu-
manos se cercam de legislações, aparatos e mecanismos de controle no intuito de 
se policiarem frente a sua atuação ambiental. Contudo, paralelamente, buscam 
incessantemente, por atalhos e frestas, caminhos paradoxalmente contraditórios. 
Quem não vê o que está acontecendo com mangues, várzeas e encostas? Nos alar-
mamos com os números que quintuplicam as investidas criminosas sobre a Ama-
zônia e deixamos de avaliar a destruição dos berçários naturais, que respondem 
por mais de 90 % da vida marinha e das águas continentais. 

De tantos outros procedimentos insanos, os mangues,as várzeas e as encostas 
refletem a insatisfação humana e a não convivência com o natural, impondo uma 
pretensa vitória do cultural sobre o que de fatos somos: seres naturais.

Como será conhecido o período em que vivemos? Não será da pedra nem dos 
metais, talvez nem do conhecimento e da cultura pós-moderna; porém, lamentavel-
mente, poderemos ter vivido na idade das cinzas, apesar das regras de proteção am-
biental. Cinzas em que transformamos a natureza, muitas vezes tão próxima de 
nós, como os Cinturões Verdes de nossas cidades. (WENZEL, 2011e, adaptado).
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2 Regramento de proteção 
do Cinturão Verde

Em seu artigo oitavo, o Projeto de Lei nº 02/L/93, de 4 de feve-
reiro de 1993, apresentado à apreciação da Câmara de Verea-

dores, determinava que “Qualquer pretensão de intervenção nesta 
área, respeitado o direito de propriedade, pressupõe a execução de 
Relatório de Impacto Ambiental, com apreciação pela Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul”. Ou seja, pela primeira 
vez, além da demarcação, buscava-se a exigência de um Relatório 
Ambiental, previamente a qualquer eventual intervenção futura. 
Contudo, a pretensão não foi transformada em lei, com o que ficou 
sem eficácia.

Cabe ressaltar que o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) 
é exigido nas situações em que é realizado o Estudo de Impacto 
ambiental (EIA), um documento técnico que objetiva o diagnósti-
co profundo das potencialidades ambientais, dos impactos do em-
preendimento a ser instalado e das devidas medidas mitigatórias, 
compensatórias de controle, no enfrentamento dos impactos iden-
tificados. Já o Rima, embasado no EIA, constitui-se em relatório 
gerencial, apresentado de forma objetiva e acessível à compreensão 
da população. Normalmente o Rima vem enriquecido por mapas, 
gráficos e peças ilustrativas, em tal conformação que as pessoas 
possam entender as vantagens e as desvantagens de se instalar de-
terminado projeto, com realce para as consequências impactantes 
de sua efetiva implantação.

O EIA é solicitado quando da pretensão de implantação de 
empreendimentos com significativo impacto ambiental. Normal-
mente, as demandas são licenciadas pelo sistema tradicional de 
exigência tríplice: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
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e Licença de Operação (LO). A LP é exigida na fase preliminar do 
planejamento de determinada atividade ou determinado empreen-
dimento. É nesta fase que se avalia a viabilidade ambiental quanto 
à localização e à concepção do empreendimento demandado. É jus-
tamente nesta fase em que se define a compatibilidade do projeto 
com a preservação ambiental, que pode ser exigido o EIA/Rima. 
Uma vez concedida a LP, é providenciado o encaminhamento da 
LI, que detalha o projeto construtivo, sendo que a LO, obtida pós a 
concessão da LI, autoriza o interessado a iniciar as atividades licen-
ciadas. O processo de licenciamento constitui-se em compromisso 
entre o empreendedor e o órgão ambiental, encarregado do licen-
ciamento. 

Com a criação do Conselho do Meio Ambiente, através da Lei 
nº 2.473, de 12 de maio de 1993, órgão colegiado, autônomo, de 
caráter deliberativo, houve um reforço no cuidado com o Cinturão 
Verde. Entre suas diferentes e importantes competências, o Conse-
lho do Meio Ambiente tem a de “estimular e promover o refloresta-
mento ecológico em áreas degradadas, objetivando, especialmen-
te, a proteção dos morros e das encostas que compõem o Cinturão 
Verde da cidade, bem como a consecução de índices mínimos de 
cobertura vegetal.”(Artigo 2º, inciso XIII). Nesta mesma linha de 
criação de estímulos para a preservação ambiental, a Lei nº 2.699, 
de 27 de dezembro de 1994, debruçou-se sobre o tema da permea-
bilidade dos solos. 

No intuito de minorar os efeitos da crescente impermeabiliza-
ção, a Lei nº 2.699 possibilita um cadastro de Áreas Verdes Perme-
áveis, conforme o disposto no Artigo 3°: “A inclusão do terreno 
no cadastro de Áreas Verdes Permeáveis ocorrerá voluntariamente 
por ofício ou a pedido do proprietário, ouvido o Departamento 
do Meio Ambiente”. Segue o Parágrafo único: “Áreas de relevante 
interesse ecológico comunitário, como o Cinturão Verde de Santa 
Cruz do Sul, e outras áreas consideradas de tal ordem, merecerão 
estímulo especial a ser definido.”

A Lei nº 2.699 refere-se à criação de estímulos para a preserva-
ção e a formação de áreas verdes permeáveis particulares. Este é 
um aspecto fundamental, uma vez que o Cinturão Verde, inserido 
integralmente no Bioma Mata Atlântica, caracteriza-se como pre-
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ponderantemente pertencente a proprietários privados, enquanto 
fração territorial, o que se tem constituído em um dos motivos de 
históricas controvérsias sobre sua ocupação. 

No capítulo da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei n° 
6938, de 31 de agosto de 1981, institui em seu Artigo 2°, inciso I, 
como princípio “a ação governamental na manutenção do equilí-
brio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimô-
nio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 
em vista o uso coletivo”. Com o que, segundo Marchesan, Steigle-
der e Capelli (2008, p. 15-16), 

Supera-se a percepção fragmentária e utilitarista até então vigen-
te e refletida em diversas normas ambientais esparsas anteriores 
à Lei 6.938/81, em que a proteção jurídica incidia sobre especí-
ficos elementos naturais, tais como a fauna, a flora, os recursos 
minerais, não em razão de sua importância para a manutenção 
do equilíbrio ecológico, mas em razão da utilidade econômica que 
representavam como insumos do processo produtivo.

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, 
reza que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Em conformidade com a legislação federal, o Estado do Rio 
Grande do Sul, em sua Constituição, no artigo 250, determina que 
“O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção 
de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida”. No artigo 
seguinte, de número 251, é dito que “Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Pú-
blico e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-
-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a todos exigir do 
Poder Público a adoção de medidas nesse sentido”

Com o que corporifica-se o meio ambiente como um direito di-
fuso, fundamental e integrador. Desta forma, independentemente 
da titularidade física de determinada propriedade, sua função de 
ambiência pública revela-se prevalente e clara. Em decorrência, há 
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que se prover pela preservação deste direito fundamental. 
Na linha do direito comum a todos por um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, cabe, quando adequado e necessário, 
frente a possíveis intervenções no Cinturão Verde e em seu entor-
no, e áreas assemelhadas, a exigência de estudo de impacto ambien-
tal (EIA/Rima) e Estudo de Impacto de Vizinhança, acompanhado 
de audiência pública, de acordo com o proposto no Estatuto das 
Cidades.

Na esteira do cuidado com as intervenções nas áreas de fragili-
dade ambiental, na qual se inclui o Cinturão Verde, merece desta-
que o Decreto nº 4.037, de 10 de janeiro de 1994, que determina, 
no Artigo 1º: 

Nos termos do artigo 31, da Lei nº 1664, de 29/12/77, são consi-
deradas zonas de escorregamento aquelas constantes no mapa de 
escorregamentos integrante da Separata Geológica Leopoldensia 
– Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Volume 1 – número 1 
– 1976; Mapeamento Geológico Preliminar de Santa Cruz do Sul 
– Visando Obter Informação Básica ao Planejamento Integrado, 
de Sandor A. Grehs; do Mapeamento Geológico Estrutural Geo-
técnico da Zona Urbana de Santa Cruz do Sul – Visando obter 
Informação Básica ao Planejamento Integrado, do Geólogo José 
Alberto Wenzel; e de outras que vierem a ser definidas dentro de 
critérios estabelecidos por legislação específica. 

O texto legal, assinado pelo prefeito em exercício, Roque Dick, 
determina, em seu Artigo 2º, que, em terrenos localizados nas zo-
nas supra identificadas, deverão ser exigidos ainda: levantamentos 
planialtimétricos, laudos geológicos/hidrológicos, sondagens e 
laudos de cobertura vegetal. No seu Artigo 3º, a Lei nº 4.037 traz 
importante determinação: 

Para o parcelamento das áreas de que trata o Artigo Primeiro, 
além das exigências do Artigo Segundo, deverá ser apresentado 
relatório de impacto ambiental, dentro dos critérios estabeleci-
dos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, 
acompanhado por Anotação de Responsabilidade Técnica de pro-
fissional devidamente habilitado.

Wenzel-Cinturão.indd   38 5/9/13   7:30 PM



39

Agora sim, configura-se legalmente a exigência de Relatório de 
Impacto Ambiental.

Em seu Parágrafo Primeiro, o Artigo 3º ainda define que “deve-
rá ser apresentado Laudo Conclusivo, indicando as áreas edificáveis 
e aquelas que efetivamente oferecem risco de deslizamento”. Já o 
Parágrafo Segundo reza que “os projetos de parcelamento, para se-
rem aprovados, deverão ser previamente submetidos a apreciação 
do Conselho do Plano Diretor”. 

Através da Lei nº 2.976, de 23 de dezembro de 1996, foi institu-
ído o Plano Diretor de desenvolvimento social e urbano do Muni-
cípio, revogando o Plano Diretor de 1977. O Plano Diretor, em seu 
o Artigo 13, define que “constitui área de preservação” regulamen-
tada por esta Lei:

 * a área demarcada como CINTURÃO VERDE;
 * todas as áreas com declividade superior a 25 %;
 * toda a área ao longo das margens do Rio Pardinho e de 

seus afluentes sujeitos a inundações;  
 * as margens dos arroios ainda não drenados e urbaniza-

dos, na largura prevista em Lei Federal, Estadual  ou Municipal;
 * as áreas comprovadamente impróprias para edificação 

por estarem sujeitas a deslizamentos, nos termos do laudo previsto 
na letra “b” do Artigo 14”.

 A letra “b” refere a necessidade  do projeto de fundações com-
pleto, no caso de a intervenção pretendida se realizar nas áreas 
mapeadas por Grehs (1976) e Wenzel (1996), conforme já exposto 
anteriormente (Artigo 1º do Decreto nº 4037, de 10/01/1994).

O Artigo 21 da Lei determinava que: “Na área localizada no 
Cinturão Verde, o lote mínimo deverá ser de 5.000 m2 e conter um 
patamar com declividade inferior a 25 % de no mínimo 1.000 m2 
e garantir o acesso a este patamar em caminho com declividade 
inferior a 25%”.

O texto legal do Plano Diretor no Artigo 47, item 3, enquadra a 
faixa de 100 metros de largura, ao longo da parte inferior do Cintu-
rão Verde, como um Anel de Proteção do Cinturão Verde, com as 
devidas  limitações construtivas. 

Contudo, vigorou por pouco tempo a Lei n° 2976, tendo sido 
revogada pela Lei Complementar nº 6, de 26 de fevereiro de 1998. 
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A nova Lei continuou  garantindo o Cinturão Verde como área de 
preservação. Além do laudo geológico conclusivo, a Lei determi-
nou a exigência de laudo hidrológico, e agregou a taxa de perme-
abilidade. Foi mantida a limitação de 4 pavimentos em edificações 
no Cinturão Verde, bem como o lote mínimo em 5.000 m2, pata-
mar de 1.000 m2 com declividade inferior a 25%.

A Lei Complementar nº 8, de 25 de março de 1998, assinada 
pelo prefeito Sérgio Ivan Moraes, passou a ter a seguinte redação, 
alterando os Artigos 65, 66 e 67 da Lei Complementar 6, de 26 de 
fevereiro de 1998: 

Artigo 65 – O Município delimitará e demarcará as áreas 
dos Parques Municipais aqui caracterizados e outros, desti-
nados a preservação ecológica, notadamente das nascentes 
dos arroios mencionados, cujo aproveitamento seguirá os 
mesmos índices do Cinturão Verde: 

I – PARQUE LAJEADO, envolvendo a nascente do Ar-
roio Lajeado;

II – ampliação do PARQUE DA GRUTA, a partir do 
Parque existente;

III – ampliação do PARQUE DA PEDREIRA, envolven-
do a nascente do Arroio do Moinho;

IV – PARQUE SÃO JOÃO DA SERRA, envolvendo a 
nascente do Arroio Grande;

V – PARQUE LEVIS PEDROSO, envolvendo a nascen-
te do Levis Pedroso.

Artigo 66 – Os Parques Municipais devem caracterizar-
-se pelo acesso ao público e destinação para atividades cul-
turais, educativas, turísticas, científicas, de lazer e recrea-
ção, compatíveis com os níveis de preservação exigidos.

Artigo 67 – A delimitação detalhada dos Parques Mu-
nicipais enumerados, bem como a definição dos métodos 
para viabilizar a implantação dos mesmos, será sugerida 
pelo CIPUR e proposta pelo Executivo, mediante Projeto 
de Lei aprovado pelo Legislativo do Município.

 
A institucionalização do Cinturão Verde corporifica-se ao se 

tornar referência quando da delimitação, via Lei nº 3.255, de 10 
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de setembro de 1998, dos bairros e dos setores da zona urbana da 
cidade de Santa Cruz do Sul. O mesmo se pode observar quando 
da instituição da Lei nº 5.454, de 18 de junho de 2008, que dá deno-
minação a vias públicas urbanas do Município. 

Após vigorar por um período de aproximadamente nove anos, 
a Lei Complementar n° 6 foi revogada pela de n° 335, de 3 de ja-
neiro de 2007, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Social e Urbano do Município. Conforme o texto legal, Artigo 12, 
constituem áreas de preservação o Cinturão Verde e similares, bem 
como se mantém o anteriormente presente nos demais planos di-
retores em relação à declividade de 25%, margens de arroios e Rio 
Pardinho e áreas sujeitas a deslizamentos. O Artigo 64 define que, 
no Cinturão verde, só poderão ser edificadas residências unifamilia-
res, seguido do Artigo 65, assim disposto: “Para fins de loteamento, 
na área localizada no Cinturão verde, o lote mínimo deverá ser de 
10.000 m2, e conter um patamar de, no mínimo, 1.000 m2, com 
declividade inferior a 25%”. O mesmo Artigo 65 reza, no Parágra-
fo Primeiro: “Quando a gleba total a ser fracionada tiver mais da 
metade de sua área com declividade inferior a 25%, o lote mínimo 
poderá ser de 5.000 m2, e conter um patamar de, no mínimo, 1.000 
m2, com declividade inferior a 25%.” O Parágrafo 2º determina que: 

O lote mínimo, de 5.000 m2 a 10.000 m2, pode ser composto por 
duas áreas distintas e descontínuas, sendo uma considerada lote 
construtivo, de no mínimo 1.000 m2, composta de um patamar, 
com matrícula individualizada no Cartório de Registro de Imó-
veis, e outra em condomínio com as áreas da mesma origem, como 
área de preservação, em outra matrícula.

Na área denominada de Anel de Proteção ao Cinturão Verde 
(Artigo 61, III), constituída “de uma faixa de 200 metros de largura, 
situada ao longo da parte inferior e superior do Cinturão Verde”, 
a “altura máxima dos prédios será de 4 pavimentos”(Artigo 67). 
Quanto ao uso do solo nas áreas mapeadas como passíveis de escor-
regamento (GREHS, 1976; WENZEL, 1996), o Artigo 13 desdobra-
-se em dois incisos:
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I – no caso de parcelamento do solo: 
* laudo geológico e hidrológico, acompanhado de sondagem ge-

otécnica e de anotação de responsabilidade técnica de profissional 
devidamente habilitado, referente a área total a ser parcelada; e

II – no caso de edificação:
* projeto de fundações acompanhado de anotação de respon-

sabilidade técnica de profissional devidamente habilitado; e
* sondagem geotécnica com a devida anotação de responsa-

bilidade técnica de profissional devidamente habilitado, referente 
ao lote específico ou a área total do loteamento, a critério da Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.

Interessante é o disposto no Artigo 15, que reza: “Na Macrozo-
na de Preservação Ambiental, a propriedade cumprirá sua função 
social quando efetivamente atingir os níveis de preservação am-
biental previstos pela legislação federal, estadual ou municipal”.

A Seção IX da Lei complementar nº 335 trata do Estudo de 
Impacto de Vizinhança (Artigos 120 e 121) enquanto o Artigo 130 
cria o Conselho Municipal de Planejamento Urbano (Compur), 
que tem suas competências definidas pela Lei nº 5.809, de 24 de 
novembro de 2009. Pela Lei nº 5810, de 24 de novembro de 2009, 
assinada pela prefeita Neiva Teresinha Marques, foi explicitada a 
relação entre a atuação do Cipur (Centro de Pesquisas e Qualidade 
Urbana e Rural) e o Compur (Conselho Municipal de Planejamen-
to Urbano), com o acréscimo de três parágrafos ao Artigo 130 da 
Lei Complementar nº 335:

§ 1º – O Centro de Pesquisas e Qualidade Urbana e Rural – CI-
PUR, instituído pela Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997, é 
um órgão consultivo de assessoramento técnico ao Poder Executi-
vo Municipal e exercerá suas atribuições juntamente com o Con-
selho Municipal de Planejamento Urbano – COMPUR.  

§ 2º – O Conselho Municipal de Planejamento Urbano – 
COMPUR é um órgão colegiado e deliberativo que reúne represen-
tantes do poder público e da sociedade civil, que tem por finalida-
de a proposição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, com 
participação social e integração da política fundiária e de habita-
ção, de saneamento ambiental e mobilidade urbana.  

§ 3º – Todas as matérias técnicas ou tecnológicas de assuntos 
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relacionados ao Planejamento Urbano, que estiverem vinculadas 
a normas e parâmetros específicos de uso e ocupação do solo, es-
pecialmente a Legislação do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Social e Urbano, Parcelamento de Solo, Código de Obras e Código 
de Posturas, deverão obter previamente, sem prejuízo de outros 
instrumentos, parecer do Centro de Pesquisas e Qualidade Ur-
bana e Rural – CIPUR e, após, serão submetidas à aprovação do 
Conselho Municipal de Planejamento Urbano – COMPUR.

Tornam-se assim, o Conselho (Compur) e o Centro de Pesqui-
sas (Cipur), importantes organismos de controle social no desen-
volvimento do Município de Santa Cruz do Sul.

O atual Plano Diretor, Lei Complementar n° 335, sofreu altera-
ções (Leis complementares 343, 392, 415, 464 e Lei 5810). A altera-
ção mais significativa ocorreu pela Lei Complementar n° 392, de 
19 de agosto de 2008, assinada pela prefeita Helena Hermany, no 
que se propõe o presente estudo. Envolve a modificação do Artigo 
13, no tocante à exigência de sondagem geotécnica.

 Diz o Artigo 13:

Inciso I – no caso de loteamentos e condomínios de lo-
tes:  

a) laudo geológico acompanhado de sondagem geotécnica e de 
Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional devidamen-
te habilitado, referente à área total a ser parcelada;  

II – no caso de edificação:  
a) projeto de fundações acompanhado de Anotação de Responsa-

bilidade Técnica de profissional devidamente habilitado; e  
b) sondagem geotécnica com a devida Anotação de Respon-

sabilidade Técnica de profissional devidamente habilitado, refe-
rente ao lote específico ou à área total do loteamento, a critério da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.  

§ 1º – A apresentação de sondagem geotécnica ficará dispen-
sada a pedido dos autores dos projetos de fundação, devidamente 
fundamentado;  

§ 2º – A apresentação de sondagem geotécnica ficará dispen-
sada nos casos em que a sondagem geotécnica integrar a docu-
mentação do processo de licenciamento do loteamento que deu 
origem ao lote da construção.
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Na mesma Lei Complementar nº 392 é mantida a referência aos 
estudos geológicos de Grehs (1976) e de Wenzel (1996).

Ao tratar da implantação de Condomínios Urbanísticos, a Lei 
Complementar nº 390, de 2 de julho de 2008, explicita em seu Arti-
go 9º: “A extensão máxima do quarteirão será de 450,00 m (quatro-
centos e cinquenta metros), sendo que dentro da área do Cinturão 
Verde e nas quadras contínuas ao muro ou à área de fechamento do 
perímetro não há limite de extensão.” 

Recentemente, no dia 22 de julho de 2013, foi sancionada a Lei 
Complementar nº 563, que consolida a Lei nº 1659, de 14 de de-
zembro de 1977, que Institui a Lei de Loteamento do Município. 
Os Artigos 7º e 8º determinam:

Artigo 7º  – Não poderão ser loteados ou desmembrados:
I – as superfícies situadas em área de preservação permanen-

te, assim definidas pela legislação específica;
II - os terrenos contendo jazidas, verificadas ou presumíveis, 

de minério, depósito de minerais ou líquidos de valor industrial, 
etc; e

III – as áreas em que a declividade máxima for maior que 
20% (vinte por cento) e outras impróprias ou de preservação 
permanente, definidas nas Resoluções do CONAMA e no Código 
Florestal Brasileiro.

§1º – A área urbana, assim definida por Lei, terá seu ordena-
mento compatibilizado com os recursos naturais existentes ou em 
formação, tendo em vista os seguintes objetivos:

I – a proteção e a conservação das florestas existentes nos 
morros e suas encostas e nas margens de sangas e arroios;

II – assegurar a reserva de espaços necessários, em áreas ade-
quadas, destinados ao desenvolvimento de atividades ou equipa-
mentos comunitários;

III – assegurar a concentração equilibrada de atividades e de 
pessoas na área urbana, especialmente em sua periferia, median-
te o controle do uso e do aproveitamento do solo; e

IV – o Cinturão Verde e as áreas de características similares, 
como contorno protetor da cidade, observando a sua restrição de 
uso, conforme o plano diretor do Município. 

§2º – Não será permitida qualquer obra ou construção de 
infraestrutura (estação de tratamento, reservatórios elevados ou 
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não, estação de transformação etc), em áreas dotadas de florestas 
nativas e em áreas comprovadas de escorregamento sem as con-
dições técnicas adequadas, devidamente comprovadas com apre-
sentação de projetos específicos acompanhados com suas devidas 
Anotações de Responsabilidade Técnica – Art`s.

Art. 8º – Além do preceituado na presente Lei Complementar, 
os projetos de loteamentos deverão atender às exigências da legis-
lação ambiental. 

  No Artigo 167 da Lei Orgânica do Município, promulga-
da em 3 de abril de 1990 e revisada em 10 de janeiro de 2003, está 
definido que: “O Município dará atenção especial à delimitação, à 
reserva e à preservação das áreas verdes do chamado Cinturão Ver-
de da cidade”, texto que sintetiza o aparato legal em torno do tema.

CINTURÃO VERDE, CORREDOR ECOLÓGICO 

Do marco 01, implantado no Bairro Renascença, junto à RST-287, à mar-
gem esquerda do Arroio Lajeado, segue em sentido anti-horário a demarcação do 
Cinturão Verde, até completar seu perímetro num total de 145 marcos instalados. 
A poligonal demarcada (Decreto 4.117, de 26/05/1994) abrange área de 463,786 
ha, envolvendo uma considerável porção de terreno ao Norte e a Leste da cidade 
de Santa Cruz do Sul, estendendo-se ao sul do Monte Verde. Na justificativa da 
proposta original (Projeto de Lei 02/L/1993), foi realçada a necessidade de en-
quadrar a área como de proteção ambiental, por sua reconhecida valia ambiental 
(manutenção do equilíbrio térmico, infiltração de água, atenuação dos fenômenos 
erosivos, abrigo de fauna e flora, manutenção do equilíbrio em áreas instáveis 
– geologicamente sujeitas a desmoronamentos/deslizamentos –, absorção de ru-
ídos, embelezamento paisagístico, sensação de harmonia e paz, convivência com 
a natureza), além de representar um dos últimos resquícios da floresta nativa da 
Mata Atlântica. Hoje poderíamos acrescentar outros benefícios do Cinturão Ver-
de, como o balanço energético e gasoso, a presença de espécies endêmicas e o albedo 
(refletância x absorção), além do aspecto turístico e da possibilidade da certifica-
ção pela absorção de CO2. São tantos os ganhos com a manutenção do Cinturão 
Verde! Há um que integra todos os demais benefícios: a condição de continuidade, 
no formato de um maciço desenhado como Corredor Ecológico. Apesar das linhas 
originais de passagem urbanizada, como acesso Grasel e Rua João Werlang, hoje 
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observamos um fracionamento do conjunto demarcado. Está ocorrendo de forma 
crescentemente acelerada a descontinuidade do Corredor Ecológico. 

Em poucos anos não teremos mais o Cinturão verde, mas ilhas vegetais na 
forma de praças, pequenos bosques e árvores isoladas. Estará completamente des-
caracterizada a formatação original do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul. 

Não estamos pregando que não se possa conviver com a área. O que não pode 
ocorrer é que a ocupação desestruture toda a condição ambiental do Cinturão, 
transformando-o em conjuntos ambientais isolados. O Cinturão Verde tem seu 
marco inicial implantado junto à Escola José Ferrugem, agregando ao processo 
de sua preservação o caráter pedagógico. Não deixemos, enquanto comunidade, a 
herança da desagregação do Cinturão Verde àqueles que dele tanto necessitarão.
(WENZEL, 2011).

