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Resumo: Carecemos de evidências empíricas que nos permitam avaliar a condição efetiva de 
projetos de desenvolvimento que continuem a satisfazer as necessidades básicas de 
sobrevivência das populações locais em termos de recursos ambientais. Torna-se relevante 
impulsionar diagnósticos participativos, que considerem a sabedoria tradicional como fonte 
potencial de conhecimentos úteis à gestão integrada de alternativas de desenvolvimento. Parte-
se do pressuposto de que não há ecodesenvolvimento sem educação para o 
ecodesenvolvimento. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi identificar e caracterizar as 
unidades da paisagem, através da elaboração de transectos geoambientais, valendo-se de saber 
tradicional e de base cartográfica (clima, geologia, hipsometria, declividade, formas do relevo e 
hidrografia) com vistas a utilizá-las como ferramentas de educação para o ecodesenvolvimento. 
A pesquisa está em curso no contexto da Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento (ZEE), 
localizada na Área de Proteção Ambiental de Guaratuba (Estado do Paraná- Brasil), na 
localidade de Zoador. Através de trabalhos de campo com equipe multidisciplinar foram 
identificadas duas unidades de paisagem, as quais demonstram a vulnerabilidade à ocupação 
humana.  Com a postura de que é preciso prevenir, mais do que corrigir, priorizou-se a aplicação 
destes resultados em oficinas de educação para o ecodesenvolvimento, valorizando o princípio 
do conhecimento pertinente que determina: não bastam informações é preciso compreender o 
contexto. Sendo esta uma das questões fundamentais para a educação do futuro. Neste sentido, 
prioriza-se um processo de diagnóstico participativo, que caracterizando as unidades da 
paisagem, identifica vocações e limitações para o uso do solo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As mudanças climáticas refletem indiretamente os impactos de processos 

socioeconômicos da atualidade. Já é patente o reflexo no meio ambiente destes impactos. 

Observam-se alterações em ecossistemas, como resultado da extinção de espécies animais e 

vegetais; erosão do solo; poluição do ar, do solo e da água. Em nível mundial, a população, 

entidades públicas e privadas estão tentando reverter este quadro que apresenta sinais de 

colapso, e coloca as espécies de vida na Terra em risco. Frente a essa situação, as medidas de 

mitigação reportam-se ao âmbito regional e local, o qual deve ser tratado de maneira pragmática, 

inclusive com o desenvolvimento de cenários alternativos, como sugerem as Zonas de Educação 

para o Ecodesenvolvimento – ZEE, em particular a ZEE do Rio Sagrado, presente área de 

estudo.   

O enfoque de ecodesenvolvimento pode ser considerado como um dos vários estilos de 

pensamento e de intervenção que coexistem no debate contemporâneo sobre ambiente e 

desenvolvimento (GODARD, 1997; LARRÉRE, LARRÉRE, 1997).  

“Em suma, o ecodesenvolvimento é um estilo de desenvolvimento que, em cada 

ecorregião, insiste na busca de soluções específicas para seus problemas 

particulares, levando em conta não só os dados ecológicos, mas também os 

culturais, bem como as necessidades imediatas e de longo prazo. Opera, portanto, 

com critérios de progresso relativizados a cada caso específico, desempenhando aí 

uma papel importante a adaptação ao meio postulada pelos antropólogos. Sem 

negar a importância dos intercâmbios – retornaremos mais adiante a este tópico -, o 

ecodesenvolvimento tenta reagir à moda predominante das soluções pretensamente 

universalistas e das fórmulas aplicáveis a qualquer situação. Em vez de atribuir uma 

importância excessiva à ajuda externa, confia na capacidade das sociedades 

humanas de identificar seus próprios problemas e apresentar soluções originais para 

os mesmos, ainda que se inspirando em experiências alheias. Reagindo contra as 

transferências passivas e o espírito de imitação, enaltece a autoconfiança. Sem 

resvalar no sentido de um ecologismo exagerado, ele sugere, ao contrário, que é 

sempre possível canalizar um esforço criador visando aproveitar a margem de 

liberdade oferecida pelo meio ambiente, por maiores que sejam as restrições 

climáticas e naturais. A diversidade de culturas e das realizações humanas obtidas 

em meios naturais comparáveis são testemunhos eloquentes desta possibilidade. 

Mas o êxito na sua aplicação pressupõe o conhecimento do meio e a vontade de 
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atingir um equilíbrio durável entre o homem e a natureza. Os fracassos e os 

desastres que sofreram algumas sociedades oferecem um testemunho menos 

eloquente do preço elevado que se paga pela incapacidade de gerir as relações 

entre o homem e a natureza.” (SACHS, 2007, p. 65). 