Wenzel-Cinturão.indd   46 5/9/13   7:30 PM



47

3 Unidade de Conservação

Ainda que tenha sido considerada área de relevante interesse 
ecológico comunitário, conforme disposto no texto da Lei nº 

2.699, de 27 de dezembro de 1994, Artigo 3º, Parágrafo Único, bem 
como esteja fisicamente demarcada e abrigue espécies endêmicas 
,como a bromélia Aechmea winckleri, o Cinturão Verde, ou parte 
dele, como o Parque da Gruta, não se encontra efetivamente ins-
titucionalizado como Unidade de Conservação (UC). Considera-
das como espaços territoriais de relevantes características naturais, 
as unidades de conservação são constituídas pelo Poder Público, 
destinando-se à preservação ambiental. No Rio Grande do Sul, as 
Unidades de Conservação compõem o Sistema Estadual de Unida-
des de Conservação, conhecido pela sigla SEUC. Os municípios, 
por sua vez, podem instituir áreas municipais de conservação.

 Diz o Artigo 2º da Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC (Lei nº 9.985/2000):

Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I – unidade de 
conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, in-
cluindo as águas jurisdicionais, com características naturais rele-
vantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de adminis-
tração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção [...].

Logo adiante, no Artigo 16, lê-se: 

A área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de 
pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, 
com características naturais extraordinárias ou que abriga exem-
plares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecos-
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sistemas naturais de importância regional ou local e regular o 
uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 
objetivos de conservação da natureza.

§ 1o – A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída 
por terras públicas ou privadas.

§ 2o – Respeitados os limites constitucionais, podem ser es-
tabelecidas normas e restrições para a utilização de uma pro-
priedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse 
Ecológico.

Como se sabe, o Cinturão Verde, ou parte dele, como o Parque 
da Gruta, não se encontra efetivamente institucionalizado junto ao 
SEUC, como Unidade de Conservação (UC). Nem como Área de 
Relevante Interesse Ecológico (Arie), tampouco como Área de Prote-
ção Ambiental (APA), como é mencionado nos Planos Diretores do 
Município. Reza o Artigo 15 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000:

Artigo 15 – A Área de Proteção Ambiental é uma área em ge-
ral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das popu-
lações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diver-
sidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 
a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. (Regulamento)

§ 1o – A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras 
públicas ou privadas.

§ 2o – Respeitados os limites constitucionais, podem ser esta-
belecidas normas e restrições para a utilização de uma proprie-
dade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

§ 3o – As condições para a realização de pesquisa científica e 
visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabeleci-
das pelo órgão gestor da unidade.

§ 4o – Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietá-
rio estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, 
observadas as exigências e as restrições legais.

§ 5o – A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho 
presidido pelo órgão responsável por sua administração e consti-
tuído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da 
sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no 
regulamento desta Lei.
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Além dos benefícios e das responsabilidades que a instituição 
de Unidades de Conservação viabiliza, sua implantação abre por-
tas para o aporte de recursos públicos, a exemplo da execução de 
medidas compensatórias. O Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul 
teve no Parque da Gruta uma tentativa de se inscrever no SNUC, 
como Unidade de Conservação, pretensão não aceita pela Divisão 
de Unidades de Conservação de Departamento de Florestas e Áreas 
Protegidas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, uma vez que 
a área se destina preferencialmente a atividades turísticas. O Decre-
to nº 5.868, de 21 de janeiro de 2004, assinado pelo vice-prefeito, 
no exercício do cargo de prefeito, Emílio Henrique Holtgebaum, 
ampliou a área de conservação, conforme se lê no Artigo 1º: 

A área de conservação, situada na Rua Capitão Pedro Werlang, 
no Município de Santa Cruz do Sul, com superfície de 11,93 hec-
tares, tem sua área ampliada para 16,16 hectares, passa a deno-
minar-se Parque Natural Municipal da Gruta, constituindo uma 
unidade de conservação de proteção integral.

Os Parques Naturais destinam-se à preservação integral de ecos-
sistemas naturais, à realização de pesquisas científicas, às atividades 
de educação ambiental, à recreação, ao contato com a natureza e 
ao turismo ecológico. 

No Parágrafo Único deste Artigo 1º da Lei 5.868 é feita refe-
rência ao Decreto que previa a anexação de uma área contígua, 
conforme se lê: “Constituem a área de ampliação as áreas de terras 
declaradas de utilidade pública descrita no Decreto nº 5.764, de 7 
de outubro de 2003, que totalizam 4,228 hectares.” Outro Decreto, 
de nº 5.766, de 7 de outubro de 2003, igualmente declaratório de 
utilidade pública para fins de desapropriação, referia-se a um imó-
vel, contíguo ao Cinturão Verde ao norte, envolvendo uma gleba 
de 286.646,67 m2. Este imóvel destinava-se à instalação de uma Es-
tação Ecológica em Santa Cruz do Sul.

 A mesma Lei, de nº 5868, determinava que em três anos deve-
ria estar concluído o Plano de Manejo, bem como no prazo de 60 
(sessenta) dias, deveria ser instituído o Conselho Consultivo do Par-
que. A administração e o gerenciamento do Parque Natural ficaria 
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a cargo do Departamento do Meio Ambiente (Dema), da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Coordenação.

Em 27 de novembro de 2003, chegou a ser minutado o Termo 
de Compromisso para execução de medida compensatória, a ser 
assinado por Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Fun-
dação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e Município de San-
ta Cruz do Sul, com a supervisão do Departamento de Floretas 
e Áreas Protegidas (Defap/Sema). O referido Termo de Compro-
misso visava atender à compensação dos impactos decorrentes do 
empreendimento do licenciamento ambiental da RS-471 (hoje, 
RST–153), trecho Barros Cassal/Santa Cruz do Sul, que obrigou o 
Daer a repassar ao Município de Santa cruz do Sul a quantia de R$ 
659.831,75 (seiscentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e trinta 
e um reais e setenta e cinco centavos), relativa a parcela de 0,5% 
(meio por cento) do investimento total do empreendimento viá-
rio, além de outros R$ 61.966,35 (sessenta e um mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a serem investidos na 
manutenção da Unidade de Conservação do Parque da Gruta dos 
Índios, que teria sido recentemente criada. Ao Termo de Compro-
misso foi apenso o Plano de Aplicação dos recursos destinados à 
aquisição de terras para ampliação do Parque Municipal da Gruta 
dos Índios (R$ 350.000,00 – trezentos e cinquenta mil reais) e para 
aquisição de terras a fim de instalação da Estação Ecológica (R$ 
309.831,75 – trezentos e nove mil, oitocentos e trinta e hum reais e 
setenta e cinco centavos). 

Independentemente de como se encontre registrado, o Parque 
da Gruta ou da Gruta dos Índios, como é mais conhecido, tem 
merecido intensa visitação dos habitantes locais e de turistas, que 
inclusive vêm de longe. As pessoas sentem-se atraídas pela proxi-
midade generosa com a natureza. Instituído no governo de Elemar 
Gruendling ( 1973/1977), o Parque da Gruta recebeu a instalação 
de teleférico e de minizoológico em 1994, durante o governo de 
Edmar Hermany, que igualmente ergueu a Cruz, no Parque da 
Cruz, em 1996.

Wenzel-Cinturão.indd   50 5/9/13   7:30 PM



51

FUTURO AMBIENTAL

Em maio de 1901, o intendente municipal de Santa Cruz, que hoje seria o 
prefeito de Santa Cruz do Sul, recebeu a circular de número 742, assinada pelo 
governador Borges de Medeiros. De ordem do Palácio do Governo, em Porto Ale-
gre, foi emitida a recomendação de que fosse proibido o corte de vegetação nas 
áreas de margem dos rios e de seus afluentes, numa extensão de 7 braças, o que 
equivale a 15,4 m. O documento remete ao Decreto nº 313, de 4 de julho de 1900, 
que regulamentou a Lei nº 2, de 5 de outubro de 1899. Decreto que, em seu artigo 
168, assim reza: “São florestas protectoras todas aquellas que, estando situadas 
nas altitudes, sobre encostas escarpadas, em pontos culminantes, arestas, cumes 
de montanhas, declives; ou que, achando-se localisadas na região das nascentes, 
em desfiladeiros e barrancos, à beira de rios e arroios; ou que, supprindo, enfim 
a insufficiencia das mattas de uma zona, servem de proteção contra as influen-
cias climatericas, as assolações dos ventos, a queda das pedras, os aluimentos do 
terreno ou depressões, as enxurradas ou inundações”. O Decreto ainda previa a 
demarcação de toda a área florestal considerada protetora.

Impressiona o documento, que há mais de cem anos procurava assegurar a 
manutenção das matas em torno das águas e das nascentes, o cuidado com as 
encostas e deslizamentos, e a preocupação com o clima. 

Com o passar do tempo, até os anos de 1960, os órgãos de controle, em geral 
associados à saúde, se ativeram preferencialmente ao aspecto sanitarista, como a 
fluoração das águas. Daí em diante, explodiram os movimentos naturalistas de 
alerta. A área ambiental serviu, inclusive, de refúgio e de fonte de manifestação, 
em pleno período de ditadura, que imperava no País.

Com a entrada em funcionamento da Borregaard, em Guaíba, em março de 
1972, todos se antenaram para a real possibilidade de poluição tanto por água 
como por lodos e ar. Deu-se início, então, a um forte enfrentamento da poluição 
industrial, especialmente dos curtumes. Nos anos seguintes, aumentou a discus-
são em torno do uso indiscriminado de agrotóxicos nas áreas rurais, e do uso do 
solo nas urbanas. Em Santa Cruz do Sul, entre 1932 e 1974, eram oferecidos, em 
média, 85 novos lotes por ano; já a partir de 1975, o número de novos terrenos 
subiu para 590 por ano, com a consequente impermeabilização do solo.

Atualmente, estamos num período que envolve a avaliação dos passivos am-
bientais, somados à fragilidade das grandes conferências (Rio + 20), uso des-
gastado da palavra “sustentabilidade”, flexibilização da legislação (Novo Código 
Florestal), confiança excessiva na tecnologia, consumismo, uso de áreas úmidas 
para soja, não tratamento de esgotos, retirada desregrada de areia, operação 
“Concutare”, e assim por diante.
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Para desenhar o futuro ambiental, é conveniente relermos a circular de Borges 
de Medeiros, associarmos o que de bom foi sendo feito ao longo do tempo, evitando 
o desacertado. O tempo é de depuração e de redenção. O meio ambiente exige 
transparência total, amplo envolvimento comunitário e, sobretudo, o reconheci-
mento de que não somos donos da natureza, nem ela está aí para simplesmente 
nos servir. O futuro ambiental está na convivência horizontalizada, sem hierar-
quia, sem primeiro ou segundo, acima ou abaixo. Por mais tecnologia que desen-
volvamos, somos seres co-habitantes na e com a natureza. (WENZEL, 2013d).
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4 Responsabilidade Gestora 
do Município

Compete ao Poder Público Municipal de Santa Cruz do Sul a 
responsabilidade pela preservação do Cinturão Verde, o que 

foi revigorado com a criação da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Saneamento, através da Lei Complementar nº 376, de 15 
de fevereiro de 2008. Textualmente, lê-se no Artigo 36-A: “A Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento é o órgão da 
Prefeitura que tem por competência [...] XIII – a conservação do 
Cinturão Verde e a implementação de políticas de incentivos.” Em 
2010, através da Lei nº 482, de 5 de outubro, o Artigo 36-A recebeu 
renumeração em seus incisos, elencando a competência pela con-
servação do Cinturão verde, no inciso XII. 

Recentemente, no governo do prefeito Telmo José Kirst, através 
de Lei nº 6.686, de 17 de janeiro de 2013, foi acrescentado o termo 
“Sustentabilidade”, passando o órgão a denominar-se de Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade 
(SEMASS), conforme definido no Artigo 36, onde no Inciso XII é 
mantida a responsabilidade pela conservação do Cinturão Verde.

O primeiro órgão, institucionalizado, como responsável especí-
fico pela área ambiental foi o Departamento de Meio Ambiente, o 
Dema, incluído na Secretaria Municipal de Planejamento e Coor-
denação, pela Lei nº 3.127, de 30 de dezembro de 1997. O Dema, 
absorvido pela atual Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sane-
amento e Sustentabilidade, fora aparelhado pelas Divisões Técnica 
e de Fiscalização do Meio Ambiente e Posturas, sendo incorpora-
do à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Coordenação. A criação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente era acalentada há algum tempo, tanto que, em agosto 
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de 1997, o então vereador Dalvo Paulus encaminhou ao Executi-
vo municipal expediente nesse sentido. No espírito desta criação, 
o ambientalista José Lutzemberger foi convidado a se manifestar, o 
que ocorreu no dia 20 de setembro de 1977. Ele sugeriu que, entre 
as iniciativas da nova secretaria, se implantasse “parques municipais 
de preservação de florestas”(KAERCHER, 2004, p. 589).

Significativa foi a habilitação do Município na efetivação dos 
licenciamentos ambientais. Pela Lei Municipal nº 3.058, de 22 de 
julho de 1997, o Município de Santa Cruz do Sul foi autorizado a 
firmar convênio com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
Henrique Roessler (Fepam), em convênio que foi assinado entre a 
Prefeitura e a Fepam em 19 de agosto de 1997. Em 2001, ampara-
do pela Resolução n° 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e pela Resolução nº 
004/2000 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), o 
Município habilitou-se ao licenciamento ambiental e à fiscalização 
das atividades de impacto local. Habilitação que veio a ocorrer pela 
Resolução Consema n° 020/2002, datada em 18 de março de 2002 
e publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de março de 2002. 

Na ocasião, além da habilitação de Santa Cruz do Sul, ocorreu 
o mesmo com Caxias do Sul, Vista Gaúcha, Venâncio Aires, Fazen-
da Vila Nova, Canoas e Ijuí. Visando o aperfeiçoamento da gestão 
pública ambiental, o Executivo Municipal sancionou a Lei nº 3.705, 
de 17 de maio de 2001. Ela dispõe sobre a política do Meio Ambien-
te do Município de Santa Cruz do Sul, incluindo, entre outras dis-
posições, a organização do Sistema Municipal do Meio Ambiente 
(SISMUMA). 

Seguiram-se outros regramentos, como a Lei nº 3.978, de 21 
de janeiro de 2003, que estabelece normas de manejo, proteção e 
conservação da arborização no Município; a Lei n. 4.786, de 20 de 
fevereiro de 2006, que normatiza a instalação de estações de rádio-
-base de telefonia celular e equipamentos afins; a Lei nº 4.900, de 
12 de julho de 2006, que institui o sistema de gestão de resíduos 
da construção civil; a Resolução CNMA (Conselho Municipal do 
Meio Ambiente) n° 001/2007, que trata do funcionamento e do 
licenciamento  das atividades  de oficinas mecânicas, borracharias, 
postos de lavagens e afins; e a Resolução CNMA n° 003/2008, que 
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dispõe sobre o programa de controle e de erradicação da espécie 
exótica invasora uva-do-japão (Hovenia dulcis). Já em 1991, pela Lei 
nº 2.396, de 11 de dezembro de 1991, as margens do Rio Pardinho 
haviam sido declaradas como área de Preservação Ecológica Per-
manente, numa extensão de 30 metros.

Conforme o Ofício n° 070/06-GABEM, o município requereu 
em 14 de março de 2006, junto à Fepam, a ampliação das ativida-
des sujeitas ao licenciamento ambiental, através do Convênio de 
Delegação de Competência, com base legal na Lei Estadual n° 
11.520/2000 Artigo 69 e na Resolução CONAMA N° 237/1997 
Artigo 6º. Em termo anexo ao requerimento, o Município funda-
mentou sua solicitação no histórico do licenciamento e das ativida-
des econômicas, na equipe técnica e de fiscalização, na legislação, 
concluindo com a importância do Cinturão Verde, integralmente 
inserido no Bioma Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006 e Decreto nº 
6.660/08), com a seguinte descrição:

 
– Presta importante auxílio no abastecimento de água do lençol 
freático.
– Combate a poluição atmosférica gerada no ambiente urbano.
– Influencia positivamente no clima da cidade.
– É uma importante reserva genética.
– Contribui para o paisagismo da cidade.
– Atua no controle da erosão e de deslizamentos (Fepam, Municí-
pio de Santa Cruz do Sul, processo nº 002071-05.67/06-0, p. 8-9). 

Após a devida tramitação, com a comprovação de que o Muni-
cípio há mais de cinco anos atuava efetivamente no licenciamento 
e na fiscalização ambiental, possuía equipe técnica de profissionais 
habilitada, tinha mais de 50 mil habitantes e estava em dia com no 
mínimo 50% do licenciamento das atividades de impacto local cadas-
tradas no Município, na data de 3 de setembro de 2007 foi firmado 
o Convênio de Delegação de Competência entre a Fepam e o Muni-
cípio. A súmula do Convênio foi publicada no Diário Oficial do Es-
tado na edição de 17 de setembro de 2007. Ainda em 2007, em 23 de 
outubro, foi assinado o termo aditivo de nº 01, que substitui a tabela 
do quadro de atividades delegadas ao Município. Seguiram-se outras 
alterações, correções e ajustes à tabela de atividades delegadas.
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Subordinada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sane-
amento, pela Lei n° 6.326, de 22 de setembro de 2011, foi criada 
a Comissão Permanente do Cinturão Verde, sob a sigla Copecive. 
Em seu Artigo 1º determina a Lei: “Fica criada, no Município de 
Santa Cruz do Sul, RS, a Comissão Permanente do Cinturão Verde 
– COPECIVE, tendo como objetivo examinar, esclarecer e propor 
ações relacionadas ao Cinturão Verde, sua relação com o meio am-
biente e com o futuro de Santa Cruz do Sul.” O mesmo Artigo é 
seguido do Parágrafo Único: “A comissão auxiliará a administração 
pública do Município de Santa cruz do Sul em questões pertinentes 
ao Cinturão Verde.”

Da mesma forma que a criação da Copecive fora uma iniciativa 
do vereador Ari Thessing, também o foi a instituição do “Dia de 
Preservação do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul”, legalizado 
pela Lei nº 6.376, de 22 de novembro de 2011. Reza o Artigo 1º da 
Lei: “Fica instituído o ‘Dia de Preservação do Cinturão Verde de 
Santa Cruz do Sul’, a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de 
setembro”, data que coincide com o início da Primavera.

Recentemente, no dia 18 de junho de 2013, ocorreu Audiência 
Pública, na Câmara de Vereadores, referente ao Projeto de Lei nº 
03/L/2013, de autoria do vereador Gerson Luiz Trevisan. O Pro-
jeto de Lei refere-se especificamente à declaração do Túnel Verde, 
formado por tipuanas, da Rua Marechal Floriano, como Patrimônio 
Turístico e de Proteção do Município de Santa Cruz do Sul. Contu-
do na ocasião, várias foram as manifestações em favor do Cinturão 
Verde como área a ser considerada de Proteção Ambiental.

Ainda no mês de junho de 2013 foi aprovado pela Câmara de 
Vereadores de Santa Cruz do Sul o Projeto de Lei nº 11/L/2013, de 
30 de abril de 2013, transformado na Lei de nº 6776, em 28 de ju-
nho de 2013, que dispõe sobre o envio de informações à Câmara de 
Vereadores a respeito das licenças ambientais. Diz o Projeto de Lei, 
em seu Artigo 1º: “O Poder Executivo informará, trimestralmente, 
à Câmara de Vereadores sobre toda e qualquer licença ambiental, 
concedida ou renovada pela administração pública do Município 
de Santa Cruz do Sul.” O Projeto de Lei foi concebido no intuito, 
ainda que abrangente às demais áreas, de contribuir para a preser-
vação do Cinturão Verde.
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FOLHA ABERTA 

Ao tempo em que cumprimento a todos, quero agradecer a tantos que me cui-
dam desde que nasci e fui plantada. Cresci, me desenvolvi e, após décadas, estou 
mais experiente.

Quero aproveitar para fazer um pedido: continuem me apreciando e zelando 
por mim, mesmo quando um galho meu venha a cair, minhas folhas entupam 
alguma calha ou quando levanto calçadas. Continuo precisando de todos vocês. 
Da minha parte, troco o ar poluído por oxigênio, absorvo o pó das ruas e equilibro 
a temperatura, além de ajudar na infiltração das águas. Como me fazem bem a 
chuva, o vento, a neblina, a lua e o sol! Como é bom sentir minha ramada sacu-
dida pela brisa!

Preciso dizer mais: de mim dependem muitos insetos e outros animais. Mui-
tas outras plantas se nutrem de meu corpo. Na verdade, esta convivência é vanta-
josa para mim e para os meus convidados. Preciso deles como eles de mim. O que 
não queremos é venenos para cima de nós. 

Vibro com os pássaros que brincam e adormecem em meus galhos. Cuido dos 
ninhos e torço para que nenhum filhote se perca.

Sei de muitas histórias. Conheço muitos segredos. Sofro com os que, adoenta-
dos, se apoiam em meu tronco forte para não caírem ou desmaiarem. Entre meus 
segredos, guardo o dos túmulos. Como tenho raízes que vão longe, sei dos mortos. 
Para ser honesta, confesso que, em muitas noites, as mais escuras, converso com 
os mortos e faço uma revelação: a morte é muito diferente do que se pensa. Como 
é vigorosa a morte!

A minha família vem de longe. Existimos bem antes do que vocês, os huma-
nos, a quem muito respeitamos e admiramos. Por isso, sei que me entenderão ao 
esclarecer que, mesmo que eu não pudesse lhes ser útil em muita coisa, a minha 
simples existência bastaria em si mesma, como um valor próprio, assim como é a 
vida de cada criatura. 

Não permitam que me sufoquem em excessivas tubulações de concreto, não 
constranjam minhas raízes a serem o que não podem ser, ou que minhas folhas 
deixem de voar, pois são minhas asas. Afastem de mim as precipitadas motosser-
ras, as foices e os machados. Quando for necessário me podar, lembrem que sou 
uma criatura viva. Evitem se precipitar sobre meu ciclo de vida. 

Podemos viver juntos. Quero conhecer e conviver com vossos filhos e netos. E, 
se eles tiverem um pouquinho de paciência, contar-lhes-ei o quanto vocês foram 
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gentis comigo e o quanto entenderam que preciso das raízes e das folhas. Suplico, 
por acréscimo, que não se esqueçam de cuidar de minhas irmãs, de tantas espécies, 
em outras ruas, praças, terrenos, e especialmente no Cinturão Verde.

Obrigado por lerem minha carta na forma de folha verde.
Sou uma tipuana e moro no centro da bela e operosa Santa Cruz do Sul, cida-

de de todos nós. (WENZEL, 2013 c).
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Não é de hoje que a riqueza da fauna e da flora locais impres-
siona. Testemunha disto é um documento, a Circular nº 595, 

assinado pelo presidente do Estado do Rio Grande do Sul, Borges 
de Medeiros, datado em 29 de março de 1900. O Estado pretendia 
instalar um museu em Porto Alegre e, para tal, solicitava ao Inten-
dente de Santa Cruz que contribuísse na busca de espécimes da 
fauna e da flora locais, bem como de artefatos indígenas, coleções 
mineralógicas e outros objetos de interesse.

5 Biologia

Figura 6: Circular nº 595, destinada à Intendência Municipal de Santa Cruz, emiti-
da pelo Palácio do Governo em Porto Alegre.
Fonte: Acervo da Biblioteca Municipal de Santa Cruz do Sul.
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Entre os locais de maior pujança da biodiversidade, ao menos 
do que restou do original “oceano de matas”, posiciona-se o Cintu-
rão Verde de Santa Cruz do Sul (AVÉ-LALLEMANT, 1980, p.172).

Figura 7: Fisionomia da paisagem florestal, com realce para uma paineira, ao nor-
te do Cinturão Verde.
Fonte: Foto de Wenzel, julho de 2013, em local a leste da Rua João Kirst Sobrinho.
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Figura 8: Fisionomia da paisagem florestal do Cinturão Verde, ao sul, junto a uma 
vertente.
Fonte: Foto Wenzel, julho de 2013, em local ao norte da Rua Walder Rude Kipeer.

Vários têm sido os estudos desenvolvidos, no tocante à flora e à 
fauna abrigadas no Cinturão Verde. É o que procuraremos sinteti-
zar no texto que segue.
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5.1 FLORA

O biólogo dr. Jair Putzke, que exerce funções de docência e pes-
quisa no Departamento de Biologia da Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc), em março de 2003 apresentou listas de espécies ve-
getais por grupo encontrados no Cinturão Verde de Santa Cruz do 
Sul. No texto “Biodiversidade e Educação Ambiental no Vale do 
Rio Pardo”, Putzke (2003, p. 4) relata: 

Dados reunidos ao longo de 10 anos de levantamentos têm de-
monstrado a grande importância da área referida como Cinturão 
verde, onde os relatórios de projetos de pesquisa e de monografias 
de conclusão de curso indicam ocorrência de um número signi-
ficativo de espécies nos diferentes grupos vegetais, a saber [...]:
– Algas: 91 espécies;
– Liquens: 83 espécies;
– Bryophyta: 91 espécies, algumas endêmicas; 
– Pteridophytas: 57 espécies;
– Angiospermae: 1.700 espécies, das quais 180 árvores;
– Gymnospermae: duas espécies arbóreas.

Entre as espécies endêmicas de Bryophyta foi identificada a bro-
mélia Aechmea winckleri, da família Bromeliaceae. Esta bromélia apre-
senta folhas que podem atingir mais de 30 cm de comprimento por 
4 de largura, emolduradas por pequenos espinhos nas bordas. As 
flores alcançam 16 mm. Suas sépalas apresentam-se pontiagudas, 
enquanto as pétalas ostentam um tom amarelo escuro. As inflores-
cências podem chegar a mais de 30 cm. 

Pretendendo caracterizar a vegetação arbórea da floresta esta-
cional do Cinturão Verde, em todos os estágios sucessionais, foi ela-
borado o “Estudo fitossociológico da vegetação arbórea de uma 
de floresta estacional em Santa Cruz do Sul, RS, Brasil” (BEN-
CKE; SOARES, 1998, p. 37-38). O estudo de campo foi realizado 
no período entre abril e outubro de 1997. 