 

Neste contexto, a ZEE, é uma experiência que procura compreender e propor 

alternativas para que se fortaleçam os modos de vida tradicionais das populações a partir do 

conceito de ecodesenvolvimento. O programa de extensão rural (2010-2012 FURB) – 

Fortalecimento dos modos de vida das populações locais: Oportunizando conhecimento aos 

jovens e agricultores das comunidades do sudoeste da microbacia hidrográfica do Rio Sagrado, 

Morretes/PR, Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento- insere-se como desafio na criação 

de cenários alternativos para experimentação de novas metodologias de ensino-aprendizagem 

frente ao papel da universidade no desenvolvimento local. A presente pesquisa fornece 

conhecimento sobre a área e o programa o transforma em ações de mobilização.  

Considera-se a interdisciplinaridade como método para a produção do conhecimento, 

integrando cientistas na reflexão sobre os problemas complexos de desenvolvimento. O 

programa de pesquisa e extensão envolve um grupo multidisciplinar de pesquisadores que inclui: 

um geólogo, uma arquiteta, um geógrafo e um ecossocioeconomista; estudantes do programa de 

pós-graduação em desenvolvimento regional (mestrado); acadêmicos da graduação dos cursos 

de Arquitetura e Biologia da FURB e da UFPR- Litoral e de Turismo da Universidade Austral do 

Chile; além de membros comunitários. 

A participação comunitária é uma forma de tornar possível a articulação entre as 

atividades acadêmicas e os anseios legítimos da comunidade. Considerando a sabedoria 

tradicional obtiveram-se informações importantes para a pesquisa como a localização de áreas 

desmatadas e áreas suscetíveis às enxurradas e deslizamentos, além de informações 

socioeconômicas e culturais.  

O objetivo do presente artigo é apresentar uma análise dos fatores físico-naturais e 

antrópicos da localidade de Zoador identificando e caracterizando as unidades da paisagem 

suas vocações e limitações de uso.  Os objetivos específicos são: analisar os dados do meio 

físico natural (clima, geologia, hipsometria, declividade, formas do relevo e hidrografia) e os 

condicionantes antrópicos considerando a legislação ambiental pertinente e o uso do solo. 

 Os eventos meteorológicos, como deslizamentos e enchentes, são processos naturais, 

que com as mudanças climáticas vem se repetindo com maior freqüência e intensidade. Porém, 

o modelo de ocupação do solo vigente gera como consequência perdas materiais e imateriais 
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muitas vezes irreparáveis. Nesse contexto emerge a questão norteadora: quais as áreas mais 

apropriadas à ocupação humana, na microbacia hidrográfica do Rio Sagrado, localidade de 

Zoador.  Este projeto se justifica como primeiro passo para a construção e gestão para o 

desenvolvimento territorial sustentável, numa abordagem de bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento. 

2. MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAGRADO: BREVE CARACTERIZAÇÃO 
 

A microbacia hidrográfica do Rio Sagrado situa-se na cidade de Morretes no sudeste do 

Estado do Paraná, Brasil. Localiza-se aproximadamente a 65 km da capital paranaense Curitiba 

e a 45 km do Porto de Paranaguá (PR). A cidade de Morretes está situada na zona fisiográfica 

do litoral paranaense, se entendendo da encosta da Serra do Mar para o Leste e limitando-se ao 

Oeste com os municípios de São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro Barras; ao Norte com o 

município de Campina Grande do Sul; ao Nordeste com o município de Antonina e a Baía de 

Paranaguá; ao leste com Paranaguá e ao Sul e Sudeste com o município de Guaratuba. A 

Fronteira ocidental de Morretes fica a cerca de 35 km do mar (Figura 1). 

 

Figura 1- Localização da cidade de Morretes (PR) e da Microbacia Hidrográfica do Rio Sagrado. Fonte: site 

Wikipédia e Google Maps. 

A localidade pertence à Área de Preservação Ambiental (APA) de Guaratuba, que é uma 

Unidade de Conservação Estadual de uso sustentável instituída pelo Decreto Estadual nº 1.234 

de 27/03/92. A APA faz parte, ainda, da Reserva da Biosfera de Floresta Atlântica (ReBIO), 

sendo esta uma das áreas da floresta atlântica contínuas mais preservadas do Brasil. 