Em trinta parcelas de 10 x 10 m dispostas aleatoriamente em uma 
área  amostral de 81 ha, foi registrado um total de 214 indivíduos 
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com diâmetro à altura do peito maior ou igual a 10 cm, distribu-
ídos em 25 famílias e 44 espécies. Os parâmetros fitossociológicos 
estimados foram: densidade, frequência, dominância e índice de 
valor de importância. As famílias com maior número de represen-
tantes foram Lauraceae (40 indivíduos), Fabaceae (33 indiví-
duos) e Sapindaceae (33 indivíduos). A maior riqueza florística 
foi apresentada pelas famílias Fabaceae (7 espécies), Meliaceae 
e Moraceae (3 espécies cada). As espécies com maior índice de 
valor de importância (IVI) foram Nectandra megapotamica 
(44,22) e Cupania vernalis (30,82). O índice CE diversidade de 
Shannon & Weaver (H´) para espécies foi de 3,22. Os dados ob-
tidos permitem afirmar que grande parte da área de estudo apre-
senta vegetação de floresta secundária em avançado estágio de 
desenvolvimento, não obstante a presença de áreas recentemente 
alteradas dominadas por espécies pioneiras.

Entre setembro de 1996 e setembro de 1997, as biólogas Fabiana 
Silveira Rathke e Cínara S. Curra Bencke realizaram um estudo 
taxonômico da flora pteridofítica do Cinturão Verde. 

Foram encontradas no Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul 11 
famílias de pteridófitas, distribuídas em 26 gêneros e 45 espé-
cies. [...] Os dados obtidos foram analisados e constatou-se que 
as famílias mais representativas foram Polypodiaceae e Pteri-
daceae, com 10 e 9 espécies, respectivamente [...]. Trabalho que 
identificou quarenta e cinco espécies, distribuídas em vinte e seis 
gêneros e onze famílias. (RATHKE; BENCKE, 2001, p. 25). 

No texto “Controle Ambiental do Cinturão Verde de Santa 
Cruz do Sul/RS. Supressão da Mata Nativa e a Invasão de Plantas 
Exóticas. Estudo de Caso”, as biólogas Jaqueline Boelter e Angelita 
M. Paixão propõem um regramento mais restritivo às intervenções 
no Cinturão Verde, incluindo a retirada gradativa da espécie exó-
tica conhecida como Uva do Japão. “Devido ao potencial que as 
espécies invasoras possuem de alterar os sistemas naturais, estas 
plantas são hoje a segunda maior ameaça à biodiversidade, só per-
dendo para a exploração humana direta na destruição de habitats da 
fauna e da flora”. (BOLTER; PAIXÃO, p. 9). 

Recentemente, Morgana Costa (2013), em seu trabalho de con-
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clusão ao Curso de Ciências Biológicas da Unisc, orientada pela 
doutora Marisa Terezinha Lopes Putzke, apresentou o estudo “Ta-
xonomia e Fitossociologia das Pteridófitas na Poligonal Potencial 
Demarcação do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul, RS, Brasil” 
O estudo foi realizado entre setembro de 2012 e janeiro de 2013, 
ao longo de 1.200 metros divididos em três regiões distintas, uma 
ao norte, outra mais ao centro e a terceira ao sul do Cinturão Ver-
de. Foram identificados 946 indivíduos distribuídos em 15 famílias, 
33 gêneros e 55 espécies. Segundo a autora, “a área estudada é 
propícia ao desenvolvimento de pteridófitas devido ao ambiente 
úmido e sombrio, variando desde plantas minúsculas a arborescen-
tes” (COSTA, 2013, p. 87). A autora identificou as espécies Cyathea 
schwanschin Mart, até então nunca encontrada por aqui, e Dycsonia 
sellowiana, considerada em extinção. 

Figura 9: Imagem da Cyathea schanschin, fotografada ao norte da poligonal poten-
cial remarcatória do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul.
Fonte: Acervo particular da bióloga Morgana Costa.
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O estudo das samambaias levou em conta o traçado de amplia-
ção da área do Cinturão Verde demarcado em 1994. Protagonizado 
por Wenzel e Quadros (2012), foi apresentado na RIO+20 e poste-
riormente publicado na “Fepam em Revista”, sob o título a “Análise 
biológica e geológica integrada do Cinturão Verde de Santa Cruz do 
Sul, RS, visando sua ampliação e preservação.” O referido estudo, a 
partir da legislação em vigor, dos estudos disponíveis de fauna, flora 
e geologia, propôs a “ampliação da área do Cinturão Verde e a ins-
talação de um processo público de tomada de decisão para a criação 
de uma Unidade de Conservação no Cinturão Verde de Santa Cruz 
do Sul, levando em conta os aspectos ecológicos e ocupacionais, de 
forma integrada” (WENZEL; QUADROS, 2012, p. 26).

Ao analisar as causas da devastação florestal, o professor Oto 
Lef heit (1978) cita a fumicultura, o minifúndio, as serrarias e a ex-
tração de palmito: “nos últimos 10 anos, devido às indústrias de 
conservas, o palmito foi devastado em grande escala sem a devida 
reposição. Raras são as áreas onde o mesmo se encontra em forma-
ções mais densas” (LEIFHEIT, 1978, p. 28).

5.2 FAUNA

Hermes e Köhler (2004) relatam a coleta de vespas realizada na 
área do Cinturão Verde, no período entre setembro de 2001 e abril 
de 2004. A pesquisa revelou

 A ocorrência de 70 espécies da família Vespidae, perfazendo 
11,9 % da fauna brasileira. Destas espécies, vinte e seis são regis-
tradas pela primeira vez para o Rio Grande do Sul, e outras trin-
ta e cinco consideradas raras no Cinturão Verde de Santa Cruz 
do Sul, evidenciando o cuidado e a preservação que merecem ser 
designados a este ecossistema (HERMES; KÖHLER, 2004, p. 65).

 Entre as conclusões, é dito que “acima de tudo, este trabalho 
teve por objetivo principal servir de alerta para que se façam es-
forços maiores no sentido da preservação do Cinturão Verde de 
Santa Cruz do Sul, que serve de refúgio para muitas espécies raras 
(animais, vegetais e fungos), além de ser uma área biologicamente 
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ainda pouco conhecida” (HERMES; KÖHLER, 2004, p. 95).
Em estudo realizado entre setembro de 2001 e janeiro de 2005 

(MORALES; KÖHLER, 2008), com o uso de rede entomológica, 

Foram capturadas 1283 espécies de Syrphidae, representadas 
por 88 espécies, distribuídas em 21 espécies. [...] As coletas alcan-
çaram cerca de 80% do que se estima para a área de estudo. Cole-
taram-se 1.187 sirfídeos (74 espécies) visitantes de 51 espécies de 
plantas, de 23 famílias, onde Apiaceae e Asteraceae apresenta-
ram o maior número de visitantes [...]. Verificou-se nesse estudo 
que a diversidade da comunidade de Zyrphidar é regulada por 
interações locais entre as espécies, principalmente entre as condi-
ções ambientais e a disponibilidade de recursos alimentares. As 
espécies Apiaceae e Astraceae são importantes na manutenção 
da comunidade de Syrphidae, visto que possuem grande quanti-
dade de flores e disponibilidade de recursos alimentares abundan-
tes (MORALES; KÖHLER, 2008, p. 41-48).

O biólogo Jair Putzke (2003b, p. 2), em relato sobre um levanta-
mento preliminar realizado num período de dois anos, comunica que:

Entre as espécies animais, tem-se uma lista de pelo menos 45 
espécies de mamíferos, faltando ainda estudos de levantamento 
com diversos outros. Em levantamento de anfíbios, ainda em an-
damento, constatou-se a ocorrência de pelo menos uma espécie 
nova na área, entre um total de 29 já registradas, o que representa 
cerca de 36% do que ocorre no Rio Grande do Sul. 

No Plano Ambiental de Santa Cruz do Sul, realizado pela Prefei-
tura Municipal de Santa Cruz do Sul (2005), consta que:

Apesar das alterações que ocorreram na floresta do Cinturão Ver-
de no passado, esta ainda conserva uma rica diversidade de espé-
cies, muitas destas atualmente pouco frequentes na região, tais 
como a Figueira, Batinga-Vermelha e Corticeira-da-Serra. No 
Cinturão Verde também são encontradas espécies importantes da 
fauna nativa, tais como Tatu, Ouriços, Macaco Prego, Tucano e 
outros diversos tipos de aves. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DO SUL, 2005, p. 19-20).
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Figura 10: Quantos ainda serão encontrados mortos? 
Fonte: Foto de Wenzel, agosto de 2012, em local próximo ao acesso Grasel, em 
arruamento aberto dentro do Cinturão Verde.

Em recente informação verbal, o professor Andreas Koehler sa-
lientou que já foram pesquisadas no Cinturão Verde cerca de 290 
espécies de vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamífe-
ros), enquanto o número de insetos gira em cerca de 1.900 espé-
cies, de um total possível de mais de 5.000 espécies.

SHOW SEM PALMAS

Cometi os mesmos erros que os dinossauros. Agora, os humanos se-
guem na mesma trilha. 

Fui o primeiro a ter olhos dorsais, o que me permitiu vantajosa capa-
cidade de competir com as outras criaturas. Junto com os olhos, desenvolvi 
uma carapaça na forma de esqueleto externo, que protegia meu dorso e 
encéfalo. Além de nadar, rastejava, o que me proporcionou a condição de 
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ocupar os mares e continentes nas mais diferentes situações. 
Aos poucos, ao invés de manter minha estrutura original de cabeça, 

tórax e cauda, acrescentei espículas e outros adornos corporais que me 
distinguiram de tudo e todos os que comigo conviviam. Os dinossauros 
também não aprenderam a lição. Achavam que, se especializando, vestin-
do carapaças e dentes, ocupando todos os espaços, poderiam sobreviver 
para sempre, como os donos do mundo.

Se eu e os dinossauros nos tornamos orgulhosos, os humanos optaram 
pela ampla glamourização. Transformam tudo em espetáculo: cantores só 
se satisfazem com plateias gigantescas (até pregadores da fé saíram das 
clausuras para os palcos do estrelato), programas de entretenimento só so-
brevivem se tiverem altos índices de audiência, os noticiários se transfor-
maram em estampidos de manchetes, o vestuário esconde “desaparências”, 
enquanto se busca empilhar cada vez mais títulos de propriedades. Mais 
do que conviver, nós, trilobitas, depois os dinossauros, e agora os humanos, 
desfilamos, como se o mundo fosse uma passarela de ostentação e poder.

Como os humanos hoje saem às ruas por melhores condições de vida, 
também nós, os trilobitas e os dinossauros, reivindicamos, no nosso tem-
po, adequadas concentrações de oxigênio, controle das radiações cós-
micas, enfrentamos os organismos que nos adoeciam, nos empenhamos 
contra as alterações climáticas, buscamos fontes de alimento e energia 
para nossos corpos. Mas esquecemos que cuidar só de nós mesmos acabou 
por nos enfraquecer. Pior: nos tornamos tão senhores de nós mesmos que 
nossa própria imagem nos cansou. Não será isto que o brado que vem das 
ruas está a vos dizer, a vós, humanos? Grito que vem de vocês mesmos. 
Entendo que os que não estão nas ruas gostariam de se somar às mani-
festações de insatisfação generalizada. Por mais justas e oportunas que 
sejam as melhorias pretendidas, está no ar, contudo, o alerta por algo 
mais profundo: vocês estão se desgostando de si mesmos. Percebo uma 
insatisfação existencial.

Posso dizer isto, pois vivi por 350 milhões de anos. Hoje virei rocha. 
Com isso, estou mais vivo que nunca. Mesmo que poucos possam acredi-
tar, são as rochas as criaturas que melhor sobrevivem, pois estão sempre 
mortas. Se puderem me ouvir, o que não é fácil ao som ensurdecer do 
cotidiano, atentem para minha biografia e a dos dinossauros. No final, o 
show cansa de si mesmo e termina sem aplausos.

Hoje, os humanos me classificam como um ser extinto. Fui um belo e 
engenhoso trilobita, animalzinho desaparecido há mais de 200 milhões de 
anos. (WENZEL, 2013h).
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6 Geologia

Segue a apresentação de quatro mapeamentos de caráter geo-
lógico realizados em Santa Cruz do Sul, todos considerando a 

região do Cinturão Verde como geologicamente sensível. Pioneiro 
foi o geólogo Sandor Arvino Grehs, que, já em 1976, mapeou zo-
nas em que observou escorregamentos e seus indícios. Vinte anos 
depois, na condição de geólogo, contribuí com outro mapeamento 
geológico estrutural. Estes dois estudos fazem parte dos Planos Di-
retores que se seguiram. Em 2004 o professor Ernesto Luiz Alves e 
em 2010 o geólogo Fábio de Lima Noronha trabalharam a questão 
da susceptibilidade a movimentos de massa. Fechamos o capítulo 
com algumas outras experiências que atestam a fragilidade geotéc-
nica da área em estudo.

Os movimentos de massa estão diretamente relacionados com 
o condicionamento hidrogeogeológico, fator que se torna espe-
cialmente importante na análise do comportamento geotécnico da 
área do Cinturão Verde e de seu entorno.

 
6.1 MAPEAMENTO GEOLÓGICO PRELIMINAR DE 

SANTA CRUZ DO SUL VISANDO OBTER INFORMA-
ÇÃO BÁSICA AO PLANEJAMENTO INTEGRADO

O texto apresentado pelo geólogo Sandor Grehs (1976) ante-
cede o Plano Diretor Municipal de Santa Cruz do Sul e a Lei Leh-
mann, de 1977. De forma pioneira na região, Grehs oferece infor-
mações geológicas sob a ótica do Planejamento Urbano, através de 
observações de campo, bibliografia, mapas do Serviço Geográfico 
do Exército Brasileiro, na Escala 1:50.000, e de aerofotografias na 
escala 1:25.000. Segundo Grehs (1976, p. 125):
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Procurou-se, na medida do possível, trazer uma caracterização 
geotécnica ao mapeamento geológico, resultando num mapa 
esquemático de zonas afetadas por escorregamentos. O estudo 
fotogeológico, subsequente ao trabalho de campo, permitiu apri-
morar o mapa geológico, e a pesquisa bibliográfica possibilitou 
o estabelecimento de inter-relações e estruturas geológicas com o 
significado hidrogeológico e demais implicações.

Grehs (1976), no referido estudo, com a identificação das For-
mações Geológicas (Santa Maria, Botucatu, Serra Geral, Diques de 
diabásio e depósitos atuais e subatuais), analisou o condicionamen-
to estrutural das rochas e sua caracterização geotécnica. Incluiu a 
análise da relação do condicionamento geológico com a água sub-
terrânea, fontes e zonas de escorregamentos, com realce metodo-
lógico no conceito de “fratura fotogeológica”. Grehs (1976) adotou 
por definição que fratura 

é uma descontinuidade da rocha, constituindo uma zona de fra-
queza por onde se infiltra e percola mais facilmente a água. As 
fraturas são observáveis nos afloramentos rochosos e suas evi-
dências podem também ser distinguidas nas fotografias aéreas, 
a partir das quais se pode aquilatar a extensão e importância 
das mesmas. No mapa geológico estão representadas as fraturas 
e observadas nas fotografias aéreas correspondentes às ‘fraturas 
fotogeológicas’, ou seja, as fraturas apenas identificáveis nas fo-
tografias aéreas.” (SETZER, 1966 citado por GREHS, 1976, p. 
126).

No mesmo estudo, Grehs (1976) dedicou um capítulo especial 
à possibilidade de se implantar uma barragem, ao norte da cidade, 
no intuito de a mesma vir a fornecer água potável, por gravidade, à 
maior parte dos habitantes do assentamento urbano.

Em suas sugestões para o Plano Diretor da Cidade, Grehs (1976, 
p. 151) expôs: 

Quando nos referimos aos problemas de escorregamentos, não 
queremos afirmar que não se deva ou não se possa construir em 
tais zonas. O nosso objetivo é alertar, para que as soluções técni-
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cas sejam as mais adequadas e corretas. A implantação de obras 
e ruas em terreno plano ou de relevo suave normalmente obedece 
a um traçado geométrico em forma de retângulo ou de quadrado. 
No caso de um relevo mais acentuado, o traçado deve ser ajustado 
não só às condições de relevo como à estabilidade do solo.

Entre os anexos, mapas e fotos, interessa-nos, neste momento, 
o Mapa Geológico Preliminar de Santa Cruz do Sul. Observa-se a 
distribuição espacial das litologias mapeadas e o condicionamento 
estrutural, com a plotagem das linhas de falha e fratura, caracte-
rizando os blocos rochosos que subiram em contraponto aos que 
desceram. 

No mapa esquemático de zonas de escorregamentos de Santa 
Cruz do Sul, Grehs (1976) identificou três áreas em que efetivamen-
te observou deslizamentos ou seus indícios: uma a leste da cidade, 
outra ao norte e outra a noroeste, na época mais distanciada da 
zona mais urbanizada. As feições identificadas inserem-se na poli-
gonal que o autor caracterizou como “zonas que poderão ser afeta-
das por escorregamentos ou suas consequências” (Mapa de janeiro 
de 1967). A poligonal referida, em termos gerais, coincide com o 
traçado que se denominará de Cinturão Verde. Vale lembrar que na 
porção sudoeste da cidade o geólogo identificou uma segunda zona 
de possíveis escorregamentos.

Como se percebe, o trabalho de Grehs não se restringiu à terri-
torialidade do que se definiu, posteriormente, como área do Cintu-
rão Verde. A forma abrangente empreendida pelo geólogo permite 
uma visão amplificada dos inter-relacionamentos geoambientais, 
entre os quais se inscreve o Cinturão Verde.
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Figura 11: Mapa Geológico Preliminar de Santa Cruz do Sul.                                                              
Fonte: Grehs (1976).

6.2 MAPEAMENTO GEOLÓGICO ESTRUTURAL 
GEOTÉCNICO DA ZONA URBANA DE SANTA CRUZ 
DO SUL VISANDO OBTER INFORMAÇÃO BÁSICA AO 
PLANEJAMENTO INTEGRADO

Duas décadas depois de Grehs (1976) ter publicado seu estudo, 
acima referido, em 1996, eu, na condição de geólogo, contando com 
o apoio valioso dos também geólogos João Guilherme Wetzel e Ro-
berto H. Naime, a convite da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do 
Sul, trouxe a público o “Mapeamento Geológico Estrutural Geotéc-
nico da zona urbana de Santa Cruz do Sul visando obter informação 
básica ao Planejamento Integrado”. Num primeiro momento, foi re-
alizada uma “re-visita” ao trabalho de Grehs. Trabalhando aerofotos 
em escala de 1/8.000, e plantas topográficas na escala de 1:10.000, 
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secundado por trabalho de campo e consequente análise geoestru-
tural, identifiquei as zonas críticas susceptíveis de escorregamentos.

No trabalho, entre as conclusões, afirma-se que:

Foi possível definir quatro compartimentações geotécnicas, asso-
ciando fatores litológicos, estruturais, estratigráficos, hidrogeoló-
gicos, processos erosivos e edificação topográfica:
 * Zona do Aluvião: envolvendo as áreas baixas da área ma-
peada, de comportamento geotécnico heterogêneo, devendo ser 
relevante o teor de umidade nas avaliações.
 * Zona da Formação Santa Maria: envolvendo os terrenos 
sobre os quais se assenta a maior ocupação urbana e industrial, 
apresentando um comportamento geotécnico favorável a edifica-
ção e obras diversas, já a partir praticamente de sua superfície, 
devendo ser contudo atravessada a camada residual intemperiza-
da, quando encontramos bons índices de compactação. Em casos 
de cortes e obras de engenharia, levar em conta as subpressões de 
água, que diminuem a resistência dos folhelhos e argilitos.
 * Zona dos Contatos entre as Formações Santa Maria, Bo-
tucatu e Serra Geral: situa-se no denominado “Cinturão Verde”, 
envolvendo a área de encostas e meia encostas. Trata-se de uma 
área crítica, sob o ponto de vista geotécnico e ocupacional, em que 
os depósitos de tálus estão em equilíbrio instável e passíveis de 
sofrerem escorregamentos.
 * Zona de Formação da Serra Geral: envolve terrenos ao nor-
te e leste da área mapeada, com boas possibilidades sob o ponto 
de vista geotécnico, devendo ser correlacionados os sistemas de 
fraturas aos processos erosivos, proporcionando diferenciações 
expressivas em estreitas faixas de terreno. (WENZEL, 1996, p. 
14-15).

Segue o texto: 

O plano (se refere ao Plano Diretor) deverá levar em conta os as-
pectos aqui enfocados, mormente quanto à compartimentação 
geotécnica das encostas. Sugerimos que, a par da implantação de 
obras nas áreas mapeadas como tálus, sejam elaborados estudos 
de Impacto Ambiental, envolvendo aspectos interdisciplinares, com 
ênfase especial ao aspecto geotécnico. (WENZEL, 1996, p. 15).
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A indicação para que sejam exigidos estudos de Impacto Am-
biental nas áreas identificadas como de “tálus”, quando da previ-
são de instalação de empreendimentos nestas porções do terreno, 
atende ao princípio da precaução, conceito tão caro aos que se 
preocupam com fragilidade geoambiental. A recomendação não 
se objetiva pelo depósito de “tálus” (material instável nas encostas 
norte e leste da cidade, proveniente de rochas basálticas) em si, mas 
pelo que representa em termos de correspondência e fragilidade 
sistêmica.

Figura 12: Mapa geológio estrutural geotécnico da zona urbana de Santa Cruz 
do Sul.
Fonte: Wenzel (1996).
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6.3 MAPEAMENTO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO DA 
ÁREA URBANA DE SANTA CRUZ DO SUL (RS,BRASIL) 
VISANDO A AVALIAÇÃO DA SUSCETIBILIDADE À DE-
FLAGRAÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSA.

Valendo-se do Sistema de Informações Geográficas, denomina-
do SIG, E. L. Alves, em 2004, em sua dissertação de Mestrado, pro-
duziu, entre outros documentos, o mapa de susceptibilidade a mo-
vimento de massa na área urbana do município de Santa Cruz do 
Sul/RS. O trabalho de Alves, elaborado a partir do cruzamento de 
plantas planialtimétricas, de permeabilidade do solo, de plotagens 
de falhas e fraturas geológicas, entre outros, permitiu-lhe construir 
a gradação de susceptibilidade a movimento de massa em quatro 
níveis: Nulo, Baixo, Moderado e Alto.

A identificação das porções territoriais urbanas susceptíveis a 
movimento de massa, mapeadas por Alves (2004), permitem-nos 
perceber a significativa coincidência de pontos de alta susceptibili-
dade com o território definido como Cinturão Verde. 

Figura 13: Mapa de susceptibilidade e risco a movimento de massa na zona urbana 
de Santa Cruz do Sul.
Fonte: ALVES, 2004).
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Partindo da premissa de que os movimentos de massa na área 
urbana de Santa Cruz do Sul são bem conhecidos, porém inade-
quadamente resolvidos, o geólogo Fábio de Lima Noronha, em sua 
dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de 
Mestre em Geociências, em 2010, propôs-se reinterpretar o que se 
conhecia a respeito da geologia e da geotécnica, incluindo a coleta 
de dados de campo e análises em laboratório.

Noronha (2010, p. 4) utilizou “ferramentas como a fotointerpre-
tação geológica e geomorfológica em diferentes escalas, o mapea-
mento geológico, a petrografia, a difratometria de raios X (DRX), a 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), os ensaios de caracte-
rização geotécnica e as técnicas de geoprocessamento”, valendo-se, 
num primeiro momento, de tudo que havia sido produzido a res-
peito do tema anteriormente, em termos de material cartográfico 
e bibliográfico.

Com a integração dos resultados em formato SIG (Sistema de 
Informações Geográficas), Noronha obteve os mapas de unidades 
de vertente, geológicas e geotécnicas da área urbana do Município. 

Como resultado, o cruzamento das informações cartográficas e de 
banco de dados dos mapas de unidades geológicas e de unidades 
de vertentes permitiu a compartimentação da área estudada em 
17 unidades com diferentes comportamentos geotécnicos espera-
dos, controlados por sua litologia e por sua posição geomorfológi-
ca nos perfis das vertentes (NORONHA, 2010, p. 44). 

O arcabouço litoestratigráfico do intervalo Neopermiano-Eco-
cretáceo destaca a cidade de Santa Cruz do Sul, enquanto que a 
compartimentação geológica segue em mapa.
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Figura 14: Arcabouço litoestratigráfico do intervalo Neopermiano-Ecocretáceo, 
destacando a região de Santa Cruz do Sul (identificada pelo retângulo) (modifica-
ção de Faccini, 2003). 
Fonte: Noronha (2010, p. 13)

Wenzel-Cinturão.indd   77 5/9/13   7:30 PM



78

As cinco unidades geológicas, identificadas como derrames ba-
sálticos da Formação Serra Geral, arenitos da Formação Botuca-
tu, siltitos e arenitos da Formação Caturrita, pelitos vermelhos da 
Formação Santa Maria e depósitos aluvionares, foram subdividias 
em 17 Unidades Geotécnicas, como se observa no mapa. Além de 
posicionar as unidades geotécnicas, esse mapa apresenta os alinha-
mentos estruturais e as cotas topográficas de referência.

Figura 15: Mapa de unidades geotécnicas da Área Urbana de Santa Cruz do Sul (RS). 
Fonte: Noronha (2010, p. 80)
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6.4 OUTRAS INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

Em novembro de 2002, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz 
do Sul, preocupada com as feições de deslizamentos detectadas nas 
encostas da zona urbana, encomendou junto à empresa ETA Tec-
nologia de Materiais (ETA, 2002) um estudo de encosta na porção 
leste da cidade. A empresa realizou oito furos de sondagem. As per-
furações alcançaram profundidades entre 10,5 metros e 18,3 me-
tros. Foi obtido um perfil típico, em que, após o material de aterro, 
que pode chegar a 1,60 m, ocorre uma camada de silte argiloso ou 
silte arenoso vermelho, seguindo-se uma camada de arenito/siltito. 
A sondagem permitiu identificar dados significativos, entre os quais 
a correlação entre o comportamento da água com zonas de suscep-
tibilidade geotécnica frente à deflagração de movimentos de massa.

Um ano após o relatório da ETA Tecnologia em Materiais, foi 
apresentado o “Estudo sobre deslizamentos em encostas na zona 
urbana de Santa Cruz do Sul – Relatório Final”, assinado pelos en-
genheiros civis Cícero Nei Eisenberger, Luiz Antônio Bressani e 
Cloger Francisco Lehmen Filho. De posse das informações de con-
teúdo geotécnico e dos relatos obtidos junto aos técnicos da Prefei-
tura Municipal de Santa Cruz do Sul, houve decisão por um estudo 
direcionado (identificar evidências de deslizamento, verificar sua 
extensão, obter orientações que pudessem orientar futuras inves-
tigações ou intervenções) para as três áreas consideradas mais pro-
blemáticas: frações de áreas em encostas a norte, nordeste e leste 
da zona urbana. No capítulo das conclusões e sugestões pinçamos: 

Foram encontradas evidências indiscutíveis de movimentos de 
encostas com danos severos em diversas residências, nas três áre-
as estudadas. [...] Devido à morfologia das áreas de encosta no 
contorno do núcleo urbano da cidade ser semelhante às três áreas 
estudadas, conclui-se que é significativa a probabilidade de que 
fenômenos similares ocorram em toda a região mais íngreme e 
com a presença dos mesmos materiais. Recomenda-se que sejam 
feitos estudos específicos em todas as áreas, em etapas com cres-
centes graus de detalhe. (EISENBERGER; BRESSANI; LEHMEN 
FILHO, 2003, p. 15). 
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Em outubro de 2003, o geólogo Enoir Greiner elaborou um lau-
do geológico a respeito das encostas no perímetro urbano de Santa 
cruz do Sul, com o intuito de caracterizar a geologia e as estruturas 
remanescentes de tectônica rígida, visando definir áreas de risco. O 
laudo resultou na apresentação de plantas contendo formações ge-
ológicas, alinhamentos de falha geológica e áreas de rastejamento, 
relacionadas a solos residuais e depósitos de “tálus”. 

O dr. Luiz Antônio Bressani (2004), contratado pela empresa 
Objetiva Construtora Ltda., elaborou um Relatório de Patologias 
de Edificações nas três áreas já estudadas (porções de áreas em en-
costas a norte, nordeste e leste da cidade) objetivando identificar 
evidências de movimento e suas consequências nas edificações. 
Valeu-se da metodologia de entrevistas e inspeções nas residências, 
escolhidas por amostragem, chegando à constatação de que em vá-
rias das edificações foram detectados níveis preocupantes em ter-
mos de danos. Referente a uma fração de encosta ao norte, conclui 
o autor: 

“A partir da medição dos deslocamentos de piso apre-
sentados na dissertação de mestrado, pode-se inferir 
que o deslocamento total observado na encosta entre os 
anos de 1997 e 2002 foi de aproximadamente 40 cm na 
direção horizontal e 20 cm na direção vertical” (BRESSA-
NI, 2004, p. 28). (grifo nosso).
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O DONO ME PEDIU! 

Na região do Planalto, um senhor dirigia um trator, ora empurrando troncos 
e raízes, ora arrastando galhadas. Juntadas as árvores, como pilhas de corpos 
mortos, o fogo as consumia e escondia. Nas baixadas e valas, a terraplenagem não 
se fazia de terra, mas a peso da mata devastada e restos incinerados. Perguntado 
sobre o motivo da ação, na resposta não titubeou: “o dono me pediu...vai plantar 
eucalipto aqui. Rende mais”. Não era uma área pequena, nem seu destino a agri-
cultura de subsistência ou a produção de alimentos. 

Pelo Estado afora e no País adentro, o mesmo vem acontecendo: aqui euca-
lipto, lá canavial, acolá bois e por tudo soja. Nas carnes: dissimuladas rações 
entumecidas por aceleradores de engorda e hormônios. Enquanto isto, nas cida-
des, o mais grave: esgoto/efluentes e pressão urbanizadora sobre áreas verdes. Por 
que tudo isso? Se desde os anos de 1970 tanto se falou, fez e batalhou pelo meio 
ambiente? Entre outras razões (pois cada um terá suas convicções, até porque 
muitas pessoas e instituições pensam e agem corretamente), o que vem ocorrendo 
é o seguinte: 

–  Flexibilização das leis: a Lei Complementar nº 140 (dezembro de 2011), ao 
definir que quem licencia também fiscaliza, fragilizou o sistema; 

– Fracasso das últimas conferências internacionais: COP 15 da Dinamarca 
e Rio+20;

– Dúvida, proposital, instalada sobre a realidade ou não do aquecimento glo-
bal;

– Confiança cega na tecnologia: pensa-se que tudo podemos resolver, contanto 
que se tenha informação/conhecimento e dinheiro;

– Investida internacional por terras e água na produção de grãos e de carne;
– Consolidação da “sustentabilidade” , que tudo justifica, pintando de verde o 

que sempre se fez, apenas acrescido de um e outro programa de cunho ambiental;
– Imagem equivocada trazida pela mídia, como se a África ou a Amazônia 

fossem um imenso zoológico, sem aprofundar as inter-relações da natureza, em 
constante movimento e transformação; 

– Exagero, não raro, da área ambiental, em proibir quase tudo, como se o ser 
humano não fizesse parte da natureza, e o uso da ecologia para auferir ganhos 
questionáveis ou fomentar intrigas e discórdias entre vizinhos;

– Porém, e sobretudo, o sentimento de posse e de superioridade dos humanos.
Não tardou e o tratorista foi sentar-se junto ao braseiro. “O que sentes?, se lhe 

perguntou.” “É uma pena...a gente cumpre ordens...”, respondeu. E acrescentou: 
“Terra e mato não tinha que ter dono”.  

A fumaça aos poucos foi se esvaindo. Ficou a convicção: a luta ambiental pela 
“terra sem males” apenas começara. Os guaranis já o sabiam. (WENZEL, 2013 g).
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7 Intervenção humana

O contorno acidentado, que inclui o Cinturão Verde, ao norte 
e a leste da atual cidade de Santa Cruz do Sul caracteriza-se como 
delimitador entre as regiões fisiográficas de relevo ondulado e de 
planície da região de Rio Pardo e os terrenos elevados acima da 
borda da Serra Geral, em direção a Linha Santa Cruz. Quando da 
colonização, a região era densamente vegetada, o que se depreende 
da descrição dos viajantes cientistas, bem como das cartas enviadas 
daqui para a Alemanha. Tornou-se célebre a descrição do dr. Ro-
bert Avé-Lallemant: 

Fachinal de Santa Cruz é decerto solitário! Quando, no dia 14 
de março de manhã cedo, saí para a frente da casa, parecia ter 
diante de mim todo um mar de ondas de mato, especialmente à 
esquerda, e tão verde-azul, tão extenso como a imensa superfície 
do oceano, em formas gigantes e elevações, mas com a mesma pro-
funda solitude e fascinante monotonia. Para todos os lados, um 
oceano de matas! Nenhuma torre brilha a distância, nenhuma 
aldeia, nenhuma casa. Apenas um lugar, cuja coloração poderia 
lembrar a cultura do solo. Só a fumaça, que sobe lentamente de 
alguns pontos, anuncia que audazes agricultores já se estabelece-
ram no vale solitário, que do caso da natureza selvagem brotará 
uma cultura policiada! (AVÉ-LALLEMANT, 1980, p. 172).

 
Um pouco mais adiante, segue o texto: 

A alegre manhã levou-nos até o fim da picada do Rio Pardinho, 
sempre ao longo do referido cenário caótico da floresta, verde e 
carbonizado, com lavouras viçosas e profunda solidão. Em certo 
trecho, tivemos de subir a cavalo uma encosta muito íngreme de 
uns 8oo pés; a vista, de cima para baixo, sobre magníficas e silen-
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ciosas matas, não se pode descrever com palavras. (AVÉ-LALLE-
MANT, 1980, p. 172).

A descrição da vegetação impressiona, ainda mais se considerar-
mos que a mesma ocorreu apenas nove anos depois da vinda dos  
primeiros imigrantes. Percebe-se nitidamente o ar de lamento no 
texto, o que se clarifica no que segue: 

Entretanto haviam acendido uma fogueira em Rio Pardinho para 
consumir as árvores abatidas na floresta. Bela madeira! O fogo 
chamejava alto. O calor erguia violentamente as labaredas e, com 
elas, grandes fragmentos ardentes, que voavam com o vento para 
a mata e lá se apagavam, crepitando. O que aqui a civilização 
fazia era a fantástica e lamentável obra de incendiário (AVÉ-
-LALLEMANT, 1980, p. 182).

Vindo, como vieram, de Rio Pardo, os imigrantes devem ter 
percebido o grande contraste paisagístico ao chegarem aos altos de 
Linha Santa Cruz. Wink (2002, p. 21-23) relata que se pode perceber

Ainda hoje, através do relevo e da vegetação remanescente, a dico-
tomia existente na região, representada pela coexistência de áreas 
com características tão distintas e, ao mesmo tempo, tão próxi-
mas [...]. Em um panorama dominado pelos grandes latifúndios 
de origem lusa, voltados à criação extensiva e estabelecidos na 
área de campos, surge por ordem do Governo Provincial, junto à 
encosta da serra, um sistema diferenciado de ocupação do solo, 
baseado em pequenas propriedades, exploradas por imigrantes 
alemães e direcionadas à produção agrícola de gêneros alimen-
tícios.

Ao ler-se o subtítulo “Limpeza das matas” (MAESTRI, 2010), 
compreende-se um pouco melhor a questão do desmatamento que 
imperou naquela época. Diz Maestri (2010, p. 194): 

O objetivo fundamental da política provincial era a conversão 
das comunidades coroadas (nativos deixavam crescer os cabelos, 
abandonando a tonsura responsável pelo nome étnico-coroados) 
para práticas agrícolas sedentárias, que liberassem as regiões flo-

Wenzel-Cinturão.indd   84 5/9/13   7:30 PM



85

restais para a colonização. Para alcançar essa meta, incentivou-
-se também a exploração dos antigos ervais missioneiros [...].

De tal forma, o desmatamento não se restringia à condição dos 
imigrantes, mas se tratava de política nacional, de grande alcance 
territorial, quadro em que, por certo, se insere o desmatamento 
ocorrido também no Cinturão Verde. 

No tocante ao desmatamento, há que se refletir sobre o texto de 
Beling (2006, p. 12), que relata: 

Mais do que o ganho econômico, puro e simples, a fumicultura, 
há bom tempo, consagra-se como um caso muito particular entre 
as atividades possíveis de serem desenvolvidas na pequena pro-
priedade rural. Por não implicar na exploração de grandes áreas 
de terra, no contexto da agricultura familiar, o tabaco contribuiu 
para – e se associou a – um interessante ciclo de diversificação de 
renda, cujo reflexo pode ser sentido inclusive no reflorestamen-
to, na preservação e na recomposição das reservas florestais em 
inúmeras regiões. Em outras palavras, o fumo tem conseguido 
inclusive quebrar alguns mitos da pequena propriedade e da agri-
cultura em geral, quase sempre associada a um perfil depredador 
ou devastador das reservas naturais.

Cabe registrar que a primeira grande intervenção humana no 
Cinturão Verde, considerado em seu formato original, pode ser 
considerada a abertura da estrada que ligaria Rio Pardo, o mais im-
portante centro regional à época, com Cruz Alta, também conhe-
cida como Cruz Alta das Missões. Anteriormente à chegada dos 
imigrantes, em 1849, a região era certamente conhecida, uma vez 
que havia reduções jesuíticas próximas, além de o aquartelamento 
de Rio Pardo ter facilitado as incursões dos portugueses. Não se 
pode esquecer que a região constituía-se em área de coleta de erva-
-mate e, ainda que de forma esparsa, o gado transitava por trilhas. 

A respeito dos ervais, o engenheiro Maximiliano Beschoren, 
embora não se refira especificamente ao território do atual Cintu-
rão Verde, ao fazer o relato de sua viagem entre Santa Cruz e Passo 
Fundo, atravessando a serra, assim se manifesta:
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“Foragidos da lei encontram nesta mata um refúgio seguro, onde 
as mãos da justiça dificilmente alcançam. Essa terrível selva er-
vateira já era conhecida e explorada pelos jesuítas, cujas Missões 
localizam-se no oeste da Província. Mais tarde, a mata ervateira 
foi abandonada, tornando-se abrigo seguro para os desertores. A 
povoação da região montanhosa e da planície iniciou-se a partir 
de 1840. A grande mata ervateira forma a riqueza da região mon-
tanhosa, sendo a erva-mate a bebida indispensável no sul do país 
e aos habitantes dos estados de La Plata, para onde o produto é 
exportado em quantidade”(BESCHOREN, 1989, p. 21-22).

Antes de todos, viviam na região os indígenas. Na obra come-
morativa aos 200 anos da cidade de Rio Pardo, está consignado que: 

O Vale do Rio Pardo favoreceu a ocupação humana desde um 
passado remoto. Com áreas de campo ao Sul e as encostas do Pla-
nalto Norte, a região está situada num espaço de transição. Com 
base nas datações conseguidas por pesquisas feitas pelo Centro 
de Ensino e Pesquisas Arqueológicas (Cepa) da Unisc, é possível 
afirmar que grupos caçadores-coletores (denominados por espe-
cialistas de tradição umbu) povoaram a área desde pelo menos 
1.000 anos antes de Cristo (VOGT; ROMERO, 2010, p. 9).

 Contudo, o cenário mudou com a implantação da estrada. O 
relato de Silveira (1909) ilustra o feito: 

O território de Santa Cruz pertencia, em sua atual compreensão, 
ao município de Rio Pardo, desde quando este, simples distrito 
militar, era sujeito à justiça civil de Porto Alegre. Assim conti-
nuou, até que, por Provisão do Desembargo do Paço de 7 de outu-
bro de 1809, foi a povoação de Rio Pardo elevada à categoria de 
Vila. Ainda depois desse vilamento, o atual território de Santa 
Cruz era baldio. Os governadores portugueses, pouco antes da 
proclamação da independência do Brasil, fizeram concessões de 
algumas sesmarias de campos e matos a João Faria Rosa e ou-
tros. Essas sesmarias estavam pouco cultivadas ou quase aban-
donadas, quando a lei provincial nº 111, de dezembro de 1847, 
autorizou o presidente da província a mandar abrir uma estrada 
através da serra, saindo no distrito de Soledade, município então 
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de Cruz Alta. Contratou esse serviço Delfino dos Santos Nova-
es, por quarenta e cinco contos de reis. Iniciados os trabalhos, 
chegou Delfino, ao fim de 360 quilômetros, ao faxinal de João de 
Faria (no local onde existe a vila de Santa Cruz) e subiu pela 
coxilha entre as vertentes do Rio Pardinho e as contravertentes do 
Taquari-Merin, continuando pela cordilheira até que subiu em 
cima da serra, no Rincão de Nossa Senhora, campos de Soledade. 
O acerto desse serviço, sem estudos prévios, pode ser um indício 
de ter sido o caminho tomado pelos fundadores da redução provi-
sória de Jesus Maria, dois séculos antes, e que Delfino por atração 
soubesse (SILVEIRA, 1909, p. 522-523).

Segundo o pesquisador Hardy Martin (1979, p. 28), o sobreno-
me do contratado para executar a estrada seria Moraes, enquanto, 
como vimos, Siqueira cita Novaes. A construção da estrada foi fun-
damental, pois

No vale do Rio Pardo, a colonização germânica iniciou pela co-
lônia de Santa Cruz, que se constituiu na primeira colônia fun-
dada e gerida pela Província de São Pedro. Lá os primeiros colo-
nizadores chegaram a partir de 19 de dezembro de 1849 e foram 
assentados no local atualmente denominado Linha Santa Cruz 
(Alt Picade), nas margens da então recém-aberta Estrada de 
Cima da Serra, caminho que deveria ligar o entreposto comercial 
de Rio Pardo com os campos de gado localizados na região de 
Soledade (VOGT, 2004, p. 115).

De qualquer forma, o acesso deixava a desejar, pois a estrada 
para 

“Cima da Serra não era muito frequentada, pela ausência de 
posto de água para os animais: Evaristo (vice-diretor da colônia) 
aconselhava a se estabelecer as colônias em distância de três ou 
quatro léguas ao longo desse caminho, já em terras devolutas, 
pois, dessa maneira, julgava poder incrementar o trânsito das 
mesmas. Entretanto, julgamos além de sua época a seguinte ob-
servação: antes de chegar à primeira Colônia, tem de caminhar-se 
uma e meia légua pouco mais ou menos de picada, por terras de 
particulares; algumas hoje pertencentes a herdeiros de homens 
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que requereram há 30 anos, sem delas tirarem maior utilidade; 
julgo pois conveniente que a Câmara Municipal da cidade de Rio 
Pardo tome conhecimento desses títulos, porque algumas confron-
tam com terras devolutas (TELLES, 1978, p. 21).  

 Em 1852, conforme trabalho de pesquisa produzido com a 
participação do jornalista Guido Kuhn, de saudosa memória,

Abriu-se uma nova picada, paralela à Picada Santa Cruz, acom-
panhando o Rio Pardinho. Esta Picada Nova ficou ligada à Pica-
da Velha (ou Picada Santa Cruz) através do Travessão, ou Quer-
pikade (atual Linha Travessa), um caminho ao longo do qual já 
havia moradores em janeiro de 1852. Os colonos moravam em 
choupanas ou ranchos, cobertos com folhas de jerivá. Em 1853, 
nos 196 lotes ocupados na Colônia já viviam 692 habitantes, ex-
portando, através de Rio Pardo, 245 sacos de feijão e 160 arrobas 
de fumo em rama. Produziam também milho, batata, mandioca, 
cevada e linho. O tabaco se revelou o produto agrícola de maior 
rentabilidade, por isso o governo da Província importava semen-
tes para serem distribuídas, podendo assim os colonos ganhar al-
gum dinheiro e saldar pontualmente os seus débitos com a aquisi-
ção das terras (WENZEL, 2006, p. 15).

A Linha Travessa originalmente fora mapeada como “Pica-
da Pequena”, conforme mapa encontrado pelo dr. Roque Afonso 
Wenzel, que, além de suas atividades como pediatra, tem se inte-
ressado por pesquisas históricas. Mesmo que não se tenha a data 
registrada, a representação em planta remete aos primórdios da 
ocupação local. Segundo o médico, o atual Cinturão Verde de San-
ta Cruz do Sul inseria-se na chamada Serra do Pinheiro e Serra Ma-
chado. Interessante salientar que no mapa conste Rio Pardo e não 
Rio Pardinho. Contudo, é preciso lembrar que o Rio Pardinho era 
conhecido como “Galho do Rio Pardo”, daí a denominação gené-
rica Rio Pardo. Igualmente reveladora é a destinação de um lote, 
junto à atual Linha Travessa, ao Sr. P. Kleudgen, que, como se sabe, 
foi agenciador dos imigrantes alemães. No mesmo mapa, é notória 
a representação da espessa vegetação nativa, tanto que a região era 
conhecida pelos matos da serra pertencentes à herança de João de 
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Figura 16: Parcela do mapa com a demarcação de lotes, intitulado “Grundrils 
der Colonie Santa Cruz”, sem data.
Fonte: Acervo pessoal do Dr. Roque Wenzel.
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Farias e de herdeiros de Vasco Jose da Silveira.
A força dos colonos mostrou-se rapidamente compensadora em 

termos de progresso econômico e social, mormente se considerar-
mos as condições gerais naqueles tempos. Tanto que, menos de 30 
anos após a chegada dos imigrantes, a povoação da Freguezia de São 
João de Santa Cruz, constituída pelo preceito legal nº 432, de 8 de ja-
neiro de 1859, foi elevada à categoria de Vila, conforme Lei nº 1.079, 
de 31 de março de 1877. Cinco anos antes, em 1872, a colônia de San-
ta Cruz fora individualizada, passando a área a pertencer ao Terceiro 
Distrito de Rio Pardo. A instalação da Câmara de Vereadores veio a 
ocorrer em 28 de setembro de 1878, em prédio situado na esquina 
das atuais ruas Marechal Floriano com 28 de Setembro. 

Figura 17: Lei nº 1.079, de 31 de março de 1877.
Fonte: Acervo da Biblioteca Municipal de Santa Cruz do Sul.

Wenzel-Cinturão.indd   90 5/9/13   7:30 PM



91

Interessante que, no mesmo intervalo de tempo, 28 anos de-
pois, foi emitido o Decreto nº 837, de 19 de novembro de 1905, que 
elevou a Vila de Santa Cruz à condição de cidade. Em 1905, quan-
do da vinda do governador Borges de Medeiros para inaugurar a 
Estação Férrea, este tomou-se de admiração pelo progresso aqui 
verificado, e,  no mesmo dia, in loco, entendeu por criar a cidade de 
Santa Cruz, que já contava com 26.000 habitantes, conforme se lê 
no Decreto nº 837. A Cidade assumiu o nome de Cidade de Santa 
Cruz do Sul a partir de 1944.

Figura 18: Decreto nº 837, de 19 de novembro de 1905, que elevou a Vila à 
categoria de Cidade de Santa Cruz.
Fonte: Acervo da Biblioteca Municipal de Santa Cruz do Sul.
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A urbanização do território da cidade de Santa Cruz do Sul tem 
ocorrido tanto para o sul quanto para o norte, existindo uma bar-
reira natural a oeste, junto à várzea do Rio Pardinho, e a leste, pela 
encosta da Serra Geral, onde se insere o Cinturão Verde. Tanto que 
no entorno da Povoação original, onde o acesso se fazia mais difícil 
em função da declividade do terreno, e nisto se inclui por certo o 
Cinturão Verde, foram instaladas as chácaras, que deveriam abas-
tecer os moradores do Novo Povoado, hoje cidade de Santa Cruz 
do Sul. Diz Menezes (2005, p. 56) que “circunscrevendo o períme-
tro da povoação, foram demarcadas as chácaras”. Destas chácaras 
saíam os hortifrutigranjeitos e a madeira para muitas das obras e 
dos prédios do povoado. O uso das chácaras como fornecedoras de 
frutas e verduras permaneceu até períodos recentes, o que se elucida 
na Lei nº 571, de 2 de dezembro de 1957, que dispõe sobre o estabe-
lecimento do Cinturão Verde como área de abastecimento e outros 
serviços de fomento da produção vegetal do Município. A referida lei 
não se refere especificamente ao que hoje se denomina de Cinturão 
Verde, objeto deste estudo, mas à área circundante da cidade, en-
quanto produtora de gêneros alimentícios. Neste mesmo sentido, o 
então vereador Hildo Caspary, pai do atual vereador Hildo Ney, em 
junho de 1969, pediu “estudos sobre a possibilidade de criação de 
‘Cinturão Verde’ com vistas ao abastecimento mais abundante de 
hortaliças para a população”(KAERCHER, 2004, p. 452).

Por certo, um dos usos mais significativos dos recursos do Cin-
turão Verde foi o da água. As três primeiras instalações hidráulicas 
aconteceram ali, onde hoje se encontra o Parque da Gruta. A pri-
meira Hidráulica recebeu a ordem, do Intendente Galvão Costa, 
para início das obras no dia 25 de fevereiro de 1907. Porém, antes, 

Aos 20 de outubro de 1895, um domingo, à noite, no então Hotel 
Scherer, foi constituída uma comissão para tratar do abasteci-
mento de água para a Vila de Santa Cruz. Fizeram parte desta 
comissão: Carlos Trein Filho, que apresentou projeto para o tra-
balho (com capital angariado na Comunidade), Galvão Costa, 
Fritz Strohschoen, Philipp Heuser, Heimberto Puhlmann, Oscar 
Gressler. A água seria captada das fontes em terras de João Wür-
dig, na atual Gruta dos Índios (MARTIN, 1999, p. 64).
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As hidráulicas instaladas no Parque da Gruta forneceram água 
até a virada do milênio, quando, por motivos de rebaixamento da 
vazão e de infiltração nas instalações construtivas, foram desconec-
tadas da rede Pública. O abastecimento de água se transformaria 
numa séria dificuldade com o crescimento populacional urbano.

Em levantamento realizado junto à Secretaria de Coordenação 
e Planejamento do Município de Santa Cruz do Sul, com os dados 
disponíveis a partir de 1932, foi possível elaborar o quadro evolutivo 
da oferta de lotes urbanos em Santa Cruz do Sul.

Evolução da oferta de lotes urbanos em Santa Cruz do Sul, 
1932-2012:

Figura 19: Tabela demonstrativa do processo crescente
de oferta de lotes urbanizados.
Fonte: Dados obtidos junto à Secretaria de Planejamento 
e Coordenação do Município de Santa Cruz do Sul.

Ano Nº Lote Ano Nº Lote Ano Nº Lote Ano Nº Lote
1932 274 1959 115 1981 228 1998 161
1934 91 1960 81 1982 233 1999 432
1937 11 1962 122 1983 259 2000 831
1938 11 1963 43 1984 99 2001 806
1939 20 1968 71 1985 112 2002 382
1946 8 1969 304 1986 432 2003 328
1948 102 1970 120 1987 432 2004 523
1949 254 1971 76 1988 98 2005 442
1950 197 1972 38 1989 252 2006 977
1951 367 1973 83 1990 22 2007 187
1952 530 1974 8 1991 442 2008 828
1953 148 1975 62 1992 41 2009 212
1954 89 1976 537 1993 430 2010 425
1955 20 1977 313 1994 115 2011 1184
1956 116 1978 656 1995 785 2012 2397
1957 63 1979 229 1996 940  
1958 54 1980 238 1997 352
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O quadro anterior nos permite a seguinte demonstração gráfica, 
relacionando o período temporal com o número de lotes oferecidos:

Figura 20: Quadro esquemático demonstrativo da oferta de lotes urbanizados, 
atualizado/modificado por Wenzel (2012, p. 140).