A bacia hidrográfica do Rio Sagrado, Morretes (PR), possui extensão de 684,580 km² 

estando dividida em oito localidades: Canhembora, Brejumirim, Candonga, Rio Sagrado de 

Cima, Bom Jardim, Pitinga, Sambaqui e Zoador (Figura 2). Destas localidades a de Zoador por 

usa vez é objeto de estudo desta pesquisa.   

 Apresenta clima subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes, volume 

considerável de chuva e muita umidade. Este clima aliado à presença da Serra do Mar é um dos 
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fatores que possibilita a formação da chuva orográfica, com precipitação média anual de 1.250 a 

2.500 mm.  A alta ocorrência de chuva juntamente com a acentuada declividade, variando de 0 a 

900, e variação altimétrica de 0m a 1.350m, torna esta área vulnerável a eventos meteorológicos 

como deslizamentos e enchentes (CARPANEZZI, 1986).  

 

 

Figura 2- Mapa da bacia hidrográfica do Rio Sagrado e a delimitação das comunidades. Fonte: Os autores. 

 Segundo Keller Alves (2008), em toda a microbacia concentra-se uma população de 520 

famílias, das quais aproximadamente 270 são consideradas residentes - predominantemente 

pequenos proprietários rurais, e 250 famílias não-residentes, proprietários de chácaras ou sítios 

para o lazer.  

A população do município de Morretes diminuiu 7,5% nos últimos três anos, passando 

de 17.000 habitantes (IBGE, 2007), para 15.718 habitantes (IBGE, 2010). A população rural do 

município de Morretes em 2010 era de 8.540 hab. (IBGE, 2010), destes é estimado que 6,31% 

residem no Rio Sagrado. 

Essa mudança ocorreu devido às crises econômicas, o êxodo rural e principalmente 

pelos seguidos eventos meteorológicos que afetaram a população negativamente.  Um dos mais 

recentes eventos meteorológicos foi a enchente de 11 de março de 2011, que mostraram 

deslizamentos e cheias sem precedentes, provocados pelas chuvas intensas e resultado do 

modelo de uso e ocupação do solo vigente.  
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Mesmo assim, a comunidade busca mecanismos de adaptação na tentativa de 

superação das crises econômicas, baseando-se principalmente em atividades agrícolas com 

mão de obra familiar e artesanato com fibras naturais. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

O homem, ao realizar as atividades para satisfazer suas necessidades, modifica o meio 

ambiente em que vive, e o próprio meio se adapta em determinado marco espaço-temporal 

(SANTOS, 2007). O meio ambiente pode ser definido como o conjunto de relações naturais 

(físicas, químicas, biológicas) e culturais (sociológicas), onde o homem se instalou, explora e 

administra através de suas atividades (VIEIRA, WEBER, 1997). As modificações inseridas pelo 

homem no ambiente natural alteram o equilíbrio da natureza que não é estática, mas que 

apresenta quase sempre um dinamismo harmonioso em evolução estável e contínua, quando 

não afetada pelos homens (ROSS,1990).  

  A atual demanda sobre os ciclos biogeoquímicos deve-se ao crescimento da ocupação 

humana e às mudanças climáticas. Esta situação vem alterando rapidamente a dinâmica 

ambiental com o aumento significativo do desmatamento e alteração dos ecossistemas naturais, 

acentuando-se os impactos dos processos socioeconômicos e culturais (BARCELLOS, 2009), 

que podem ser caracterizados como problemas ambientais. 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), divulgou que 

grande parte do aquecimento global observado nos últimos 50 anos é causado por atividades 

humanas e conclui que o aquecimento do  sistema climático é claro e patente. 

Esses problemas ambientais necessitam de uma abordagem diferenciada, com novos 

padrões de organização das comunidades científicas e abandono de práticas tradicionais 

disciplinares. 

A primeira questão a ser levantada é: utilizar os recursos naturais ou proteger-los? Desta 

decisão resultará o meio em que vivemos. Ao invés de pensar nos objetivos ecológicos e 

econômicos como conflitantes, precisamos compreender que os sistemas econômicos 

dependem dos sistemas ecológicos de apoio à vida e incorporar ao nosso pensamento, e nas 

nossas ações, a noção de complementaridade entre capital natural e capital construído pelo 

homem.   

 

“O próprio desenvolvimento: é um conceito abrangente e diferente de crescimento 

econômico - ainda considerado uma condição necessária, mas de forma alguma 

suficiente – inclui as dimensões, ética, política, social, ecológica, cultural e territorial, 
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todas elas sistematicamente interrelacionadas e formando um todo (SACHS, 1997: 

23).   

 

A partir do conceito de desenvolvimento, diferente de crescimento econômico, insere-se 

o conceito de ecodesenvolvimento como alternativa para atender as necessidades dos novos 

padrões de organização. O termo foi utilizado primeiramente por Maurice Strong em 1973 

durante a conferência de Estocolmo, na busca da caracterização de uma “ideia-força” que fosse 

capaz de direcionar, de forma criativa, iniciativas de dinamização socioeconômica sensíveis aos 

fenômenos da degradação do meio ambiente e da marginalização social, cultural e política.  

No ano seguinte, em 1974, Ignacy Sachs aprimora esse conceito, designando-o como 

um estilo de desenvolvimento aplicável a projetos localizados em áreas rurais e urbanas. O 

conceito surge em oposição à diretriz mimético-dependente tradicionalmente incorporada pelos 

países pobres, orientado prioritariamente pela busca de satisfação de necessidades materiais 

(VIEIRA, 1999). 

O conceito de ecodesenvolvimento inclui os seguintes fundamentos normativos: (a) 

prioridade na satisfação social - atender as necessidades básicas materiais e imateriais 

promovendo a igualdade; (b) sustentabilidade ecológica - melhorar a atual situação conflitante na 

relação homem natureza; (c) valorização e autonomia das populações - discutir os problemas 

locais e intervir especificamente; (d) viabilidade econômica - reavaliar a diferença entre 

desenvolvimento e crescimento.  

Através desses fundamentos - entendendo a sustentabilidade como um modelo de 

desenvolvimento que tem condições para se manter ou conservar (PRIBERAM, 2008) – Sachs 

define as cinco dimensões do ecodesenvolvimento: i) sustentabilidade social: objetiva a 

construção de uma sociedade do “ser” em que o “ter” exista com equidade na distribuição de 

renda e atenda as necessidades materiais e não-materiais do ser humano; (ii) sustentabilidade 

econômica: sua finalidade é alocar e gerenciar os recursos de forma mais eficiente, em que as 

questões sociais se sobressaiam dos critérios lucrativos; (iii) sustentabilidade ecológica: 

alavancado pelo uso racional dos recursos naturais, pela limitação dos recursos finitos e 

ambientalmente prejudiciais, além de investimentos em pesquisas; (iv) sustentabilidade espacial: 

ambiciona a configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial de 

assentamentos humanos e atividades econômicas; (v) sustentabilidade cultural: deseja o 

respeito as especificidades de cada ecossistema, cultura e local (SACHS, 1993). 

O ecodesenvolvimento se apresenta como metodologia educativa, não com soluções 

padronizadas, mas com princípios que auxiliam na relação homem e natureza e nos novos 
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padrões de organização das comunidades científicas, ampliando o conhecimento e 

desenvolvimento territorial. 

Tais alternativas procuram trabalhar a sustentabilidade como princípio estruturador das 

práticas sociais: (i) governança, equilíbrio entre as novas situações da globalização, em que a 

delimitação de uma bacia hidrográfica apresenta-se como forma de gestão do território; (ii) 

flexibilidade, interdependência, parceria, diversidade, interdisciplinaridade; (iii) fortalecimento da 

identidade local enraizando saberes, aprendizagem, produção e disseminação do conhecimento 

através da pesquisa participativa (BOURLEGAT, 2011). 

Considerando as alternativas sustentáveis no princípio estruturador das práticas sociais, 

a perspectiva teórico-metodológica adotada neste estudo aborda a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento, visando subsidiar o programa de extensão rural em andamento. No 

entanto, existem dificuldades na aplicação desta metodologia, pois nesse sentido abre-se um 

amplo espaço de discussão sobre a complexidade envolvida nas questões socioambientais. Esta 

complexidade surge a partir do compartilhamento das disciplinas e das realidades, cada vez 

mais multidisciplinares, que requerem a construção de novos objetos interdisciplinares de estudo 

através da problematização dos paradigmas dominantes, da formação dos docentes e da 

incorporação do saber ambiental emergente (LEFF, 1999).  

Nesse sentido, é necessário mudar a prática do conhecimento científico, trabalhando em 

equipes interdisciplinares.  A interdisciplinaridade é proclamada não só como um método e uma 

prática para a produção do conhecimento, mas também como instrumento de integração 

operativa na resolução dos, cada vez mais, complexos problemas de desenvolvimento, além de 

aparecer com a pretensão de promover intercâmbios teóricos entre as ciências e de fundar 

novos objetos científicos (LEFF, 1994).  