O quadro e o perfil traçado sobre a oferta de lotes nos permite 
uma boa avaliação da performance ocupacional urbana da cidade 
de Santa Cruz do Sul. Até 1975 haviam sido aprovados, pelo Mu-
nicípio, 85 novos lotes, em média, por ano. A partir de 1976 ocorre 
o ingresso num novo patamar, com a oferta de 590 novos lotes por 
ano, até 2010. Ainda que se deva levar em conta o espaço de apenas 
dois anos, de 2011 a 2012, é possível constatar o acréscimo significa-
tivo de oferta de novos lotes, chegando a 2.397 em 2012. O recente 
aumento do número de lotes, em boa parte, deve-se ao “Programa 
Minha Casa Minha Vida.”

Se antes a porção leste da cidade oferecia-se como limitador 
ao crescimento urbano, recentemente tem havido significativa ex-
pansão em direção ao Cinturão Verde. Contudo, com o passar dos 
anos, a várzea foi progressivamente sendo ocupada, bem como a 
porção de terras acima e dentro do Cinturão Verde. Fração esta 
que originalmente recebera fragmentada atividade de agronegó-
cio, como o cultivo de pequenas lavouras de milho, aipim e fumo, 
além do pastoreio. Algumas frações serviram de fonte de forneci-
mento de materiais, como pedras para construção e formação de 

Período Lotes 
  
1932 a 1975 85 
  
1976 a 2010 590 
  
2011 a 2012 1790
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brita. Esparsas casas de moradia eram encontradas em porções do 
terreno em tela. 

Na perspectiva temporal, a década entre 1970 e 1980 testemu-
nhou a inversão do perfil populacional do Município de Santa Cruz 
do Sul. Em 1970, a população urbana equivalia a 32.967 habitantes, 
ao passo que a rural, a 53.820 pessoas. Já em 1980, o censo apon-
tou 55.152 moradores da zona urbana e 44.493 no interior. Parale-
lamente, a oferta de novos lotes urbanos se fez presente. Pode-se 
considerar emblemáticos deste processo a instalação do loteamen-
to à Avenida Independência, o “COHAB Independência”, com 346 
lotes, em 1976; e do “Jardim Esmeralda”, com 557 lotes, em 1979; 
o primeiro ao norte e o segundo ao sul do núcleo central da cida-
de. Com o passar dos anos, até porque o Distrito Industrial fora 
implantado ao sul da cidade, foi nesta porção territorial que se in-
tensificaram os parcelamentos do solo. É um processo que perdura, 
como testemunha o loteamento “Mãe de Deus”, de 2006, no Bairro 
Santuário, com 602 lotes; e os mais recentes, como o “Viver Bem”, 
à Rua Victor Frederico Baumhardt, de 2011, com 922 lotes.

Concomitantemente à oferta de lotes ao sul e ao norte da cidade, 
ocorreu o fracionamento em terrenos em áreas junto ao Cinturão 
Verde. Emblemática foi a implantação do condomínio fechado Cos-
ta Norte, de 1994, com 161 lotes, nos altos da Avenida João Pessoa. 
Ainda que não tenha sido o primeiro condomínio da cidade, uma vez 
que pode ser considerado como pioneiro o Condomínio Avifauna, à 
Rua da Pedreira, com 31 lotes, implantado em 1978, o Costa Norte 
tornou-se referência para futuras implantações residenciais do tipo 
condomínio fechado. Mesmo que fracionamentos de terras tenham 
ocorrido anteriormente, é, por certo, nos dias atuais que se acentuou 
a oferta de lotes no lado leste do Cinturão Verde, como o compro-
vam diversos loteamentos, alguns com mais de 300 lotes. 

Com a expansão urbana, novas necessidades se fizeram presentes, 
como a instalação da torre multicanal. A estrutura foi erguida junto ao 
Monte Verde, nos altos do Cinturão Verde, durante o governo Arman-
do Wink, em 1985. Contudo, entre as maiores demandas constava a 
produção de brita. Para fazer frente a esta premência, foi instalado 
um britador na encosta do Cinturão Verde, junto ao atual Parque da 
Cruz. Funcionando desde 1966, o britador foi desativado em 1991.
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Como se observa, se antes o Cinturão Verde delimitava a cidade 
a leste a cidade, e a várzea da Rio Pardinho a oeste, fazendo com 
que a expansão urbana ocorresse para o norte e o sul, já há algum 
tempo foi ultrapassado o limite leste.

Figura 21: Fotografia de um cenário típico nos altos da Rua Henrique Schuster 
na virada do século passado. 
Fonte: Acervo pessoal do sr. José Augusto Borowsky.

Chama atenção texto de Cunha (1991), ao citar o arrazoado 
feito pelo Presidente da Província, em março de 1848, diante da 
Assembleia Provincial do Estado. Entre as razões expostas para 
colonizar as vastas áreas desabitadas encontra-se a de “extinguir 
os tigres e obrigar os indígenas, que habitam com eles as matas, 
a procurar civilizações” (CUNHA, 1991, p. 94). Na mesma obra, 
citando o primeiro administrador da Colônia, nomeado em outu-
bro de 1850, Evaristo Alves de Oliveira, Cunha (1991, p. 98) relata: 
“Alves de Oliveira também registra em sua correspondência oficial 
as dificuldades dos pioneiros: ‘[...] os tigres os incomodão matando 
os cães, que se achão presos em correntes”.   

O receio de ataques indígenas era tamanho que João de Fa-
ria, o primeiro morador de Santa Cruz “fez cercar sua casa pelos 
ranchos de seus numerosos escravos” (MÜLLER, 1999, p. 40).                                                                                                                                           
Quem já não ouviu histórias de feras avançado sobre os primei-
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ros imigrantes? Talvez seja este um dos motivos do desmatamento 
em áreas como a do Cinturão Verde, o que é exposto por Putzke 
(2003b), ao relatar que:

Quanto à história do Cinturão, pode-se dizer que na virada do 
século XIX para o XX o mesmo encontrava-se muito desmata-
do. Em parte para a prática agrícola e ainda por necessidade de 
segurança da população e das plantações ao ataque de grandes 
mamíferos. O fato é que, desde então, a área tem sido paulati-
namente abandonada e a vegetação vem se regenerando, estando 
atualmente formada principalmente por árvores em estágio se-
cundário inicial e tardio. Isto graças aos proprietários do local, 
que em grande parte trabalharam para que a natureza voltasse 
a ocupar a área ou se mantivesse intocada. Infelizmente perdeu-
-se grande parte das espécies ocorrentes pelo desmatamento e por 
queimadas, mas um número ainda surpreendentemente grande 
de espécies voltou a colonizar a área (PUTZKE, 2003b, p. 2).

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítsica 
(IBGE), “através do setor de geoprocessamento do município de Santa 
Cruz do Sul, ficou constatado que em 2007 817 pessoas moravam no 
Cinturão Verde, sendo 245 domicílios presentes nestas áreas.” (BOEL-
TER; PAIXÃO, 2008, p. 8). Em 2010, o IBGE constatou a presença de 
2.784 moradores e 942 domicílios, conforme o quadro a seguir:

Figura 22: Quadro esquemático da ocupação populacional e domiciliar do 
Cinturão Verde.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Coordenação do Município de Santa Cruz 
do Sul.

Cinturão Verde – População e Domicílios (Censo 2010 – IBGE)
Setor IBGE População Domicílios Observação
0042 904 306 Abrange parte do Bairro Belvedere e  
   parte do Bairro Country
0043 966 352  Abrange o Bairro Monte Verde e  
   partes dos Bairros Margarida e Bonfim
0076 251 90 Abrange parte do Bairro Higienópolis
0078 663 194 Abrange parte do Bairro Belvedere e  
   parte do Bairro Margarida
0079 0 0
Total 2.784 942
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O BUGIO NA CHUVA 

Há três meses, um bugio foi encontrado no Parque da Gruta dos Ín-
dios. Frente aos sinais de desamparo e fragilidade, poucos lhe creditariam 
uma vida promissora, sequer condições favoráveis à sua sobrevivência. 
Fora provavelmente abandonado por razões incertas, porém previsíveis: 
alguém que matara sua mãe o levara para casa; porém, ao perceber o 
que significa zelar pela vida de uma criatura, resolvera por deixá-lo nas 
proximidades da Gruta; ou o adquirira, sabe-se lá por que meios, e logo se 
dera conta de que não era um bonequinho que se podia largar num canto 
qualquer. Talvez alguém, de boa mente, tenha encontrado o pequeno órfão 
e o levado à Gruta, tentando salvá-lo.

Sandro o chamou de Caco. O mesmo Sandro, veterinário, que o acari-
nhou e assumiu seu desenvolvimento. Caco sobe em suas costas (“sempre 
procura o ponto mais alto”, relata o veterinário), esconde-se sob o casaco, 
enrosca-se em seu pescoço. Caco salta em incontida faceirice a qualquer 
gesto de seu tutor. Acompanha-o em tudo. Sabe a hora de se recolher ao 
saco de dormir em seu canto na casa. 

Na última chuva, já com os respingos da primavera que se anuncia-
va nas pitangueiras recém-floridas, Caco não titubeou em seguir Sandro, 
pelo pátio afora. Pouco se lhe fez que Sandro estivesse resguardado sob 
uma capa de chuva. Só lhe importava estar perto de quem o salvara, fosse 
onde fosse, por que não na chuva? Chuva que escorrera lisa pelo corpo de 
sua mãe. Mãe perdida, abatida, caída... Bastaria olhar melhor as amên-
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doas arredondadas de seus olhos castanhos para se perceber um fulgor de 
precipício, de alguma coisa em queda, seguida de um baque surdo, como 
um corpo. Corpo de sua mãe, que nunca o soltara no malabarismo silen-
cioso da floresta de origem. 

Já de quilo e pouco, logo faria um ano. Caco chegaria a 10 quilos, ou 
até 12. Ficaria mais ruivo do que é hoje. Constituiria seu bando, ávido por 
horizontes verdes firmados em galhadas naturais. Sandro sabia-o muito 
bem. Evitava imaginar ter de encaminhar o símio ao Centro de Reabili-
tação de Passo Fundo, destino normal e tecnicamente correto. Por oito 
ocasiões anteriores, já se obrigara a seguir este itinerário, com outras cria-
turas igualmente abandonadas. Caco, cientificamente Alouatta guariba, 
para Sandro apenas seu parceiro de andar na chuva, nutrir, encantar e 
jamais se desprender. 

Melhor não tirar de vez a dor escondida de Caco; antes guardar seus 
afagos a deslizar pelo seu corpo. Dor e afago, síntese de tantas contradi-
ções, juntadas pelo abandono, num corpo agora já tão seu. Sandro não 
salvou apenas uma pequena e indefesa criatura. Redimiu um pouco da 
humanidade, que ainda afasta mães, quando não as mata. Caco talvez 
perdoe seus algozes, quem sabe possa confiar nos humanos, porque ao 
menos um lhe permitiu andar na chuva. Chuva que dilui a dor de olhos 
fundos que presenciaram uma ausência, que viram um baque. Na pró-
xima chuva, em algum lugar, Sandro e Caco devem estar festejando a 
primavera (WENZEL, 2012f).
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À luz dos atuais conhecimentos ecológicos, torna-se imprescin-
dível a integração dos diferentes elementos que compõem o espa-
ço/tempo/ambiente conhecido como Cinturão Verde. Igualmente 
se impõe associar as influências diretas e indiretas que o Cinturão 
Verde recebe e imprime ao conjunto de entorno. A flora e a fauna 
interdependem do substrato rochoso, em íntima relação de troca 
com os elementos atmosféricos e climáticos. A intervenção humana 
não pode ser percebida como algo fora do ambiente, mas justamente 
como um processo de convivência, ainda que esta, não raro, tenha 
se tornado nefasta ao conjunto ambiental naturalmente constituído.

A imagem de satélite nos permite visualizar o Cinturão Verde 
no ambiente urbano de Santa Cruz do Sul, o que abre um horizon-
te mais abrangente de percepção da realidade.

8 Dimensão integradora 
sociogeobiodivesa

Figura 23: Imagem do Google com a poligonal do Cinturão Verde, conforme ofi-
cialmente demarcado.
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A exposição, em formato de planta, igualmente contribui para 
que tenhamos uma visão atualizada do enquadramento do Cintu-
rão Verde na zona urbana.

Figura 24: Planta da zona urbana de Santa Cruz do Sul (2013).
Fonte: Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul.
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Assim sendo, para que se possa implementar um amplo deba-
te do que se pretende daqui para a frente em relação ao Cinturão 
Verde e a suas adjacências, há que se ter presente o conjunto inter-
relacional convivente vivo, dinâmico, em constante transformação 
e nutrido de sinergia, que inclui o inusitado e o desafiador, difícil de 
ser devidamente avaliado. Mesmo assim, é preferível nos atrever-
mos a entender o que ocorre no Cinturão Verde ao invés de assistir-
mos distanciados o prejuízo ecológico que o mesmo vem sofrendo. 
Entendimento que poderá nos conduzir, de forma coletiva, à ação 
benfazeja. Pois se amplia, a olhos vistos, a fragmentação do Cintu-
rão Verde em ilhas vegetais, como bosques entremeados entre os 
loteamentos e seus equipamentos, como avança a deterioração do 
conjunto ambiental, com evidentes prejuízos à sua sociogeobiodi-
versidade.  

2014: ANO DO CINTURÃO VERDE? 

Fui implantado na encosta da cidade. Me sentia privilegiado, pois vivia num 
lugar muito especial. Podia ouvir os arroios assobiando para as gralhas atrevidas, 
mas sempre espertas. É verdade que minha observação era dificultada, a todo o 
momento, pelo ruído dos carros que subiam e desciam em direção à cidade. Ficava 
imaginando para onde iam com tanta pressa, chegando a pensar que disputavam 
uma corrida para chegar alguns minutos antes dos outros que os seguiam.

Morro acima e abaixo estendia-se uma vegetação muito bonita. De alguns 
pesquisadores, que paravam para descansar perto, ouvi que por ali vivem ao me-
nos 91 espécies de algas, 83 de liquens e 1.700 espécies de angiospermas, além de 
inúmeras outras. Aprendi que cada árvore é um mundo, onde se abrigam e nutrem 
insetos e convivas, muitos ainda bem desconhecidos. Impressionou-me descobrir 
que convivi com pelo menos 45 espécies de mamíferos. Devo confessar que tenho 
especial carinho com as abelhas, no que sou apadrinhado pelas árvores, pois suas 
flores esperam ansiosas pela visita fecundadora. Que alegria ao ver as estripulias 
ligeiras e incertas dos macacos, bem ao ritmo inverso, mas igualmente interes-
sante, dos descuidados lagartos que se esgueiram pelo chão. Chão que é bem mais 
complicado do que eu pensava. 

De outros pesquisadores ouvi que o terreno não é tão seguro assim. Falavam 
de áreas de risco, com jeito de desabamento. Fiquei deveras preocupado quando 
disseram que tudo está interligado: se forem retiradas as árvores, somem os ani-
mais; sem vegetação, os lajeados que saltitam por aqui secam. Cresceu minha 
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incerteza ao saber que é fundamental a continuidade do conjunto planta/ani-
mal/água/solo/ar/sol/chuva para que todos possam conviver em harmonia e se 
deslocar segundo sua natureza. Planta anda. É só ficar observando. Não correm 
ou param bruscamente, como os veículos ou as pessoas, mas se movimentam de 
acordo com seu tempo. E tem mais: dizem que as rochas não se mexem. Qual 
o que! Sei do esforço que fazem para sustentar toda a estrutura que as recobre. 
Como são generosas, as rochas, em trocar sais minerais e água com as raízes que 
equilibram seus troncos e ramadas buscando o sol e a chuva!

Quando as pessoas vêm até aqui e ficam nos observando, um sentimento de 
prazer nos invade. Já vi gente ficar horas e horas, e como isto é difícil nos dias de 
tanta correria, caminhando entre nós, admirando-se das belezas e da interação 
que aqui acontece. Por outro lado, como nos dói quando outras pessoas chegam ar-
madas e impiedosamente nos decepam, serram, desmontam, entulham, enterram 
e destroem. Como entender gente tão semelhante entre si, ora tão gentil, e dali a 
pouco tão destruidora? 

Não seria hora de todos refletirem para decidirem QUE CINTURÃO VERDE 
QUEREMOS? Acho que 2014 seria o ano adequado. Pois no ano que vem terão 
decorrido duas décadas da Lei que determinou a demarcação e o início da implan-
tação dos marcos limítrofes. Quem sabe seja 2014 o ano em que todos decidam 
pela minha remarcação, abrangendo uma área ainda maior, especialmente para 
o lado norte, onde ainda permanece um belo espaço a ser preservado! Por que não 
nos efetivarem como legítima Unidade de Conservação Ambiental? 

Sou um destes marcos de concreto cravado para proteger o Cinturão Verde de 
Santa Cruz do Sul. Ano que vem eu faria 20 anos. Me arrancaram, como a muitos 
outros (WENZEL,2013i).
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9 Sugestões para um amplo 
debate e tomada de decisão

Vista a realidade histórica e atual do Cinturão Verde de Santa 
Cruz do Sul, temos como posicionar nosso olhar e nossa ação 

para o “daqui para a frente”, com o questionamento: e agora?
A convicção que perpassa pela comunidade é de preservação, o 

que se torna mais palpável quando das denúncias de depredações. 
Ao mesmo tempo, não passa despercebido um sentimento de frus-
tração e de certa resignação frente a tantas intervenções nefastas, 
que, ao fim e ao cabo, imperam sobre a conservação. Em diferen-
tes medidas, as pessoas defendem a beleza cênica, a vegetação e 
a fauna do Cinturão Verde. Não é desconhecida de grande parte 
da população a possibilidade de deslizamentos, nem o potencial de 
absorção de ruídos e de poeiras que o Cinturão Verde proporciona. 

Figura 25: Nascente próximo à Avenida Vereador Benno João Kirst, 
relacionada às zonas hidrogeostruturais.
Fonte: Wenzel, julho de 2013.
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Importa salientar que processos de eluviação, rastejo, desmo-
ronamentos, deslizamentos originados nos interflúvios, frações de 
terreno declivosas e escarpadas resultam nas deposições de mate-
riais rochosos em pontos a jusante, não raro mascarando a verda-
deira origem dos processos geomórficos, bem como o posiciona-
mento dos alinhamentos tectônicos e hidrogeológicos. Daí que, 
além da identificação de linhas estruturais e da surgência de nas-
centes, há que se atentar para zonas ou faixas hidrogeoestruturais.

Da mesma forma com o clima: todos sabem que a zona urba-
na se beneficia do equilíbrio térmico proporcionado pelo Cinturão 
Verde. Quanto às águas, não há como negar a importância do Cin-
turão Verde. Basta visitar o Parque da Gruta para usufruir deste 
bem-estar ambiental. Ali ainda persistem as estruturas das três pri-
meiras hidráulicas da cidade.

Isto posto, teoricamente não nos é difícil argumentar pela ma-
nutenção e pela expansão do território a ser preservado na encosta 
leste e norte da cidade. Critérios técnicos e emocionais não faltam. 
Pode-se ir além: sabe-se por razões técnicas e por intuição que a 
manutenção/ampliação do Cinturão Verde se impõe como com-
promisso desta geração para com as que vêm chegando. Se tudo 
isto é sabido, intuído e demonstrado, por que seguimos na trilha 
do descompasso entre o desenvolvimento econômico/social e a 
necessidade vital de preservação de espaços privilegiados como o 
Cinturão Verde? Por que se chegou ao ponto de ser muito difícil 
enquadrar o Cinturão Verde como Unidade de Conservação no 
Sistema Estadual de Unidades de Conservação? Entre as possíveis 
respostas talvez esteja a condição humana, além da própria ganân-
cia, da insatisfação e do consumismo. Contudo, a questão pode ser 
mais profunda. Eis “a possível chave secreta: os humanos intuem, 
embora não aceitem, que estão destinados à morte e, por isto, ma-
tam e ferem. Não o fazem para se nutrir, abrigar, garantir território 
ou fluxos procriativos. Seremos suficientemente arrojados para nos 
expor a esta nova possibilidade?”(WENZEL, 2012).
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Se estas questões merecem resposta, o futuro nos impõe a to-
mada de decisões. Nesta perspectiva, seis, entre outras proposições, 
embasam a presente proposta:

 
1 – Identificar, listar e gerenciar os conflitos pré-implantação 

da poligonal remarcatória. Nesta fase, entre outras, sugerimos al-
gumas medidas: realizar o levantamento da situação fundiária e 
mapear planialtimetricamente a futura e possível área a ser preser-
vada. Recomendamos ainda o uso de imagens e aerofotograme-
tria, bem como de visitas “in loco”, para que não paire qualquer 
dúvida sobre o que está sendo debatido. Para a efetiva avaliação, 
por parte da comunidade e especialmente dos proprietários, e con-
sequente tomada de decisão, há que ser mantido um processo de 
total transparência, participação e de acessível visualização/infor-
mação a toda população. Ressalte-se que o tensionamento maior 
soe ocorrer na busca do justo equilíbrio entre a disponibilização da 
área a ser preservada para o benefício público e o caráter privado 
das propriedades a serem abrangidas pela Poligonal de Preservação 
Ambiental. Daí estarmos usando a denominação de POLIGONAL 
POTENCIAL REMARCATÓRIA, que expressa com clareza que se 
propõe uma possibilidade, que poderá se tornar realidade após um 
consenso e ajustamento corresponsável.

2 – Remarcar o espaço territorial, preservando a poligonal de-
marcada há 20 anos, e ampliá-la, abrangendo frações de terrenos a 
maior. Dos 463,79 hectares atualmente demarcados, podemos che-
gar, de forma próxima da idealidade, a 1.028,12 hectares; ou seja, 
termos um acréscimo de 564,33 hectares, distribuídos no contor-
no da poligonal demarcada. A nova poligonal, caracterizada como 
“POLIGONAL POTENCIAL REMARCATÓRIA DO CINTURÃO 
VERDE DE SANTA CRUZ DO SUL”, além de englobar a atual 
área demarcada, expandiria seu traçado no contexto da integralida-
de sociogeobioambiental. Se não for possível ampliar o atual terri-
tório aos limites aqui propostos, ou até além disto, que se preserve 
ao menos o que está demarcado e se acrescente o máximo possível 
ao atual contorno.
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Figura 26: Imagem do Google com a integração, ao atual Cinturão Verde, das 
frações territoriais, formatando a Poligonal Potencial Remarcatória Sociogeobio-
diversa.
Fonte: Google.

Wenzel-Cinturão.indd   108 5/9/13   7:30 PM



109

A nova poligonal abrange a área anteriormente demarcada 
como Cinturão Verde, bem como as frações a maior, conforme 
demonstração em planta. À área atualmente demarcada de 463,79 
ha foram acrescidas frações de terras ao norte (413,70 ha), a oeste 
(10,32 ha), ao sul (117,73 ha) e a sudeste (22,58 ha). O somatório dos 
perímetros equivale a 63.195,43 metros, enquanto o perímetro da 
Poligonal Potencial Remarcatória abrange 57.239,59 metros. Com 
o que, da poligonal original de 463,79 ha e 31.816,42 m, passa-se à 
área superficial de 1028,12 ha e extensão linear de 57.239,59 metros.

Figura 27: Representação das quatro frações territoriais, agregadas à poligonal 
atualmente demarcada, formatando a Poligonal Potencial Remarcatória, abran-
gendo a área superficial equivalente a 1.028,12 ha. 
Fonte: O autor.
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Segue o mapa atualizado da cidade de Santa Cruz do Sul, instruí-
do com o delineamento da POLIGONAL POTENCIAL REMARCA-
TÓRIA DO CINTURÃO VERDE, documento que pode ser servir 
de ponto de partida para o debate/ação apregoado na presente obra.

Figura 28: Representação gráfica, sobre planta da cidade (Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz do Sul), da potencial poligonal expandida do Cinturão Verde de Santa 
Cruz do Sul, abrangendo 1.028,12 ha. O tom mais claro identifica o atual Cinturão 
Verde Demarcado, enquanto a tonalidade mais escura, as frações a maior, consti-
tuindo no conjunto a Poligonal Potencial Remarcatória.
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3 – Institucionalizar e regrar a área da “Poligonal Potencial Re-
marcatória do Cinturão Verde” em efetiva zona de interesse am-
biental, uma vez que dificilmente será aceita, pelo SNUC/SEUC, 
como Unidade de Conservação Ambiental do tipo Parque, por 
exemplo, embora não se deva abandonar esta possibilidade. As 
Unidades de Proteção Integral podem ser de domínio público ou 
privado, destinadas à preservação ambiental, admitindo-se apenas 
o uso indireto do ambiente. Os Parques servem à preservação de 
ecossistemas naturais, à realização de pesquisas científicas, à ativi-
dades de educação ambiental, recreação, contato com a natureza e 
ao turismo ecológico. Mesmo que não se viabilize o uso da deno-
minação de Parque Municipal, pode-se, através de legislação mu-
nicipal, seja via Plano Diretor, ou outro instrumento, instrumen-
talizar a preservação permanente do território do Cinturão Verde, 
como se um Parque fosse. A atual legislação municipal aponta para 
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) ou Área de Preser-
vação Ambiental (APA). A primeira caracteriza-se por uma região 
de características naturais extraordinárias ou que abriga exempla-
res raros da biota regional. A segunda, como área de proteção dos 
recursos hídricos e bacias hidrográficas, à preservação das belezas 
cênicas e atributos culturais relevantes, à criação de condições para 
o turismo ecológico e ao fomento do uso sustentado do ambiente. 
A par da definição Institucional, quando da Instituição legal da nova 
Poligonal, se este for o caminho consensuado, importa implemen-
tar restrições de uso semelhantes às das unidades de Proteção In-
tegral. Razões para enquadrar o Cinturão Verde, em sua Poligonal 
Potencial Remarcatória, como área de preservação integral, como 
vimos anteriormente, as temos em profusão. Senão, vejamos, de 
forma suscinta, o Cinturão Verde:

*  No aspecto legal, é caracterizado como de preservação am-
biental, nos Planos Diretores; de relevante interesse ecológico, pela 
Lei nº 1699, de 27 de abril de 1994; merecedor de atenção especial 
quanto à delimitação e à preservação, conforme a Lei Orgânica do 
Município.