O processo de construção de pontes interdisciplinares prolonga-se no sentido 

intercultural, transcende a linguagem militante de ecólogos e o tom de investidores, para que se 

promovam decisões e ações de uma nova política. Faz-se necessário a adoção de visão 

holística em relação ao tempo e ao espaço para que se passe da pluridisciplinaridade para a 

interdisciplinaridade autêntica (VIERIRA; RIBEIRO, 1999).  

Entende-se por espaço o resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 

intermediados pelos objetos naturais e artificiais (SANTOS, 1988). 

O termo bacia hidrográfica define um espaço de terra relacionada com os cursos d’água, 

“um conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes” (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE 

ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE, 1992). É uma forma de projetar políticas territoriais 

abordando os conflitos ambientais, pois a bacia define o território de acordo com o seu 
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ecossistema, principalmente baseado na importância da água, como elemento integrador pela 

sua vital e estreita relação com o homem e os recursos naturais (DAJOZ, 1983). Visão contrária 

ao planejamento a partir das divisões sociopolíticas que se delimitam de acordo com interesses 

políticos locais.  

As atuais metodologias de bacia hidrográfica como unidade de planejamento consideram 

aspectos relacionados à saúde do solo, à hidrologia, à biodiversidade, à ecologia da paisagem, e 

principalmente a zona ripária. A importância da zona ripária é evidenciada no direcionamento e 

escoamento da água durante a chuva, deposição de sedimentos provocados pela erosão, 

criação de micro habitats, fonte de alimentos para o ecossistema aquático, controle da 

temperatura e filtragem da água, o fluxo de matéria e energia conectando e diversificando os 

corredores de fluxos gênicos. A zona ripária não está delimitada por uma faixa de preservação 

determinada por lei exclusivamente, mas sim depende da dinâmica de cada rio. Além disso, é 

necessário que a comunidade local queira preservar a paisagem (LIMA, ZANIA, 2006). 

Na prática, a delimitação da zona ripária é o primeiro passo para o planejamento das 

medidas de proteção da bacia. Dessa proteção depende a permanência e integridade da 

unidade geoecológica da paisagem.  

A unidade geoecológica da paisagem pode ser definida como um componente de um 

ecossistema, uma unidade espacialmente explícita que inclui todos os componentes bióticos e 

abióticos dentro das suas fronteiras de influências. Alguns autores consideram o ecossistema 

como sendo “uma interação, em determinada escala espaço-temporal entre componentes físicos 

e inanimados e os componentes vivos.” (SCHULTZ, 2002). 

Praticamente toda cultura possui termos para designar os principais acidentes de seu 

espaço terrestre (planícies, vales, declives, montanhas, picos) ou aquático caracterizando-o em 

unidades de paisagem. O conhecimento dirigido a distinguir unidades ambientais no espaço 

imprime sentido em termos práticos porque geralmente estas operam como unidades de manejo 

nas estratégias de apropriação dos recursos naturais. O resultado desta síntese é o 

reconhecimento de unidades da paisagem, cada uma delas com um particular potencial 

produtivo, a partir das quais o produtor escolhe e traça suas estratégias (TOLEDO, BARRERA, 

2009).  



10 

 

A experiência do programa de extensão parte da consideração de que a intervenção 

universitária pode privilegiar a formação de sujeitos emancipados, que possam 

decidir o que desejam ser enquanto cidadãos e estabelecer novos eixos de 

desenvolvimento a partir de uma nova política comunitária (MANSUR, SAMPAIO, 

2010). Apropriando-se assim, do item (c) do fundamento normativo para o 

ecodesenvolvimento, que define a valorização e autonomia das populações 

alternativas para os problemas locais. É neste contexto que se inscreve este projeto 

na Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento (ZEE) do Rio Sagrado. 

Entendendo que educação para o ecodesenvolvimento estimula a reflexão e a 

experimentação criativa para modalidades de crescimento econômico que valorize o 

potencial natural e humano local, minimizando custos sociais e ecológicos, 

promovendo a autonomia das populações (VIEIRA, 1995).  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a compreensão dos fenômenos ambientais, climáticos e antrópicos a pesquisa 

utiliza a visão sistêmica, sob qual visão, considera-se que a modificação num elemento ocasiona 

modificações nos demais e, por implicação no funcionamento do conjunto.   