* No aspecto da flora, está registrada a ocorrência de significa-
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tivo número de espécies, como a endêmica Aechmea winckleri, nos 
diferentes grupos vegetais, como:

– Algas: 91 espécies;
– Liquens: 83 espécies;
– Bryophyta: 91 espécies; 
– Pteridophytas: 57 espécies, como a Dycksonia sllowiana, amea-

çada de extinção;
– Angiospermae: 1.700 espécies, das quais 180 árvores;
– Gymnospermae: duas espécies arbóreas.

* No aspecto da fauna, registram-se cerca de 290 espécies de 
vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como o ve-
ado bororó-do-sul, ameaçado de extinção), enquanto o número de 
insetos gira em cerca de 1.900 espécies, de um total possível de mais 
de 5.000 espécies; 

* No aspecto geotécnico, constitui-se em área de risco e fragili-
dade estrutural, suscetível a movimentos de massa. 

* No aspecto geral dos benefícios:
– Presta importante auxílio no abastecimento de água do lençol 

freático;
– Combate a poluição atmosférica gerada no ambiente urbano;
– Influencia positivamente na regulação do microclima da ci-

dade;
– É uma importante reserva genética;
– Contribui para o paisagismo da cidade;
– Atua no controle da erosão e de deslizamentos;
– Abriga fauna e flora, no bioma da Mata Atlântica;
– Absorve ruídos e poeiras;
– Embeleza a cidade;
 – Transmite a sensação eficaz de harmonia, paz e bem-estar;
– Permite o convívio com a natureza.

Com o que, percebe-se um profundo sentimento coletivo de 
que a área deve ser preservada, ainda que, não raro, as ações te-
nham conduzido para sua deterioração. A forte pressão urbaniza-
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dora impõe que se o preserve o máximo possível, até para que se 
mantenha a qualidade ambiental tão procurada pelos que adqui-
rem lotes junto ao Cinturão Verde. Com a expansão urbana sobre 
todo o contorno do Cinturão Verde, cresce a necessidade de cuida-
do ambiental. 

Com o até aqui exposto, conclui-se que o Cinturão Verde, em 
sua atual condição, se aproxima conceitualmente de uma APA – 
Área de  Proteção Ambiental. Contudo, mesmo que se opte por 
esta conceituação de Unidade de Conservação, há que se regrar 
como se de Proteção Integral fosse.

4 – Concensuar um resolutivo Plano de Preservação e Restaura-
ção ambiental. Educar, preservar e restaurar, para manter e repro-
duzir a paisagem original, restabelecer a composição das espécies 
e dos genótipos locais, assegurar a conservação da sociogeobiodi-
versidade, abrangendo todos os níveis e processos ecológicos pró-
prios do Cinturão Verde e a ele associados. Até que seja elaborado 
o Plano, conhecido como de Manejo, embora prefiramos o termo 
PLANO DE GESTÃO SOCIOGEOBIODIVERSO, deve ser garanti-
da a integridade ambiental da unidade a ser institucionalmente pro-
tegida. Insitimos na terminologia “sociogeobiodiverso”, em função 
da integralidade sinérgica que se processa no Cinturão Verde e em 
seu entorno.

5 – Agregar ao processo de preservação/restauração/amplia-
ção/remarcação um Programa de Sustentação Financeira, in-
cluindo o FUNDO CINTURÃO VERDE, objetivando compensar/
valorizar os proprietários preservacionistas, bem como viabilizar 
a aquisição pública de áreas de relevante interesse ecológico. Tor-
na-se de suma importância valorizar os que até hoje preservaram 
o território do Cinturão Verde e suas adjacências, devendo estes 
serem recompensados como tal e não penalizados. Se preserva-
ram, o fizeram para si e para o conjunto da sociedade, com o que 
revestem-se dignos do melhor reconhecimento.

6 – Eleger o ano de 2014 como o ANO DO CINTURÃO VER-
DE. Embora todos os anos sejam de cuidados ambientais, o fato de 
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a demarcação do território do Cinturão Verde estar completando 
20 anos em 2014 nos impulsiona para uma atitude de especial refle-
xão/ação. Como a conservação do Cinturão Verde se constitui em 
competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sanea-
mento e Sustentabilidade, entendemos que esta poderia coordenar 
o processo de avaliação coletiva do que se pretende, em relação ao 
Cinturão Verde. O que não impede que se encontre outra instância 
de coordenação. O importante é que se encaminhe a temática ora 
proposta de foram coletiva, transparente e resolutiva. Ou nos con-
duzimos por esta jornada, ou teremos perdido o que ainda resta do 
Cinturão Verde. Não será por lei imposta, sem previa construção 
comunitária, que se terá sucesso na empreitada. Há que se conciliar 
resolutivamente o legal com o envolvimento afetivo. 

Importa realçar que a proposição da poligonal expandida, ou 
poligonal potencial a ser demarcada, procura levar em conta todos 
os aspectos e fatores anteriormente trabalhados, na visão interati-
va sinérgica. Não se pode restringir o território do Cinturão Verde 
apenas a algumas dimensões, como, por exemplo, a declividade, a 
existência de drenagem/nascentes, a cobertura vegetal, ou ainda 
a fragilidade geoestrutural. Aspectos como as rotas de circulação, 
entre outros, devem ser levados em conta. 

Em suma, é necessário caminhar concomitante à urbanização e 
à absoluta necessidade de preservação/ampliação da área do Cin-
turão Verde. O momento reveste-se de premência em função do 
alto grau de intervenção humana no Cinturão Verde e em áreas de 
abrangência direta e indireta. 
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UM CORPO SÓ

Ao norte um queixo sua. São gotas trazidas de todos os poros do corpo, que 
se estende difuso do rio a oeste, das coxilhas pampeanas ao sul e das ombreiras 
a leste.

É nos dias de cerração que vertem as gotas azuladas de verde.
O corpo não se distribui como pernas e braços, cabeça e pés. Esparrama-se 

inteiro em cada detalhe. Bate um coração em cada célula. Por vezes, delicia-se 
com a água “riopardinha” a salpicar seus pés, outras afaga os botões das vassou-
ras insistentemente ocupando cantos que sonham com as futuras árvores. Sobre 
o corpo salpicam casas, fábricas e túmulos, estes cavados na carne. Impressiona 
como os túmulos gritam, em contraste com o burburinho apressado de carros e 
gente arranhando a pele de todas as cores. O brado vem do silêncio terroso, feito 
esconderijo, a ser evitado pelos desavisados transeuntes.

Ao olhar mais cuidadoso, mais que o grito, escorre a água muito antiga, re-
novada no sopro das nuvens, movidas pelo hálito quente do corpo de poucos con-
tornos. Daí ser bem-vinda a cerração. Ela não permite que se conduza o lápis com 
clareza, nem enseja identificar os objetos individualizados, até porque são mera 
ilusão da miopia humana. Para que foco competitivo, se metas são desnecessá-
rias? A água continuará fluindo por nosso corpo, seja de tempos e fontes ime-
moriais, seja nascente de fugidias atualidades. Bebemos a água dos mortos, dos 
tempos idos e, com certeza, dos que a nós sobreviverão, como rochas fossilizadas.

Que bonita a curvatura do queixo rochoso que percola água pelas miríades 
da flora e da fauna! 

Passarão mil anos dos já milhares anteriores. O sol e a chuva terão se reve-
zado em fluxos infindáveis; criaturas se nutrirão de néctar e lágrimas, enquanto 
humanos se prostarão poderosamente insatisfeitos, revitalizados em fagulhas de 
inusitada generosidade, amanhecida na gratidão do conjunto que se move, inte-
rage e transforma.

Somos um corpo só, num só orvalho.
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Depoimentos

Esperando ter consolidado, ao menos em alguma medida, à luz 
do atual conhecimento, o conteúdo básico para o debate e a to-

mada efetiva de decisões, sequenciadas por resolutivas e consensua-
das ações, voltamos à pergunta: “QUE CINTURÃO VERDE QUE-
REMOS?” A resposta é de todos, como o é a co-responsabilidade 
por sua concretização.

No intuito de contribuirmos para este debate, colhemos alguns 
depoimentos que entendemos significativos, aos quais virão se so-
mar muitos outros igualmente importantes, como o seu, cidadão 
co-responsável pelo nosso presente e dos que vierem a nos suceder. 
Cabe salientar que os depoimentos que se seguem não se atêm, 
necessariamente, ao tema da ampliação do Cinturão Verde, mas 
dizem respeito à preservação do mesmo, em tese, sem entrar no 
mérito do que a presente obra se propõe.  

Por ter sido o prefeito que determinou a delimitação física do 
Cinturão Verde, conforme Decreto nº 4.117, de 26 de maio de 1994, 
iniciamos com o depoimento, concedido no dia 4 de julho de 2013, 
do vereador EDMAR GUILHERME HERMANY.

“Preservar o Cinturão Verde não é uma questão apenas le-
gal, é uma atitude de futuro para nossos filhos e netos.”

“Quando demarcamos o Cinturão Verde, recebemos de todos 
os segmentos sociais, tanto de pessoas residentes no centro quanto 
no interior, reclamações e manifestações, uma vez que havia o re-
ceio de que se estaria intervindo em suas propriedades. Foi necessá-
rio esclarecer que não se estava desapropriando terra de ninguém, 
mas tão somente fazendo uma demarcação física, para delimitar o 
território, que, dali em diante, não poderia mais sofrer intervenção, 
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sem um cuidadoso projeto técnico.
Feita a demarcação, o problema que a administração municipal 

encontrou foi de que marcos instalados nos vértices da poligonal 
demarcatória foram retirados, descontrolando o projeto, pois havia 
pessoas que se sentiam prejudicadas, embora suas terras estivessem 
ocupadas por mata nativa original. Lembro que, em algumas ocasi-
ões, tivemos que usar repressão policial para manter os marcos em 
seus lugares. Hoje, tenho minhas dúvidas, e há notícias sobre isto, 
se a demarcação original está sendo cumprida, ou se os marcos, ao 
menos alguns, foram deslocados. Infelizmente, a fiscalização, neste 
sentido, não tem progredido. 

No momento atual, aqueles que acompanham as catástrofes 
mundiais chegam à conclusão de que estávamos certos, especial-
mente se pensarmos em nossos filhos e netos.

O Cinturão Verde representa oxigênio para nossos pulmões. 
Mesmo que loteamentos ali autorizados cumpram a legislação vi-
gente, não acontece a reposição, ao longo do tempo, do que a natu-
reza ali nos legou para nossa própria sobrevivência. Do jeito que o 
mundo vai, ou a comunidade se conscientiza de que deve preservar 
o que o Criador nos legou, ou teremos dificuldade de vivermos 
como hoje o fazemos.”

Hermany, com o olhar compenetrado no horizonte, entende 
que “em boa hora voltou a discussão a respeito daquilo que já nos 
preocupou 20 anos atrás”.

*

Depoimento concedido no dia 9 de julho de 2013 pela bióloga 
ALESSANDRA DE QUADROS, educadora ambiental.

"Não se deve ofertar alimentos humanos aos macacos-pre-
gos do Parque da Gruta."

Como bióloga, Alessandra de Quadros tem se dedicado à Edu-
cação Ambiental nos últimos anos. Entre as atividades desenvolvi-
das na região, dispensa especial atenção à relação existente entre 
humanos e os micos – como são carinhosamente chamados pelos 
moradores locais – que vivem no Cinturão Verde. Tanto, que de-
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senvolveu um trabalho a respeito dos macaco-pregos que circulam 
no Parque da Gruta. 

“Insisto em afirmar que, para a própria sobrevivência dos ma-
cacos, não se deve alimentá-los como se fossem incapazes de pro-
ver por si mesmos. É preciso respeitar a natureza destes, e, para 
tal, é necessário compreender as inter-relações entre o animal e a 
natureza. Com a alimentação artificial, especialmente a ofertada, 
como restos de “piquenique”, cria-se uma dependência imprópria 
à condição natural dos macacos-prego. Ao invés de ajudar, estamos 
complicando, isto é, prejudicando sobremaneira o comportamen-
to, a saúde e o modo de vida deles. Eles merecem respeito, cuidado 
e proteção.”

*

Depoimento concedido no dia 27 de junho de 2013 pelo sr. AN-
DREAS KÖHLER, professor de Zoologia da Unisc.

“O Cinturão verde precisa crescer com a cidade e não enco-
lher enquanto a urbanização avança!”

Reconhecido como referência na Zoologia, o professor doutor 
Andreas Köhler tem estudado grande parte dos animais que transi-
tam ou encontram abrigo no Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul. 
Autor de diversificada obra, tem orientado alunos e proporcionado 
significativo conhecimento sobre a fauna local. 

Entre os mamíferos, o veado bororó-do-sul é um espécime que 
tem lhe chamado especial atenção, particularmente quanto ao seu 
roteiro de circulação. O veado ingressa na área do Cinturão Verde 
a partir da área junto ao antigo Sanatório Kaempf, vindo da região 
de Entrada Rio Pardinho e imediações da Linha Travessa, deslo-
cando-se no interior do Cinturão Verde em sua porção nordeste. 
A trajetória do mamífero demonstra o quanto são importantes as 
frações de terra adjacentes ao Cinturão Verde e o quanto se tor-
na fundamental a manutenção de corredor ecológico, que inclui 
a área demarcada como de proteção ambiental. Segundo Andreas: 

“A urbanização está estrangulando o Cinturão Verde. Se for ne-
cessário, e a lei o permite, ao menos não se pode cercar terrenos e 
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condomínios inteiros com muros contínuos e fechados, a ponto de 
impedir qualquer possibilidade de circulação dos animais maiores. 
Entra a questão da segurança, que é tão buscada nos dias de hoje, 
mas se deve perguntar: é preferível 100 % de segurança, ou baixá-la 
para 80% e permitir o trânsito dos animais? Existem alternativas, 
como túneis para a passagem de animais, mas isto, segundo alguns, 
fragiliza a privacidade dos proprietários, que, diga-se de passagem, 
procuram terrenos junto ao Cinturão Verde justamente para con-
viver com a natureza.”

Observando o contorno do Cinturão Verde, o professor Andre-
as vai apontando os sinais de esgotamento, realçando duas situa-
ções: ao norte, nos altos da Rua Gaspar Silveira Martins; e outra ao 
Sul, entre os bairros Margarida Aurora e Monte Verde. Estes dois 
espaços praticamente inviabilizam o fluxo de animais, especialmen-
te os de maior porte.

Outro aspecto realçado pelo professor Köhler tem a ver com a 
vegetação, que não apresenta o porte arbóreo e, à primeira vista, 
parece não ser de tão grande significado ambiental. Chama a aten-
ção para os gravatás que circundam as bordas do Cinturão Verde. 
Por sua condição de floração, que pode ocorrer em dois períodos 
do ano (primavera e fim do verão), estas plantas constituem-se de 
extremo valor, nutrindo principalmente os insetos.

O pesquisador não esquece do relevo, da fragilidade geológica  
e da condição microclimática proporcionada pelo Cinturão Verde. 
Contudo, não se restringe à análise cientifica do valor do Cinturão 
Verde, sugerindo possibilidades, como a formação de um Fundo 
Ambiental, cujos recursos proviriam de uma parcela pecuniária 
dos terrenos comercializados. O Fundo se destinaria à aquisição de 
novas áreas de preservação, agregando espaços ao atual perímetro 
demarcado. Concluindo sua fala, dr. Andreas alerta: “Não se pode 
permitir que uma área destas se transforme em bosques ou parques 
de lazer, entremeados entre condomínios ou terrenos urbanizados. 
Ainda há tempo, mas se em cinco anos não se tiver tomado outro 
rumo, o Cinturão terá perdido sua razão de existir.” 

*
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Depoimento concedido no dia 3 de julho de 2013 pelo psicólogo 
ANTÔNIO JOÃO WEBER.

 
“A destruição do Cinturão Verde pode ser considerada uma 

perda coletiva.”
“Boa parte do comportamento que a gente tem ao longo da 

vida tem a ver com nossos valores. Se a natureza é importante para 
nós, sua perda pode nos levar à depressão. Ou seja, se a natureza 
preservada for um valor para nós, ela será algo a ser defendido. 
Tomemos o caso da perda de um familiar. Tal perda pode nos con-
duzir a situações de depressão. Para outros, o lado financeiro é um 
valor a ser preservado. Assim é com tudo o que entendemos por 
valor. O mesmo ocorre com a perda do Cinturão Verde”.

*

Depoimento concedido no dia 19 de julho de 2013 pelo sr. ARY 
FILTER, morador no Bairro Higienópolis.

“Hoje, estou planejando fazer um loteamento. Mas se hou-
ver uma indenização de acordo com o valor real da terra, aceito 
que minha área seja incluída no Cinturão Verde, como área de 
preservação ambiental.”

“Meu avô, João Henrique Filter, veio da Alemanha em 1957/58, 
a chamado do Imperador D. Pedro II, que queria 2.000 homens 
para defender o Estado dos invasores. Vieram armados. Lembro 
de um fuzil com baioneta que depois teve o cano broqueado, em 
função do aço excepcional, para fazer uma espingarda.  

Porém, não foi preciso usar as armas, chegando-se a um tempo 
em que o efetivo foi dispensado. Foi quando o governo ofereceu 
duas possibilidades: ou voltar para a Alemanha, ou receber uma 
gleba de terra e ficar por aqui. Meu avô optou por permanecer, e 
recebeu 25 hectares, onde foram instaladas, depois, as hidráulicas 
de Santa Cruz, no atual Parque da Gruta. Hoje, estou planejando 
fazer um loteamento da área que meu coube, mas se houver uma 
indenização compatível com o valor real da área, aceito que seja 
incluída no Cinturão Verde, como área de preservação ambiental. 
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Das terras, de 25 hectares (e mais 5 hectares), o poder público nos 
tomou 18, ficando 12 para nós três irmãos. Para mim ficaram 4 hec-
tares, que hoje pretendo lotear. O que não pode é perdermos mais 
uma vez, o que já nos ocorreu anteriormente.”

*

Depoimento concedido no dia 3 de julho de 2013 pelo vereador 
ARI THESSING.

“Sou radicalmente contra a expressão “uso racional”, por-
que não tem mais o que intervir no Cinturão Verde. O uso ra-
cional já destruiu o suficiente.”  

“Quem veio do interior e viu o processo de destruição tem a 
visão clara de que, se o mesmo vier a ocorrer no Cinturão Verde, 
sabe que isto será dramático. A cada conjunto de árvores que cai, 
corre-se o risco de perder vidas humanas.

Agora, é preciso recuperar o que for possível e preservar o que 
restou. O próximo passo é revisar o Plano Diretor e remarcar o 
Cinturão Verde”.

*

Depoimento concedido no dia 4 de julho de 2013 pelo adminis-
trador CÉSAR CECHINATTO, secretário municipal de Turismo.

“A exuberância do Cinturão Verde encanta os visitantes.”
“O Cinturão Verde é um diferencial de Santa Cruz do Sul. A 

questão do verde e da sustentabilidade é cada vez mais valorizada. 
A cobertura vegetal que temos em nosso entorno é um importante 
diferencial de atratividade.

A própria localização do Parque da Gruta, talvez o local mais 
visitado por turistas, tem encantado as pessoas. Muitos visitantes 
(pois somos cidade de característica nacional e internacional, pelo 
parque fabril do tabaco e pelos eventos que aqui são realizados), 
quando para cá retornam, mesmo que seja um ano depois, vão ao 
Parque da Gruta, saudosos da exuberância ambiental ali presente.”
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*
 
Depoimento concedido no dia 11 de julho de 2013 pela senhori-

ta ELISANDRA VIEIRA, moradora do Bairro Belvedere. 
 
"O Cinturão Verde é como se fosse o jardim de Santa Cruz 

do Sul”
Elizandra, uma jovem de sorriso largo, se entristece ao falar do 

Cinturão Verde: “Cada vez que passo pelo Cinturão Verde, vejo o 
quanto já diminuiu. Dói mesmo ver tudo o que está acontecendo 
ali. Para mim, todo o verde ao redor da cidade faz parte do Cintu-
rão Verde. Pergunto-me: do que ainda resta, o que vai sobrar?”

  
*

Depoimento concedido no dia 29 de julho de 2013 pelo corretor 
de imóveis sr. FLÁVIO EDEMAR BENDER, presidente da Socie-
dade das Empresas Imobiliárias de Santa Cruz do Sul (Seisc).

“Se o Cinturão Verde fosse ocupado com critério, seria me-
lhor preservado do que deixando a área abandonada”

Flávio Bender, atual presidente da Sociedade das Empresas Imo-
biliárias de Santa Cruz do Sul (Seisc), conhece bem a cidade de San-
ta Cruz do Sul em seu aspecto fundiário, uma vez que de longa 
data vem atuando como profissional do ramo imobiliário. Pergun-
tado sobre o que pensa do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul, 
não tem dúvida de que se trata de uma área privilegiada e, como 
tal, merece todos os cuidados. Quanto ao seu uso, entende que a 
ocupação racional do Cinturão Verde pode preservar melhor do 
que deixá-la abandonada. E segue: “Tomo como exemplo o Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Trata-se de área de preservação, pes-
quisa, educação ambiental e, ao mesmo tempo, pode ser visitada, 
sem esquecer que ali estão edificados alguns prédios. Deixar tudo 
abandonado pode induzir a invasões e depredações. A urbanização 
consciente ajudaria a preservar o Cinturão Verde. Há espaços no 
Cinturão que podem ser utilizados. Teriam que ser lotes maiores, 
em que as áreas verdes fossem preservadas. Acho que o sistema 

Wenzel-Cinturão.indd   123 5/9/13   7:30 PM



124

de condomínios fechados é adequado, pois todos que ali vierem a 
morar tratarão de manter o máximo de natureza.”

Ao ser questionado sobre a fama que as imobiliárias carregam 
de ser depredadoras e pressionarem áreas de preservação, Flávio 
assegura que, “em sua grande maioria, as imobiliárias agem corre-
tamente e dentro do que a lei permite. Lei que, aliás, é bastante des-
conhecida da população. Pergunto: quem não precisa de moradia? 
Quem não quer viver em um lugar bonito, adequadamente urba-
nizado, próximo da natureza? Que existem alguns, em algum mo-
mento, que tenham passado dos limites, também é verdade. Como 
em todas as profissões, há os que faltam com a ética profissional. 
Acho mais: o trabalho das imobiliárias tem ajudado a preservar, 
pois são as primeiras a quererem oferecer imóveis dentro da lei”.

O presidente da SEISC se manifesta “totalmente favorável a um 
grande debate em torno do Cinturão Verde e das áreas adjacen-
tes”. E conclui: “importa que seja um debate aberto e franco, em 
que não se divida a sociedade em vilões e preservacionistas. Assim, 
todos podem opinar, buscando a melhor preservação possível do 
Cinturão Verde, nosso pulmão.” 

*

Depoimento concedido no dia 6 de julho de 2013 pelo sr. GE-
RÔNIMO ROSSI, morador junto à RST 287, no Bairro Renascença.

“Tem gente que corta dia e noite. Depois dão uma parada 
para não dar tanto na vista. Assim, preparam os loteamentos.”

“Sempre fui um defensor da natureza. O mato deve ser preser-
vado. Muitos outros lutam para que não se derrube a mata, e aí 
vêm alguns, que parece que estão acima de todos e da lei, derru-
bam e nada acontece.

Tem gente que fura os troncos com furadeira e injeta um líqui-
do no tronco para matar as árvores. Outros vêm com máquinas, ar-
rastam pedra e árvore, tudo junto, e enterram em buracos. Escon-
dem nos buracos até grápias e angicos. Um crime! E não dá nada.

Desde pequeno vejo este mato aqui ao redor, que agora está 
cada vez mais ralo. Não me conformo!”
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*

Depoimento concedido no dia 4 de julho de 2013 pelo biólogo e 
vereador GERSON TREVISAN.

“Precisamos de uma nova legislação para proteger o Cintu-
rão Verde.”

“O quanto antes, deve ser feita uma lei para ampliar a área do 
Cinturão Verde, absorvendo a área no torno do estabelecimento 
‘Vida Nova’, estendendo a poligonal até próximo à Linha Travessa. 
É preciso mudar a lei, para restringir qualquer obra no Cinturão 
Verde. É bom lembrar o que aconteceu em Itajaí (SC), de situação 
geoambiental bastante parecida com a do Cinturão Verde e seu en-
torno. Com a devastação, o perigo de desastres é uma possibilidade 
real.” 

*

Depoimento concedido no dia 5 de julho de 2013 pelo sr. GIL-
BERTO PIACENTINI, presidente da União das Associações de 
Moradores de Bairros de Santa Cruz do Sul (UAMBSC).

“Já não é Cinturão, é cinto; e depois será fiapo!”
“O Cinturão Verde é de grande importância não só como lugar 

da flora e da fauna, mas como proteção contra deslizamentos, até 
para que não venha a ocorrer o que já acontece em grandes cen-
tros. Não que eu seja contra o desenvolvimento; contudo, sempre 
com preservação ambiental.

Não se pode deixar tudo desaparecer. É preciso fiscalizar com 
mais eficiência para evitar o desmatamento e rearborizar o que foi 
destruído. Não concordo com a substituição de árvores do Cinturão 
Verde e o plantio de outras em outros lugares. Tem que preservar o 
que está lá. Pede-se que os órgãos ambientais ajam em cima disto, 
não permitindo o desmatamento. Temos como crescer para outros 
lados. Se o Cinturão Verde desaparecer, desaparece nosso pulmão. 
Hoje, o pulmão é de criança; amanhã, será de adulto, pois o Cinturão 
Verde precisa crescer junto com o desenvolvimento de Santa Cruz.”