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada avaliativa, integrando cartografia temática 

ambiental e sistema de informações geográficas, com vistas à análise ambiental integrada. Para 

isto, realizou-se um transecto geoambiental a partir de uma equipe interdisciplinar.  

 A análise ambiental integrada costuma ser organizada em uma estrutura que envolve 

levantamento e pesquisa, análise e síntese. Este processo inicia após a observação da 

problemática e elaboração dos objetivos e metas estabelecidos, além do embasamento teórico 

sobre o tema. Os objetivos norteiam a procura pela informação compreendida na etapa de 

levantamentos e pesquisa. Os dados obtidos são reunidos e organizados para facilitar sua 

interpretação de forma integrada. Numa análise ambiental objetiva-se compreender o meio 

estudado realizando um diagnóstico socioambiental participativo, que possa destacar 

características de potencialidade, vulnerabilidade, acertos e conflitos. A síntese, que integra 

análise ambiental, se refere à aplicação dos conhecimentos alcançados com o diagnóstico para 

a tomada de decisão representada em forma de alternativas de manejo e mitigação (SANTOS, 

2007). 

Para um diagnóstico socioambiental participativo são considerados como componentes 

essenciais um registro criterioso de percepções, atitudes e práticas dos usuários de recursos 

comuns, além da criação de fóruns de planejamento e gestão participativa entre técnicos e a 

população. Assim sendo, esta metodologia considera (i) uma imagem exploratória dos 
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problemas socioambientais prioritários que afetam a área de estudo; (ii) o registro de 

necessidades básicas e aspirações das comunidades.  

Dessa forma, o primeiro passo para ir do conceito à ação no planejamento e gestão do 

território é ter a formação de uma base preliminar de dados empíricos atualizados sobre as 

dimensões econômica, cultural, político-institucional e ecológica da eco-região selecionada para 

fins de experimentação (VIEIRA, 2006), em que  o transecto geoambiental representa o item (i) 

citado acima.   

O transecto, também conhecidos como caminhada geoambiental, é uma forma de obter 

informações durante caminhadas de reconhecimento de uma dada área, mediante observações 

sistemáticas da morfologia e geologia dos recursos e atividades humanas ali existentes com o 

auxílio de um informante-chave (SEIXAS, 2005). A partir da análise in loco e do seu registro com 

imagens, informações fornecidas pelo informante-chave conhecedor da localidade, mapeamento 

da paisagem e elaboração dos perfis geológicos, foi possível analisar todas as cartas temáticas 

elaboradas pela equipe. Assim, uma das mais importantes contribuições dessa metodologia foi 

considerar a participação durante todo o percurso de informantes- chave a partir de membros 

comunitários, numa abordagem que procura unir o conhecimento científico à sabedoria 

tradicional para compreender o espaço.  

“Tomando-os em conta, é necessário sublinhar que todo produtor rural requer “meios 

intelectuais”, quer dizer, conhecimentos sobre seu entorno, para realizar a 

apropriação de suas naturezas. Esses conhecimentos têm um valor substancial para 

clarificar as formas como os produtores tradicionais percebem, concebem e 

conceituam os recursos, paisagens ou ecossistemas dos quais dependem para 

subsistir. Mais ainda, no conceito de uma economia de subsistência, esse 

conhecimento sobre a natureza se converte em um componente decisivo para 

subsistir... As sociedades tradicionais albergam um repertório de conhecimento 

ecológico que geralmente é local, coletivo, diacrônico, sincrético, dinâmico e 

holístico... Na dimensão do tempo (ou histórica), o conhecimento contido em um só 

informante é a síntese de pelo menos três vertentes: (i) a experiência  historicamente 

acumulada e transmitida por meio de gerações por uma cultura rural determinada; (ii) 

a experiência socialmente compartilhada pelos membros de uma mesma geração (ou 

um mesmo tempo generacional); e (iii) a experiência pessoal e particular do próprio 

produtor e sua família, adquirida pela repetição do ciclo produtivo (anual) 

paulatinamente enriquecido por variações, eventos imprevistos e surpresas 

diversas.” (TOLEDO, BARRERA, 2009, p. 5).   
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5. RESULTADOS  
 

Zoador situa-se a Sudeste da microbacia, aos arredores do Rio Sambaqui ou Lageado 

fazendo divisa com a Serra Canavieiras e da Prata, Sambaqui à Norte e com Pitinga à Leste. 