Wenzel-Cinturão.indd   125 5/9/13   7:30 PM



126

*

Depoimento concedido no dia 5 de julho de 2013 pelo empre-
sário IRO SCHÜNKE, presidente do Sindicato Interestadual da In-
dústria do Fumo (SindiTabaco).

“Colhe-se o que se planta, diz o ditado. Preservar é dever de 
todos, seja no meio rural ou no urbano.”

“Tema de recente discussão nas áreas rurais com as mudanças 
do Código Florestal, as ações de preservação ambiental devem ser 
sempre solidárias com aquele que é o nosso maior bem: a nossa 
casa, o planeta Terra. No caso do Cinturão Verde, sua manutenção 
é fundamental para evitar a corrosão da biosfera preservada, sejam 
espécies de mata ou de animais nativos da região. Além disso, esse 
condensado de árvores nos protege de erosões e deslizamentos, 
proporciona uma melhor qualidade do ar e da água, além de uma 
bela vista. Em minha trajetória profissional, tenho acompanhado 
esforços de diversas frentes para a preservação da Mata Atlântica, 
importante maciço florestal brasileiro. Os produtores de tabaco, 
por exemplo, estão praticando há muito tempo o reflorestamento, 
inclusive como fonte de renda, aumentando a cada ano o índice de 
cobertura florestal das propriedades rurais.” 

*

Depoimento concedido no dia 17 de julho de 2013 pela bacharel 
em Letras IRMA LAU, moradora de Rio Pardinho.

“A iniciativa de preservar e ampliar o Cinturão Verde é ex-
traordinária.”

“É necessário que se desperte toda a população na direção do 
cuidado com o Cinturão Verde. É preciso preservar. Se não fizer-
mos nada, em poucos anos teremos tudo destruído. Quando se olha 
mundo afora, ficam evidentes as calamidades ambientais: milhões 
de pessoas sem água potável, refugiados ambientais, mudanças cli-
máticas, e por aí segue. E os tonéis de venenos da  Segunda Guerra 
Mundial submergidos no mar...Um dia vão estourar. E daí? O que 
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pode acontecer? Entristece-me perceber que muito poucos fazem 
alguma coisa. O mesmo acontece com nosso Cinturão Verde, des-
cuidado e sendo destruído.” Irma transmite entusiasmo pela luta a 
favor do ambiente e conclui que “toda palavra de amor, amizade, 
fraternidade e compaixão dá ao cálice da minha existência um sau-
dável e nobre paladar”. Ou seja, para Irma, as atitudes positivas é 
que dão sentido à vida.

*

Depoimento concedido no dia 24 de julho de 2013 pelo biólogo 
JAQUES EISENBERGER, presidente do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente.

“O ideal (e utópico) seria a preservação integral, mas isso só 
ocorreria se a área do Cinturão Verde fosse pública ou perten-
cente a uma fundação, jardim botânico ou coisa assim.”

“O  Cinturão Verde desempenha papel bastante significativo 
para a conservação da diversidade biológica da região. Existe, por 
exemplo, uma espécie de bromélia que só ocorre nessa região, no 
mundo todo. Estudos referente à flora e à fauna dessa região  levam 
ao conhecimento do que ali existe, tornando-se cada vez mais im-
portante sua preservação.

 Para mim, como participante comissão da última revisão do 
Plano Diretor do município, e para muitos dos que participavam 
dessa mesma comissão, é fundamental o uso sustentado do Cin-
turão Verde. As áreas nas quais o Cinturão Verde está inserido são 
todas áreas particulares, sendo que a maioria dos proprietários in-
felizmente entendem o Cinturão como um ônus, uma vez que não 
podem usufruir da área, a floresta presta um serviço ambiental para 
a toda a comunidade e o proprietário da área não tem nenhum 
benefício em conservar a floresta. Além disso, é importante des-
tacar que a maioria dos proprietários de áreas do Cinturão Verde 
estão na faixa dos 60 a 70 anos de idade, havendo dificuldades dos 
mesmos em coibir a entrada de pessoas para corte de vegetação, 
retirada de lenha ou mesmo invasões. Assim, o uso sustentável do 
Cinturão Verde torna mais viável.”
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Perguntado sobre a participação do Conselho do Meio Ambien-
te, Jacques lamenta que, “infelizmente, o Conselho tem sido pouco 
escutado e ouvido. Porém, sempre que consultado, cumpriu seu 
papel de Conselho, emitindo seus argumentos através de pareceres 
e resoluções, sempre de maneira técnica. Muitas vezes, o mesmo só 
é consultado para respaldar algum posicionamento político sobre 
assuntos específicos, o que nos preocupa bastante, porque sempre 
mantivemos um posicionamento técnico e nunca político. Quan-
to ao Cinturão Verde, muitas vezes o Conselho não é consultado; 
basta vermos o posicionamento de alguns políticos da cidade em 
relação à formação de comissões para discutir o assunto, quando, 
na verdade, o fórum de discussão de todos os assuntos ambientais 
do município é o próprio Conselho.”

Ao ser questionado sobre a ampliação da área, o biólogo en-
tende que “é possível ampliar o Cinturão Verde, desde que seja 
elaborado um projeto de pagamento por serviços ambientais para 
aqueles proprietários das áreas que preservaram a floresta, a fim 
de que a mesma não se torne um ônus para o proprietário e que, 
dessa forma, incentive os demais proprietários de áreas de floresta 
a fazerem o mesmo. Para definir as áreas de interesse de ampliação 
do Cinturão Verde, seria importante, antes de ampliar o mesmo, 
realizar uma reavaliação do Plano Ambiental de Santa Cruz e criar 
um regime de Zoneamento Ecológico que indique quais as áreas 
de interesse ambiental, para que as mesmas sejam incluídas na área 
do Cinturão Verde ou em outra área de preservação ambiental.

 A participação coletiva é fundamental para a ampliação do Cin-
turão Verde. E digo mais: até para entenderem o que é e onde está 
localizado o Cinturão. A maior parte da população não conhece e 
não sabe onde se localiza o Cinturão Verde e entende que qualquer 
área de floresta nas redondezas da cidade pertence ao Cinturão, o 
que não é verdade.”

*

Depoimento concedido no dia 24 de julho de 2013 pelo empre-
endedor imobiliário JOÃO DICK.
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“É melhor ter 900 hectares organizados do que 1.000 aban-
donados.” 

“Entendo que seja 100 % certo que se deva preservar o Cinturão 
Verde. A grande questão é: como? Há três possibilidades: uma seria 
do abandono da área, com a consequente ocupação irregular e falta 
de infraestrutura. Exemplos disso são os morros de Florianópolis, 
ou aqui mesmo, junto aos bairros Belvedere e Pedreira. A outra 
maneira de preservar seria tornar pública a área do Cinturão Ver-
de, com a devida fiscalização. O que me parece quase impossível, 
uma vez que não se consegue nem controlar as invasões de beira 
de estrada, o que dirá fiscalizar com eficiência o Cinturão Inteiro. A 
terceira possibilidade aponta para a ocupação regular e organizada, 
quase como ocorre hoje. Cito como exemplo os 80 hectares preser-
vados que se situam entre o Costa Norte, o Reserva dos Pássaros 
e os loteamentos Independência, Campus e outros ali próximos. 
Hoje, observa-se nessa área muito mais animais como tatu, gato do 
mato e cachorro do mato, entre outros, do que há 10 ou 15 anos. 
Os projetos ali instalados delimitam a invasão e até o acesso aos 
caçadores e depredadores. As pessoas que ali habitam tornam-se 
fiscais da área de proteção. Ao se disponibilizar os dutos de passa-
gem, canos de 30 cm de diâmetro, permite-se a circulação dos ani-
mais. A instalação de tanques de contenção de água, tipo piscinões, 
igualmente ajuda para que não ocorram escorregamentos de terras 
e enxurradas. O preço de toda esta organização e planejamento si-
tua-se na casa dos 10 % em termos de área do Cinturão Verde, que 
é a taxa de ocupação permitida pelo atual Plano Diretor.  

Na minha opinião, o Cinturão Verde deveria chegar a aproxi-
madamente 1.000 hectares, com o que, mesmo se perdendo 10%, 
teríamos 900 hectares 100 % preservados com zero de ocupação. É 
fundamental que se invista agora na ampliação do atual Cinturão 
Verde, especialmente para o lado norte, antes que seja tarde. Ainda 
é tempo.”
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*

Depoimento concedido no doia 1º de julho de 2013 pelo geólo-
go JOÃO GUILHERME WETZEL.

“Para a avaliação criteriosa, seria importante realizar um le-
vantamento aerofotogramétrico atualizado do Cinturão Verde.”

Wetzel trabalhou com o professor de geologia Sandro Grehs há 
38 anos, no tempo em que foi publicado o primeiro mapeamen-
to geológico preliminar de Santa Cruz do Sul. Grehs (1976) aler-
tou para os deslizamentos observados na região do atual Cinturão 
Verde. Na época, além da imprescindível verificação “in loco”, foi 
muito importante o levantamento aerofotogramétrico então dis-
ponível. João Wetzel acredita que “a informação obtida pela aero-
fotogrametria é mais confiável, para a geologia local, do que as atu-
ais imagens do Google, embora que, para a avaliação de superfície 
dos terrenos, estas sejam adequadas.” O geólogo prossegue: “Pena 
que não existam levantamentos aerofotogramétricos atualizados. 
Mesmo que para trabalhar com aerofotografias seja necessário usar 
a estereoscopia e a restituição das imagens, valeria a pena provi-
denciar um novo levantamento aerofotogramétrico. Conciliar a 
observação de campo com as imagens de satélite e a aerofotogra-
metria poderia nos proporcionar uma avaliação muito criteriosa do 
Cinturão Verde”. Por fim, João Wetzel ensina: “Ffalta atualizar o 
conhecimento geológico, principalmente para o sul, em direção ao 
Arroio Grande, e para o Norte, rumo à Linha Travessa. Acho que 
as pessoas identificam muito o Cinturão Verde com a biologia e a 
topografia acidentada, mas esquecem que o conhecimento geoló-
gico aprofundado é igualmente fundamental”. 

*

Depoimento concedido no dia 1º de julho de 2013 pelo jornalis-
ta JOSÉ AUGUSTO BOROWSKY.

“Falta uma identificação mais clara do que seja o Cinturão 
Verde.”
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“Tem-se ouvido pessoas lamentando a depredação do Cinturão 
Verde. Mas são manifestações isoladas, de pessoas que têm cons-
ciência da importância deste ecossistema. Às vezes, aparecem fo-
tos de desmatamentos. Mas a grande maioria da população não 
tem se manifestado. Talvez nem tenha noção do que representa 
o Cinturão. Ou então não percebe as pequenas ações que, lenta 
e gradativamente, vão terminando com essa área, que precisa ser 
preservada. Os que percebem e denunciam recebem a mesma res-
posta dos setores responsáveis: foi autorizada, haverá compensação 
com o replantio. Será? Onde? Mostra onde foi feito o replantio.... 
Isso desanima a comunidade.

Escuta-se muito: “Estão terminando com o Cinturão Verde”. 
As ações pela preservação são poucas. Quem sabe um grande pro-
testo (hoje virou moda!) em prol do Cinturão Verde não acordaria 
comunidade?

Minha família residiu por anos na Rua Henrique Schuster, quase 
na divisa do Cinturão. Lembro que, há 50 anos, meu pai, Jaime Bo-
rowsky, comentava sobre a importância daquela mata para segurar 
a terra que reveste as rochas, para garantir um ar mis puro, para 
manter os córregos e os olhos d’água, para garantir a vida dos pe-
quenos animais que habitavam a área, e para deixar a cidade com 
um clima mais ameno no verão.

Hoje, o que se vê são os morros em volta do Parque da Cruz 
tomados por casas e ruas. Isso pode ser visto na cidade e por quem 
vem por Linha João Alves. 

O Acesso Grasel é tomado por loteamentos em ambos os lados. 
No Bairro Bom Fim, em direção ao Arroio Grande, é a mesma coi-
sa... Penso que hoje não estamos fazendo nada – ou praticamente 
nada – pelo Cinturão Verde.”

*

Depoimento concedido no dia 5 de julho de 2013 pelo empre-
sário LEO SCHWINGEL, presidente da Associação de Entidades 
Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp). 

“É preciso colocar em prática o que está escrito, e o conhe-
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cimento.”
“O Cinturão Verde deve ser preservado por ser vital para as ge-

rações futuras. Todas as pessoas que se preocupam com a cidade, 
de forma sincera e autêntica, sabem que é importante observar a 
legislação e promover a conscientização, especialmente das crianças.

Do ponto de vista de atrativo turístico e de embelezamento, o 
Cinturão constitui-se em verdadeiro cartão postal da cidade.

Sugiro uma interação entre as universidades locais e as secreta-
rias municipais para que se efetive a relação do conhecimento com 
a legislação de preservação. Entendo que para mudar o ‘status quo’ 
há que se ter a sustentação do conhecimento técnico com a execu-
ção das propostas de cuidado com o Cinturão Verde.”

*

Depoimento concedido no dia 4 de julho de 2013 pelo professor 
MARCELINO HOPPE, agrometereologista da Unisc.

“A floresta absorve em uma hora mais água do que a maior 
chuva já registrada  durante o dia inteiro em Santa Cruz do Sul.”

“Quando a gente vem do centro e adentra o Parque da Gruta, 
percebe-se na hora uma diminuição de 1 a 2 graus centígrados. Se 
o Cinturão Verde fosse substituído por construções, teríamos um 
centro mais quente no verão e mais frio no inverno. Isto se dá em 
função do albedo, que é a capacidade de reflexão da insolação solar. 

Quanto à capacidade de infiltração da água, é impressionante a 
diferença entre áreas com floresta preservada e as de lavoura, por 
exemplo. Uma floresta consegue absorver entre 150 a 160 mm por 
hora de chuva, o que é bem acima da maior chuva diária já ocorri-
da em Santa Cruz do Sul, chuva acontecida em 16 de novembro de 
1941, quando, em 24 horas, houve a precipitação de 164 mm. O ano 
de 1941 foi muito chuvoso, tanto que, em abril daquele ano, choveu 
464 mm. A segunda maior pluviosidade foi em novembro de 2009, 
quando ocorreu a grande enchente do Rio Jacuí, tendo chovido 409 
mm naquele mês de abril. Para se ter uma ideia, uma lavoura com-
pactada absorve em torno de 6 mm/hora de chuva, enquanto que 
em áreas asfaltadas ou concretadas este valor se aproxima de zero. 
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Se for extinta a floresta, no caso do Cinturão Verde, que é de 
uma impressionante beleza cênica, teremos mais alagamentos na 
cidade, pois a água, ao invés de se infiltrar, vai escorrendo pela su-
perfície, até chegar na várzea do Rio Pardinho.”

Perguntado sobre a possibilidade de utilização de parte da área 
do Cinturão Verde, o professor de topografia e metereologia ins-
truiu: “Se for para haver ocupação, até para ter alguém cuidando da 
área, este índice deve ser muito baixo, tipo uma moradia por hec-
tare. De forma alguma se pode aceitar espigões, até pelo elevado 
risco de deslizamento.”

*

Depoimento concedido no dia 28 de junho de 2013 pela sra. 
MARIA LUIZA RAUBER SCHUSTER, professora de História e 
coordenadora do Museu do Colégio Mauá.

“Desde antes de ter sido aberta a primeira torneira, em 1908, 
temos problemas com água. Já pensaram se secassem os manan-
ciais das encostas, como as do Cinturão Verde?”

Os olhos da professora Maria Luiza brilham de modo especial 
quando relata a história dos imigrantes que chegaram à Colônia de 
Santa Cruz, constituindo aqui a primeira Colônia alemã da segunda 
fase. Foi a primeira Colônia após o término da Revolução Farrou-
pilha (1835–1945). “Em 1849 chegavam aqui os primeiros imigran-
tes, que colonizaram a região. Justamente por isso, eram chama-
dos de colonos, por serem colonizadores”, relata Maria Luiza. E 
prossegue: “Inicialmente, os imigrantes foram destinados para os 
lotes demarcados em Linha Santa Cruz, Rio Pardinho, Dona Josefa, 
Monte Alverne e outros. Em 1855, foram iniciadas as construções 
na área destinada à Povoação, na área central da atual cidade de 
Santa Cruz do Sul. O interessante é que os terrenos eram distribu-
ídos por quadras  e o traçado das ruas era reto; no entorno, a área 
era destinada às chácaras, que circundavam a povoação. Estas chá-
caras tinham por objetivo a produção de hortifrutigranjeiros, para 
abastecer os habitantes da povoação que surgia. Hoje, é possível 
perceber, no centro, ruas de traçado reto; e quando se aproximam 
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da direção leste, tornam-se sinuosas, em função de posterior lotea-
mento. Eram estas as áreas de chácaras. Não se pode esquecer que 
a madeira vinha destas chácaras e dos arredores. Nas casas em esti-
lo “enxaimel”, a madeira é usada juntamente com pedras, além da 
lenha para abastecer os fogões e fornos, e também para as olarias, 
que fabricavam tijolos e telhas. Por certo, a área do Cinturão, que 
originalmente era terra devoluta, pertencente à Província, atendeu 
em muito o uso de madeira.”

A respeito da estrada construída para ligar Rio Pardo a Cruz 
Alta, ao longo da qual se perfilaram os lotes que foram ocupados 
pelos imigrantes, relata a historiadora: “Era uma estrada de chão 
batido, feita a pá e enxada e muita força humana. Já naquele tempo 
havia problemas. Quando a mesma foi construída, ao chegar ao 
Paredão, foi interrompida. Não havia como transpor o obstáculo 
natural. Os equipamentos foram puxados com o auxílio de uma 
corda até o alto do Paredão, e então prosseguiram com a estrada, 
que deveria comportar a passagem de uma carroça, pois deveria ser 
“carroçável.”

Ao historiar sobre a obra de Robert Avé-Lallemant, a professora 
realça a expressão “meia-de-couro” usada pelo autor em 1858, lem-
brando que como tal se designavam os caçadores que dizimaram 
a fauna na América do Norte. Ou seja, o ilustre viajante já previa 
o que poderia acontecer por aqui, ao observar que casas pouco se 
avistavam, mas pontos de fumaça queimando em meio às matas 
eram bem visíveis. Era um sinal de que ali havia alguma morada e, 
por certo, área desmatada.

Perguntada sobre o futuro do Cinturão Verde, a coordenadora 
do Museu manifesta nítida angústia, especialmente quanto à água, 
pois as encostas de Santa Cruz já abasteceram a cidade, e até o Hos-
pital Santa Cruz. Garantiram a instalação da primeira torneira de 
água em 1908. “Com o avanço da urbanização, temo que o Cintu-
rão termine, o que seria lamentável, pois, além da beleza natural, 
perderíamos a proteção às inúmeras e boas fontes de água”, lamen-
ta a historiadora.

    * 
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Depoimento concedido no dia 16 de julho de 2013 pela dra. 
MARISA TERESINHA LOPES PUTZKE, professora do Curso de 
Ciências Biológicas da Unisc.

“Faz-se necessário, também, incorporar a área norte ao Cin-
turão Verde, pois estudos recentes revelaram a diversidade de 
espécies vegetais presentes e, consequentemente, a riqueza em 
espécies animais.” 

“O Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul compreende um corre-
dor de fauna e flora que margeia o município de Santa Cruz do Sul, 
e que, além de servir de berço para as inúmeras espécies nativas, 
também apresenta outras funções ecológicas, físicas, estruturais 
e paisagísticas. A cobertura vegetal típica dessa região apresenta 
inúmeros benefícios, quer retendo água das chuvas e mantendo o 
equilíbrio da temperatura e da umidade da área urbana, quer evi-
tando a erosão e contribuindo com a fertilização do solo, além de 
abrigo e habitat para inúmeros representantes da fauna silvestre. 

Ao chegarmos a Santa Cruz do Sul, é possível observar a abertu-
ra de clareiras no meio da mata, denunciando a supressão de vege-
tação, o que, lamentavelmente, ainda vem correndo com bastante 
frequência. Isto acaba por eliminar não somente as espécies vege-
tais, mas sim um conjunto de outras espécies, que normalmente 
se encontram associadas a estas, como as plantas epífitas, as aves e 
outras representantes da fauna, para as quais essa vegetação serve 
de abrigo ou de alimento, além da descaracterização da paisagem 
urbana e da perda de qualidade ambiental. A crescente urbanização 
acaba por engolir e estrangular cada vez mais o Cinturão Verde.  
Mas questiono se isso é realmente necessário.

Toda vez que uma espécie silvestre chega até nossas casas 
(cupins, roedores, morcegos, macacos etc.) damos um jeito de 
eliminá-la, pois consideramos que são invasores do nosso espaço. 
Mas quando entramos na floresta e eliminamos o abrigo ou a fonte 
de alimentos, consideramos que estamos no nosso direito. E quem 
nos deu tal direito? Onde fica o respeito para com as outras espé-
cies?

Atualmente, estudos informam que em cidades onde existem 
áreas verdes a violência tende a ser menor, pois isso parece influen-
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ciar também no equilíbrio emocional dos seres humanos.
A manutenção do Cinturão Verde é uma necessidade e deve ser 

um compromisso de cada cidadão, pois muitas espécies encontra-
das nesse espaço figuram na lista das ameaçadas de extinção, como 
é o caso da bromélia (Aechmea winklerii) e do palmito (Euterpe 
edulis). Também, é uma garantia para que as crianças e os jovens 
possam estudar e conhecer espécies ali existentes, bem como suas 
importâncias e as inúmeras interações ecológicas. Sem considerar 
que a área verde é fundamental para o conforto ambiental da área 
urbana.  

É importante e urgente pensar na preservação do Cinturão Ver-
de, bem como incentivar o conhecimento e a importância das es-
pécies ali ocorrentes. Programas de manejo e de conservação do 
Cinturão Verde são fundamentais para garantir a preservação deste 
patrimônio.”

 
*

Depoimento concedido no dia 3 de julho de 2013 pela bióloga 
MORGANA PEREIRA DA COSTA.

“Defender o Cinturão Verde é minha forma de protestar.”
Ao final da apresentação do seu trabalho de conclusão do curso 

de Biologia, no dia 2 de julho de 2013, a jovem Morgana, emocio-
nada, não se conteve: “Eu espero que o Cinturão Verde dure bem 
mais que os vinte anos desde sua demarcação em 1994. Sonho com 
as pessoas conhecendo o Cinturão Verde não como uma referên-
cia bibliográfica, ou por restritas trilhas habituais, mas sabendo de 
quanto ele é bonito e biodiverso em seu interior.” 

Morgana, ao elaborar seu trabalho sobre a ocorrência de pte-
ridófitas, fez coletas em área fora do Cinturão Verde atualmente 
demarcado, constatando que esta área a maior apresenta vegetação 
semelhante à da poligonal institucionalizada, o que corrobora na luta 
pela ampliação da área a ser preservada. Em seu trabalho, diz a bió-
loga recém-formada: “Deparei-me com uma espécie que, segundo 
sei, ninguém havia encontrado, que é a Cyathea schanschin. Tam-
bém encontrei a espécie  denominada Dicksonia sellawiana, que está 
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ameaçada de extinção, segundo o Ibama (2008). Estão aí mais duas 
razões para preservar o que se tem e ampliar o Cinturão Verde.”

*

Depoimento concedido no dia 14 de agosto de 2013 pelo his-
toriador OLGÁRIO PAULO VOGT, pesquisador e professor da 
Unisc.

“Os bugreiros foram encarregados de afastar os indígenas, 
antes da vinda dos imigrantes.”

O pesquisador Olgário, reconhecido como historiador, lembra 
que, em 1994, em conjunto com Jorge Cunha, Salete Ferreira e Vir-
gínia Etges, sobrevoou o Cinturão Verde, detectando o início da 
degradação recente, de dentro para fora, em parte do mesmo.

Questionado sobre o fato de os colonizadores imigrantes te-
rem sofrido ataques de indígenas, Olgário relata que “são desco-
nhecidos registros históricos a respeito. Até porque, por iniciativa 
do Governo Provincial, os bugreiros, afastaram os indígenas, an-
tes da chegada dos imigrantes. Além do que, desde o tempo dos 
índios missioneiros, a região era procurada como fornecedora de 
erva-mate.” E acrescenta: “Não se pode esquecer que aqui viviam 
pessoas, existiam as estâncias. Portanto, não era região totalmente 
desabitada, ainda que fosse considerado um ‘inferno verde’, no sen-
tido de que os imigrantes aqui encontraram a mata fechada. Para 
abrir caminhos, construírem suas moradias e plantarem alimentos, 
tiveram que desmatar. Havia inclusive a dificuldade de derrubar as 
árvores, que ficavam presas aos cipós e emaranhados próprios da 
Mata Atlântica, o que se constituía em grande diferença com as flo-
restas que conheciam na Europa, mais limpas em função da neve e 
por se desenvolverem de forma mais isolada. As encostas do Cintu-
rão Verde incluíam-se no sistema de Chácaras, que forneciam ma-
deira e outros insumos para a Povoação de Santa Cruz. Não havia 
a preocupação com o meio ambiente, como hoje. O que importava 
era a sobrevivência.”

Olgário não tem dúvidas quanto ao compromisso que temos 
em relação a nós mesmos e com as gerações futuras no tocante à 
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necessidade de preservação e de ampliação do território do Cintu-
rão Verde. 

*

Depoimento concedido no 1º de julho de 2013 por OTO JOSÉ 
LEIFHEIT, professor de Geografia.

“Um dos maiores sinais de cultura que temos é o Cinturão 
Verde. Poucas cidades têm as benesses de uma área assim.” 