Zoador apresenta baixa densidade populacional e habitacional, comparado às demais 

localidades da microbacia, além de apresentar vestígios de abandono de residências devido as 

suas condicionantes físico-naturais, as quais permitiram a permanência de sua vegetação na 

maior parte da localidade. As áreas ocupadas apresentam residências isoladas com agricultura 

de subsistência. 

 A partir dos estudos e avaliações das cartas temáticas e dos transectos 

geoambientais realizados (figura 3, 4, 5, 6, 7, e 8), foi possível identificar duas unidades da 

paisagem na localidade de Zoador (figura 9). Tal divisão permitiu determinar vocações e 

limitações de uso e ocupação do solo.  A identificação de unidades da paisagem segue critérios 

de geomorfologia, geologia, declividade, clima e cobertura vegetal caracterizando unidades 

geomorfologicamente semelhantes.  

 

Figura 3- Mapa de Hipsometria. Fonte: Os autores. 
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Figura 4- Mapa geológico. Fonte: Os autores.                      Figura 5- Mapa de Declividade. Fonte: Os autores. 

 

Figura 6- Mapa de Formas de Relevo. Fonte: Os autores. 
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Figura 7 - Perfil Geológico Esquemático Longitudinal (SE/NO). Fonte: Os autores. 

 

Figura 8 -  Perfil Geológico Esquemático Longitudinal. Fonte: Os autores. 

 

Figura 9- Perspectiva Esquemática da Localidade de Zoador. Fonte: Os autores. 
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6. Primeira unidade de paisagem 
 

A primeira unidade da paisagem compõe parte dos divisores d`água da microbacia do 

Rio Sagrado e está a montante do Rio Sambaqui, fazendo divisa com Canavieiras e a Serra da 

Prata, com elevação entre 320 a 1120m em relação ao nível do mar, com altas declividades 

variando de 10,1° até 45°.  

Grande parte desta área encontra-se dentro da APA de Guaratuba. Caracterizada por 

rochas do Complexo Gnássico - Migmatítico e em pequena porção o Granito da Serra Canavieira 

de idade arqueana e proterozóico inferior (mais antiga), que constitui a rocha de maior 

resistência a intemperização em relação às demais da localidade.  

A região possui elevada altitude, a qual forma os divisores d’água, constituindo barreiras 

ecológicas que interrompem o fluxo de umidade vindo do mar e provocam chuvas orográficas 

(figura 10).  O topo da Serra Canavieiras e da Prata é constituído por solos litólicos: rocha 

exposta devido à alta declividade com grande susceptibilidade à erosão. Nas demais áreas a 

cobertura vegetal está preservada. Devido a estas condicionantes neste local não há ocupação 

humana. 

As formas do relevo foram analisadas sobre o aspecto da sua viabilidade à ocupação.  A 

vertente convexa demonstra que a área seria propicia à ocupação se não fosse a alta 

declividade e altitude.  Os colos e a vertente côncava não são adequados, pois são locais de 

nascentes e canais de drenagem que devem ser preservados juntamente com a zona ripária. Os 

patamares e os topos de morros são adequados desde que tenham fácil acesso e baixa 

declividade (abaixo de 30o graus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - À esquerda parte alta de Zoador com a formação de chuva orográfica. No centro rocha exposta e à 

direita estrada de Zoador com vegetação ao longo da estrada. Fonte: Os autores (2012).  
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7. Segunda unidade de paisagem 
 

A segunda unidade da paisagem pertence à zona de transição entre Zoador e Sambaqui 

e a Serra da Prata. Está entre a elevação 320 a 0 metros em relação ao nível do mar, com 

declividade suave variando de 0° até 10°.  

Predominam rochas do Complexo Gnássico – Migmatítico, biotita-xistos e depósito de 

tálus com blocos envolvidos em matriz argilosa. O Complexo Gnássico – Migmatítico tem maior 

resistência a intemperização. Já o biotita-xistos é uma rocha de menor resistência que o granito, 

e por esse motivo se decompõem mais facilmente gerando solos mais profundos. O tálus é a 

consequência da erosão, resultado mais recente do intemperismo sobre a rocha e compõem a 

superfície do solo mais suscetível a movimentos de massa (figura 11). Os movimentos de 

massas são processos da geodinâmica superficial onde um movimento ou queda apreciável de 

material é provocado por força gravitacional sobre uma superfície com determinado gradiente 

permitindo o acúmulo do material (ALVARADO, 2006). 