Trinta e cinco anos de depois de ter escrito sua obra sobre o 
meio ambiente de Santa Cruz do Sul, Leiftheit mantém seu en-
tusiasmo de pioneiro da luta ambiental. Assegura que “temos um 
Jardim Botânico e Zoológico dentro do perímetro urbano”. Em 
seguida, acrescenta sua angústia: “Não consigo mais nem circular 
ao redor do Cinturão Verde. O povo está alarmado com a destrui-
ção que vem ocorrendo. Está até difícil falar em conscientização... 
Tantos já falaram disso, a imprensa já fez o alerta... Olha, aquelas 
áreas dentro de Cinturão cobertas por eucaliptos e outras exóticas, 
em alguns casos, são lembranças de antigos escorregamentos. Nas-
ci junto à natureza, tomava banho, bebia água direta dos arroios. 
Hoje, infelizmente, os arroios foram transformados em transpor-
tadores de lixo e dejetos. Ainda bem que boa parte do Cinturão 
ainda permanece.” Oto cita como fundamentais a manutenção 
das vertentes, da fauna, da flora, do equilíbrio geológico, sem es-
quecer que “se sumisse essa área verde, a média da temperatura, 
na cidade, subiria bastante”. Perguntado sobre como gostaria que 
nossos descendentes recebessem o Cinturão Verde, o professor não 
titubeia: “Sonho com um Cinturão Verde totalmente preservado, 
como uma área de estudo e de pesquisa. Sugiro que se implemente 
inclusive um plano de restauração do que foi destruído. Falando 
em pesquisa, acho que a Gruta, chamada dos Índios, resultou de 
um processo natural de fluxo de água, com a consequente decom-
posição do arenito.”

*
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Depoimento concedido no dia 1 de julho de 2013 por RAUL 
FRITSCH, secretário Municipal do Meio Ambiente, Saneamento 
e Sustentabilidade de Santa Cruz do Sul e presidente do Comissão 
Permanente do Cinturão Verde (Copecive).

“O Cinturão Verde é uma incógnita para a grande maioria 
das pessoas. A Lei é muito desconhecida.”

Como secretário municipal do Meio Ambiente, o gestor Raul 
Fritsch entende que pouco se conhece de fato do Cinturão Verde, 
especialmente no que tange à parte legal. Conforme Raul, “foram 
aprovados Planos Diretores que permitem intervenções na área. O 
Município deveria buscar recursos junto ao governo federal para 
que se implantasse uma unidade de conservação integral, trans-
formando o Cinturão Verde em Parque Ambiental Municipal. A 
cidade precisa ajudar a cuidar e denunciar toda depredação. A única 
forma efetiva de cuidar é fiscalizar. Só criticar é fácil. Queremos a 
opinião das pessoas para nos ajudar a manter o Cinturão Verde.”

*

Depoimento concedido no dia 13 de julho de 2013 pelas monjas 
ROBERTA PELUSO e PAULA RAMOS, do Mosteiro da Santíssi-
ma Trindade, situado em Linha Travessa.

“Tirar o Cinturão Verde de nosso povo seria como tirar o 
mar de quem mora no litoral.” 

“A mata protege nosso silêncio. É da tradição dos mosteiros es-
colher lugares que nos salvaguardam dos ruídos. Outros elementos 
são importantes, como os pássaros, os animais e a beleza, que se 
constitui em expressão da Verdade. Já vimos por duas vezes um 
veado  circulando por aqui, além de tatus, quatis, porcos-espinhos 
e bugios.” O avistamento do veado confirma os relatos dos pesqui-
sadores da Unisc.

Já caminhando pela trilha, originária do tempo dos imigrantes, 
que leva ao platô no alto da encosta, a irmã Roberta vai relatando 
o cotidiano do mosteiro, que dispõe de uma hospedaria, procura-
da justamente por sua proximidade com a natureza. Para a monja, 
o “Cinturão Verde se relaciona com o conjunto verde da cidade, 
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como as tipuanas do Centro, por exemplo. As áreas verdes fazem o 
diferencial de nossa cidade.  

A cor verde tem uma força simbólica; é como o mar para quem 
mora no litoral. 

É só olhar: tem muitos tons de verde, que variam de acordo 
com as estações do ano. Os que nos visitam, até os fornecedores, 
quando aqui chegam exclamam: “Que lugar bonito!”

No retorno à casa, irmã Roberta recomenda: “Seria bom trans-
formar o Cinturão Verde num Parque Ecológico. A cidade de Santa 
Cruz do Sul deve ter um Plano Diretor próprio que preserve o Cin-
turão Verde. Dá para crescer sem destruir nosso verde. Assim como 
a cidade não deveria avançar sobre o Cinturão Verde, pois causaria 
desabamentos, nem sobre as várzeas, pois isso implica em enchen-
tes. É possível promover um crescimento harmonioso e orgânico 
de nossa cidade”. Por fim, a monja reforça: “Para a espiritualidade 
moderna, é importante a relação entre alma e natureza. Ainda mais 
para nós, que somos contemplativas, atitude que tem tudo a ver 
com a natureza que nos cerca.”

*

Depoimento concedido no dia 2 de julho pelo médico ROQUE 
AFONSO WENZEL.

“O verde traz um efeito benéfico à vida emocional das pes-
soas.”

“Vamos gritar no mato. Este convite era feito pela babá, uma 
simples menina do interior, quando minhas filhas não paravam de 
brigar, naquela fase infantil em que um olhar para outra já é motivo 
de desentendimento. Ela as levava para o matinho nos fundos de casa 
e promovia um concurso de grito: tinham que gritar o mais alto que 
pudessem, e ela gritava junto. Vinham as três calminhas de volta da 
inusitada terapia. Não tenho dúvidas do efeito benéfico do verde da 
mata ou da água correndo entre as pedras sobre a vida emocional.

Também acredito que ninguém irá questionar o efeito da mata 
sobre a diminuição da poluição atmosférica, sobre a melhora do ar 
que respiramos e da água que bebemos, e mesmo na prevenção dos 
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extremos climáticos.
Sabemos igualmente que a biodiversidade é um reservatório de 

recursos medicinais para o futuro. Um simples inseto ou uma plan-
ta poderão ser responsáveis por produzir uma substância que um 
dia poderá significar a cura do câncer.

O que ainda não sei, mas posso tentar vislumbrar, é o efeito de 
uma massa verde sobre a população de vírus e bactérias circulantes 
em uma comunidade. Sabemos que existe uma luta incessante pela 
sobrevivência entre esses microorganismos. Poderíamos imaginar 
que uma grande população de vírus benéficos poderia combater 
vírus patogênicos. Por enquanto, mal sabemos como essa luta se 
desencadeia dentro de nosso próprio organismo. A destruição de 
matas poderia levar à destruição de bactérias que estão no solo, nas 
plantas ou nos animais. Esta destruição de espécies poderia levar a 
uma seleção natural de germes mais resistentes. Se alguma dessas 
espécies for patogênica, estaremos diante de um problema de difícil 
solução. Também podemos imaginar que uma área de mata possa 
servir de barreira natural para a disseminação de doenças. Claro 
que o inverso também é verdadeiro. Muitas doenças nos são trans-
mitidas a partir de animais, mas isso se deve ao fato de adentrar-
mos demais em seus habitats. Enfim, muito pouco conhecemos do 
imenso universo, muito pouco sabemos sobre as interações nesse 
mundo minúsculo com o qual convivemos, dentro e fora de nós. 
Nossa sobrevivência depende de cuidarmos do que nos habita e 
do que habitamos. Cuidemos o melhor possível desta Terra que é 
o nosso planeta, por enquanto o único em que podemos habitar.”

*

Depoimento concedido no dia 5 de julho de 2013 pelo arquéo-
logo SÉRGIO KLAMP, professor da Unisc.

“Com certeza, os pampeanos e os guaranis circulavam pelo 
Cinturão Verde, área que não consigo imaginar desmatada. Se-
ria uma paisagem estranha e perigosa.”

“Temos um sítio arqueológico registrado como número 1 do 
Vale do Rio Pardo. Fica na entrada Rio Pardinho, bem próximo 
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ao território demarcado como sendo o Cinturão Verde. Ali já fo-
ram coletadas mais de mil pontas de projetis, além de outras peças, 
como lascas, bifaces, talhadores e raspadores. Trata-se de um acam-
pamento de longa duração, onde viviam os nativos da Tradição 
Umbu, também conhecidos por “pampeanos”, que se dedicavam à 
caça, à pesca e à coleta de frutas e raízes. O Cinturão Verde é rico 
em frutas e raízes, o que agradava aos coletores.

Igualmente se encontrou vestígios arqueológicos, como lascas, 
no Parque da Gruta, onde hoje estão instaladas as churrasqueiras; 
na subida do Parque da Cruz e na ponta da Rua Barão do Arroio 
Grande. Os vestígios encontrados servem para auxiliar na avaliação 
do tempo em que os nativos permaneciam num local. Quanto mais 
objetos, mais tempo por ali permaneceram, com o que se pode 
dizer que os acampamentos na Gruta, na subida para a Cruz e no 
Arroio Grande foram de curta duração. 

Depois dos “pampeanos” vieram os guaranis; os primeiros há 
aproximadamente 2.000 anos a.C., enquanto os últimos há mais ou 
menos 550 anos.”

Por estas felizes coincidências, hoje a neta de Amanda Barth, 
que dá nome ao sítio de Entrada Rio Pardinho, estuda o mesmo 
sítio. Neta que leva o nome da avó: Marina Amanda Barth.

*

Depoimento concedido no dia 16 de julho de 2013 pelo reitor da 
Unisc, dr. VILMAR THOMÉ.

“O Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul é um patrimônio 
natural para a comunidade local e regional, que deve buscar a 
sua preservação.”

“Esse corredor ecológico liga o norte e o sul da cidade, con-
centrando diversas espécies vegetais e animais, o que o torna um 
laboratório natural, fonte de pesquisa para diversos estudos am-
bientais. A universidade encontra ali farto material para a produção 
do conhecimento científico, para a educação ambiental e para a 
valorização e a preservação da natureza.

Manter o Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul em suas con-
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dições originais significa assumir a responsabilidade pelo meio 
ambiente e pelo futuro das próximas gerações que viverão nessa 
região, pois aqui, como em todo o planeta, a qualidade de vida só 
será mantida se soubermos viver em harmonia com o ambiente.”
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E agora?

Depois da exposição técnica, do uso de textos sensíveis e intui-
tivos e dos valiosos depoimentos, torna-se oportuna a apre-

sentação de uma síntese, distribuída em oito períodos, que se in-
terpenetram, da visão/uso/conhecimento que se tem do território 
denominado Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul.  

 
1º Período – de CIRCULAÇÃO: 1.000 a.C – 1847
Ao que tudo indica, há mais de 3 mil anos, os indígenas já transi-

tavam pela área, assentando acampamentos, em geral de curta du-
ração. Os nativos circulavam pelo Cinturão Verde em busca de caça 
e da coleta de frutas e de raízes. Com a ação dos “bugreiros” e com 
a implantação da estrada “de cima da serra”, em 1847, os nativos 
tiveram, por certo, seus movimentos restringidos. Os “bugreiros” 
eram pessoas encarregadas pelo Governo Provincial de afastar os 
indígenas, previamente à chegada dos imigrantes.

Nesta fase, o conhecimento do Cinturão Verde está relacionado 
à observação da natureza como área de subsistência nativa, nôma-
de e, possivelmente, mítica.

2º Período – de TRAVESSIA: 1847 – 1854
Esta fase está diretamente associada à colonização alemã, sob 

orientação do Governo Provincial. Em 19 de dezembro de 1849, os 
primeiros imigrantes teriam atravessado o Cinturão Verde pelo ca-
minho da atual Rua Vereador Benno João Kist, até chegar à Picada 
Velha, que fora construída em 1847 para ligar o centro comercial 
de Rio Pardo com os campos de “Cima da Serra”. Na localidade de 
Picada Velha, foram demarcados os lotes destinados aos imigran-
tes. Depois, foi construído o Caminho da Comunicação (Picada 
Pequena), a via que ligava a Picada Nova, estrada que serpenteava 
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ao longo do Rio Pardinho, com a Picada Velha (Linha Santa Cruz).  
Mesmo que anteriormente houvessem trilhas ou caminhos que 
acessavam o pampa ao Planalto, as estradas permitiram a passagem 
planejada e carroçável. O Cinturão Verde, até então uma barrei-
ra natural, por sua topografia de encosta, havia sido oficialmente 
transposto. Quando da instalação do Povoado de Santa Cruz, onde 
hoje se encontra o centro urbano, a transposição se acentuou nos 
dois sentidos: da cidade para o interior, e vice-versa. 

Desenvolveu-se nessa fase o saber topográfico ligado à implan-
tação de vias de acesso e de trânsito, uma vez que o Cinturão Verde 
constitui-se em área de relevo acidentado, na borda dos Derrames 
Vulcânicos da Serra Geral.

3º Período – das CHÁCARAS: 1854 a 1907
A partir de 1854, com a instalação do Povoado de Santa Cruz, as 

chácaras no entorno do núcleo urbano, incluída a área do Cinturão 
Verde, transformaram-se em áreas de pequenos plantios, criação 
de animais e abastecimento, fornecendo madeira, lenha, hortifru-
tigranjeiros, cascalho, brita, blocos de arenito e água para a popu-
lação.

Neste período, houve acentuada devastação do Cinturão Verde. 
Inicialmente, o desmatamento estava mais voltado ao afastamento 
das possíveis feras que ali habitavam, seguindo-se depois a ocupa-
ção eminentemente rural.

O saber desenvolvido nesse período relaciona-se primeiramente 
à narrativa itinerante, própria dos viajantes naturalistas, como o fez 
Avé-Lallemant, que em 1858 visitou a região, percebendo-a como 
um mar de ondas verde-azuis, entremeadas por focos de fumaça, 
originada dos imensos troncos a queimar. Posteriormente, se am-
pliou o conhecimento voltado ao desenvolvimento rural, ainda que 
o núcleo urbano estivesse fisicamente muito próximo.

4º Período – das HIDRAÚLICAS: 1907 a 1949 
A primeira hidráulica municipal, instalada em 1907, foi constru-

ída no atual Parque da Gruta. Bons anos depois, em 1952, o Muni-
cípio foi autorizado a assinar o convênio, através da Lei nº 131, de 2 
de abril, para execução, manutenção e exploração dos serviços de 
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água e esgoto com o Estado do Rio Grande do Sul. A Companhia 
Riograndense de Saneamento (Corsan) só surgiria em 1964. Contu-
do já em 1949 ocorrera a construção, pelo Estado, da hidráulica nos 
altos da Bela Vista, sendo utilizada a captação de água no Rio Pardi-
nho. Com a estatização dos serviços de água, o Rio Pardinho passou 
a se constituir na principal fonte de captação de água. Mesmo que o 
Cinturão Verde tenha fornecido significativos volumes de madeira e 
de outros recursos naturais, foi a água, motivo da própria localização 
da povoação urbana, que mais foi aproveitada. Não se pode igno-
rar que ainda hoje o Cinturão Verde abastece a muitas pessoas, de 
água e de outros insumos, ainda que em escala proporcional muito 
inferior à original, até porque no final dos anos de 1990 ocorreu o 
desligamento das hidráulicas originais da rede pública. 

O conhecimento voltou-se para a captação de água, a instala-
ção de hidráulicas e de rede distribuição, ainda que permanecesse a 
usufruição/estrativista da área, acompanhada da percepção paisa-
gística/cênica relacionada à fauna, à flora e ao relevo.

5º Período – da MINERAÇÃO: 1949 a 1977
Se a água captada no Cinturão Verde se tornou fator primordial, 

também a produção de brita ocupou função importante. Explorada 
por particulares, desde 1949, a jazida mineral junto ao atual Parque 
da Cruz recebeu a instalação de um britador em 1966. A operação 
de britagem do basalto perdurou até 1991.

Ao conhecimento de subsistência, topográfico, do pequeno 
agronegócio, e acerca da captação e do abastecimento de água, 
agregou-se o saber minerário relacionado à operação de britagem 
de rocha basáltica. Aos poucos, cresceu a usufruição lúdica, espe-
cialmente na área do futuro Parque da Gruta dos Índios. 

6º Período – da DEMARCAÇÃO FÍSICA: 1977 a 1994
A partir de 1977, com a apresentação da Lei de Loteamento e 

Plano Diretor, foi enunciada a demarcação física do Cinturão Ver-
de, o que se efetivou em 1994, sendo concluída em 1995. 

Em 1976 foi realizado o primeiro estudo visando o planejamen-
to urbano integrado, trazendo à luz as condicionantes geológicas 
frente à susceptibilidade de deslizamentos relacionados ao Cintu-
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rão Verde. Seguiram-se pesquisas de ordem diversa, como bioló-
gica, geotécnica e ambiental. Com o que, instalara-se o período 
do conhecimento formal metodológico da área, uma vez que an-
teriormente o conhecimento permeava, em maior grau, o campo 
do saber informal, narrativo e laborial, tão ou mais valioso que o 
formal. Estudos e pesquisas continuam sendo realizadas no Cintu-
rão Verde.

7º Período – da PRESSÃO URBANIZADORA: 1994 a 2013 
Este período relaciona-se à mudança do perfil populacional, 

que em 1976 passou de rural a urbano, intensificando-se a pres-
são por novos lotes urbanos. Contudo, até por estar demarcado, 
percebeu-se com maior intensidade, a partir de 1994, a PRESSÃO 
URBANIZADORA sobre e no entorno do Cinturão Verde. Num 
primeiro momento, a pressão é da cidade para leste, em direção 
ao Cinturão Verde, enquanto em seguida a mesma foi exercida de 
leste para o Cinturão Verde, abrangendo todo o contorno do mes-
mo. Se anteriormente a expansão urbana estava limitada a oeste, 
pela várzea do Rio Pardinho, e a leste, pela encosta do Cinturão 
Verde, atualmente são diversos os pontos de passagem através do 
Cinturão Verde, e de estrangulamento do mesmo. O Cinturão Ver-
de encontra-se envolto em acelerado processo de expansão urbana, 
em delicada situação de fragmentação e descontinuidade territorial 
eco-sistêmica. 

Com a instalação, em 1994, do minozoológico, do teleférico e 
de outros equipamentos, o Parque da Gruta passou a ser intensa-
mente visitado. Muitas pessoas têm buscado este privilegiado espa-
ço de convivência com a natureza.

Sob a ótica do conhecimento, nesta fase se consolidou a cons-
cientização do relevante patrimônio ecológico, com a produção de 
importantes pesquisas e estudos ambientados no Cinturão Verde. 

8º Período – da PRESERVAÇÃO E DA AMPLIAÇÃO RE-
MARCATÓRIA

 Passados 20 anos da demarcação física do Cinturão Verde, 
ingressamos no período remarcatório visando a implantação da 
UNIDADE DE PRESERVAÇÃO CINTURÃO VERDE DE SAN-
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TA CRUZ DO SUL, no intuito de preservar e de ampliar a área de 
preservação ambiental de forma consensuada, no contexto da in-
tegralidade sinérgica sociogeobiodiversa. Com o que, propomos a 
POLIGONAL POTENCIAL REMARCATÓRIA, com as seguintes 
recomendações:

– Identificar, listar e gerenciar os conflitos pré-implantação da 
poligonal remarcatória;

– Remarcar a área de preservação ambiental, ampliando-a dos 
463,79 hectares atualmente demarcados para sugeridos 1.028,12 
hectares, ou seja, num acréscimo de 564,33 hectares;

– Institucionalizar e regrar o Cinturão Verde como Unidade de 
Preservação;

– Consensuar um resolutivo e educativo Plano de Gestão Socio-
geobiodiverso de Preservação e Restauração Ambiental;

– Agregar um Programa de Sustentação Financeira, incluindo 
o Fundo do Cinturão Verde, objetivando compensar/valorizar os 
proprietários preservacionistas, bem como viabilizar a aquisição 
pública de áreas de relevante interesse ecológico; 

– Eleger o ano de 2014 como o ANO DO CINTURÃO VERDE. 

Enquanto não se acorde, conforme aqui proposto, a implanta-
ção e o regramento próprio da Poligonal Potencial Demarcatória, 
propomos que se inclua, de forma imediata, na Lei do Plano Dire-
tor (Lei Complementar nº 335, de 3 de janeiro de 2007), dispositivo 
legal que exija a apresentação de Estudo Prévio de Impacto Am-
biental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima), 
ao qual se dará a devida publicidade, garantida a realização de au-
diência pública, quando da pretensão de licenciamento ambiental 
para  implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 
potencialmente negativos sobre o Cinturão Verde. O mesmo pro-
cedimento poderá ser exigido no tocante à área envolvida, a maior, 
pela ora proposta poligonal potencial remarcatória. A medida, de 
caráter preventivo, impõe-se em função da premência de se res-
guardar o referido território de relevante interesse ambiental, de 
possíveis intervenções degradadoras.

Por certo, inaugura-se a fase do conhecimento resolutivo, alian-
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do o saber técnico e intuitivo com a efetiva preservação integral do 
Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul.

Assim sendo, identificamos, na origem, o movimento de CIR-
CULAÇÃO (1.000 a.C a 1847) dos indígenas no território do Cin-
turão Verde, seguindo-se o período de TRAVESSIA (1847 a 1854), 
ligando através de estrada e acessos o Pampa ao Planalto. Com a 
instalação da Povoação de Santa Cruz, futuro centro urbano de 
Santa Cruz do Sul, o Cinturão Verde passou a se constituir em fon-
te de recursos naturais, como madeira e outros, num período de 
afastamento das feras e de grande devastação, denominado CHÁ-
CARAS (1854 a 1907). A partir de 1907, instala-se a primeira hidráu-
lica, com o que temos o período das HIDRAÚLICAS (1907-1949). 
Seguiu-se o tempo da MINERAÇÃO (1949 A 1977), face à grande 
demanda por material britado. Em 1977 foi iniciado o processo DE-
MARCATÓRIO (1977 a 1994), concretizado em 1994, quando se 
torna nítida a intensificação da PRESSÃO URBANIZADORA (1994 
a 2013) sobre e no entorno do Cinturão Verde. Isto posto, estamos 
propondo a POLIGONAL POTENCIAL REMARCATÓRIA (2013 
em diante), equivalente a 1028,12 ha, para preservar o que resta da 
área de relevante interesse ambiental comunitário demarcada há 
20 anos, incluindo sua ampliação e sua institucionalização como 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. 

E AGORA, o que você tem a considerar e a sugerir a respeito 
desta obra e da presente proposta? 

Neste sentido, SEGUE UM ESPAÇO PARA SUA MANIFESTA-
ÇÃO, que pode ser enviada para o seguinte e-mail: josealbertowen-
zel@gmail.com. Sua contribuição é de grande importância. O seu 
depoimento se constituirá no fechamento desta obra e na abertu-
ra do processo de discussão eficaz da proposta aqui exposta. Fico 
imensamente grato por sua participação. 
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“O Cinturão Verde é um ambiente 
super biodiverso.”
Jair Putzke, biólogo

“Um dos maiores sinais de cultura 
que temos é o Cinturão Verde. 
Poucas cidades têm as benesses de 
uma área assim.”
Oto José Leifheit, professor e ambientalista

 
“Se o Cinturão Verde fosse ocupado 
com critério, seria melhor 
preservado do que ao deixar-se a 
área abandonada.”
Flávio Bender, empresário

“Defender o Cinturão Verde é 
minha forma de protestar.”
Morgana Pereira da Costa, bióloga

Natural de Cerro Largo (RS), 
José Alberto Wenzel há muitos 
anos está radicado em Santa 
Cruz do Sul (RS). É geólogo, com 
mestrado na área tecnoambiental 
pela Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc). Atuou como 
docente no ensino superior e, 
como geólogo, na Petrobras. 
Atualmente, trabalha na 
Fundação Estadual do Meio 
Ambiente do Rio Grande do Sul 
(Fepam). Na política, foi vereador, 
secretário e prefeito em Santa 
Cruz do Sul; secretário estadual 
de Relações Institucionais, do 
Meio Ambiente e Chefe da Casa 
Civil. Como escritor, publicou 
ensaios e obras de ficção. Seu 
primeiro livro foi Ecologia Real ou 
Utopia Ambiental (IPR). A ele 
seguiram-se Migalha inteira (IPR), 
Pampa verde (Padre Reus), Asas 
douradas (IPR), Exercícios 
ambientais (Padre Reus) e Lago 
Dourado e Piscinões (IPR). Em 
2013, em sua estreia no catálogo 
da Editora Gazeta, lançou a 
novela A alma morre antes. 
Integra ainda antologias e 
publica contos e artigos em 
jornais e revistas.

E-mail: 
josealbertowenzel@gmail.com

O Cinturão Verde de Santa 
Cruz do Sul (RS), a rica e 
diversificada vegetação que 
emoldura a cidade, no Vale do 
Rio Pardo, completa 20 anos de 
demarcação em 2014. Inspirado 
pela data, o biólogo José Alberto 
Wenzel, com ampla formação 
técnica, e com base na 
experiência recolhida junto a 
instituições de ensino e 
organismos públicos da área 
ambiental, recupera as 
circunstâncias em que a 
legislação foi implantada. Ao 
mesmo tempo, caracteriza esse 
ambiente desde os primórdios 
da ocupação regional, analisa os 
termos constantes nos 
documentos oficiais e aponta 
méritos e deméritos no 
tratamento dado ao tema. A 
sociedade, tomada em seu viés 
público e privado, estaria lidando 
de maneira correta com esse 
patrimônio? Além da meticulosa 
pesquisa bibliográfica e do 
enfoque autoral, Wenzel colhe 
depoimentos de especialistas de 
diversas áreas, formando, a 
partir deles, a perspectiva de 
como a cidade e a região 
deveriam lidar com uma de suas 
maiores riquezas. Se a um 
primeiro olhar o livro pareceria 
de interesse localizado, dirigido 
aos santa-cruzenses, muito 
rapidamente o leitor descobre 
que, por tratar de meio 
ambiente, é a cada um de nós, 
nas mais variadas realidades 
regionais, que um compromisso 
inadiável vai sendo estendido.

O Editor.