A segunda unidade apresenta que a forma de relevo vertente convexa é a área é 

propícia para ocupação, desde que não sejam ocupadas as áreas com declividade superior a 30 

graus. A vertente côncava representa as áreas de drenagem que não são adequadas para 

ocupação, pois concentram as áreas de vazão do Rio Sambaqui e suas nascentes, além de 

serem as áreas mais propicias para a ocorrência de corridas de detritos. Os colos não são 

adequados para a ocupação, pois são áreas de nascentes que devem ser preservadas. Os 

patamares e os topos de morro são áreas propicias para a ocupação, mas deve-se considerar a 

facilidade do acesso, o grau de declividade no entorno e altitude. A pequena porção de planície é 

a melhor área, comparada com as demais formas de relevo, para a ocupação com moradias e 

plantio devido à sua baixa declividade e fertilidade do solo. É necessário compreender que a 

atual forma do relevo é o resultado da história natural do ecossistema. As formas são dinâmicas 

e variadas, se manifestam ao longo do tempo e do espaço de modo diferenciado, em função das 

combinações e interferências múltiplas dos demais componentes do estrato geográfico (ROSS, 

1990).  

A vegetação encontra-se alterada nos locais de residência e pequenas culturas de 

banana, pupunha e fruta do conde para subsistência. Nos demais locais a vegetação está 

preservada devido a alta declividade que na permite a ocupação humana. Segundo o relato de 

um dos moradores, atualmente existem apenas três residências em toda a localidade de Zoador.  

Encontram-se vestígios de abandono de residências, possivelmente ocorrido após o 
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deslizamento de março de 2011. E evidências de exploração de macadame que pode ter 

contribuído para este deslizamento devido à retirada de solo.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 11- À esquerda cicatriz do deslizamento ocorrido em 2011, ao centro casa abandonada e à direita casa com 

plantação de pupunha. Fonte: Arquivo dos Autores (2012). 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na abordagem de problemas ambientais locais, no caso de programa de extensão 

universitária, é relevante o desenvolvimento de uma pesquisa participativa por meio da 

sabedoria tradicional, na qual o conhecimento científico e o conhecimento popular caminham 

juntos. Esses conhecimentos têm um valor substancial para clarificar as formas como os 

produtores tradicionais percebem, concebem e conceituam os recursos, paisagens ou 

ecossistemas dos quais dependem para subsistir (TOLEDO E BARRERA, 2009). 

Além da pesquisa participativa, o entendimento dos problemas ambientais deve emergir 

da sobreposição do sistema natural, compreendido espacialmente na microbacia hidrográfica e 

do sistema antrópico, compreendido pelo estudo do uso e ocupação do solo.  

Conclui-se que o principal problema analisado na localidade de Zoador foi a presença de 

rochas não tão resistentes a intemperização comparado as demais formações geológicas da 

microbacia. Por consequência, a rocha de menor resistência tem maior suscetibilidade para 

alteração, gerando solos mais profundos e suscetíveis a movimentos de massa.   A 

desconsideração da conformação natural aliada ao desmatamento, cortes íngremes nas 

encostas, aterros inadequados e a alteração dos cursos d’água, são os condicionantes básicos 

para a deflagração dos fenômenos de movimentos de massa e escorregamentos. 

Portanto, a primeira unidade da localidade de Zoador é um local inadequado para habitar 

e praticar atividades econômicas principalmente pelas suas características geológicas e de 

declividade. Para prevenir a ocorrência de desastres naturais na localidade o ideal seria 

conservar esta área o mais próximo possível de sua forma original. Deve-se considerar as 

restrições sob aspecto ambiental, geotécnicos e geológicos, que contra indicam a intensificação 

de atividades antrópicas. A partir dessa constatação, pode-se avaliar a possibilidade de criação 
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de parques e áreas de lazer. Porém, deve-se conservar o traçado natural das drenagens não 

alterando as características da zona ripária.  

Já a segunda unidade da paisagem é mais propicia para a ocupação comparada a 

primeira unidade. Exceto as áreas com declividade acima de 30 graus, colos e vertentes 

côncavas.  Entretanto, o local mais adequado para habitação e atividades produtivas é a 

planície, pois possui baixa declividade, podendo ser ocupada na parte de Zoador e da localidade 

vizinha em Sambaqui. 

A análise dos fatores físico-naturais e antrópicos, interagindo pesquisadores e 

informantes chaves permitiram a conscientização da população e a identificação da 

vulnerabilidade local, além de indicar o uso e ocupação do solo adequado. Assim, tendo como 

finalidade minimizar os riscos em que a localidade de Zoador está submetida. Prevenir, enquanto 

há tempo, é possível. 
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