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Resumo: O compartilhamento de sabedorias tradicionais e conhecimentos científicos têm sido 
considerados importantes em abordagens de planejamento. Neste sentido o objetivo do presente 
estudo foi identificar e caracterizar as unidades da paisagem, através da elaboração de transectos 
geoambientais, valendo-se da sabedoria tradicional e de base cartográfica (geologia, formas do 
relevo, hipsometria, hidrografia, declividade, legislação ambiental, vulnerabilidade ambiental). A 
área de estudo é o sudoeste microbacia Hidrográfica do Rio Sagrado, zona rural, município de 
Morretes, (PR). Esse local é considerado vulnerável ambientalmente devido às suas características 
climáticas e geomorfológicas, como declividade acentuada e elevados índices pluviométricos. 
Como resultado a área foi classificada em quatro unidades de paisagem. A primeira unidade situada 
nas porções mais elevadas com declividade entre 45 e 90 graus, caracterizada como imprópria para 
o uso e ocupação. A segunda grande unidade de paisagem apresenta declividade variando entre 20 e 
45 graus e corresponde à área de transição altitudinal, apresentando ocupação humana. A terceira 
unidade da paisagem caracteriza-se por uma suavização da morfologia do terreno, com declividade 
inferior a 20 graus, sendo vulnerável à inundações. A quarta unidade corresponde à planície 
sedimentar quaternária, tratando recepção de sedimentos fluviais finos provindos das unidades 
anteriores, sendo adequada a uso e ocupação. 
 
 
Palavras-chave: caminhadas geoambientais; vulnerabilidade à ocupação humana; 

interdisciplinaridade.  

 

Abstract: Sharing traditional wisdom and scientific knowledge has been considered important in 
planning approaches. In this sense the objective of this study was to identify and characterize the 
units of the landscape, through the development of geo-environmental transects, drawing on 
traditional wisdom and base maps (geology, land forms, hypsometric, hydrography, slope, 
environmental legislation, vulnerability environmental). The study area is at the Southwest Micro 
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Basin Rio Sagrado, rural Morretes, (PR). This site is considered environmentally vulnerable due to 
their geomorphological and climatic characteristics, such as very steep slopes and high rainfall. As a 
result the area was classified into four landscape units. The first unit located in the higher portions 
with slopes between 45 and 90 degrees, characterized as unaproprieted for use and occupation. The 
second major landscape unit has slopes ranging from 20 to 45 degrees and corresponds to the 
transition area altitudinal, with human occupation. The third landscape unit is characterized for a 
plain morphology, with slopes less than 20 degrees, characterized as vulnerable for flooding. The 
fourth unit corresponds to the quaternary sedimentary plain, dealing with incoming river sediments 
finer stemmed from earlier, it is recommended use of this area due to its fertility. 
 
Key-words: geo-environmental transects; vulnerability to the use and occupation; 

interdisciplinarity. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

No final do século XIX, o pensamento tecnocrático predominante levava a crer que o século 

XXI iria promover ainda mais a expressão do que se cunhou de modernidade como sinônimo de 

progresso da humanidade! No entanto, estamos vivendo tragédias socioambientais, além de 

desigualdades socioeconômicas sem precedentes. O planeta Terra sempre esteve sujeito a mudanças 

produzidas por longos e curtos ciclos, mas as mudanças climáticas em questão são resultado 

principalmente do aquecimento global induzido pelas ações humanas, com destaque maior após a 

revolução industrial, onde a extração de recursos naturais, e também sua transformação, sem o 

controle dos poluentes gerados, aceleraram este processo de aquecimento. 

Estas mudanças climáticas impactam em ecossistemas, observação esta já sendo feita desde a 

década de 1980, quando foi publicado o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas). Os ecossistemas se originam a partir de elementos naturais, estes por sua vez tornam-se 

recursos a partir do momento em que são utilizados como fonte econômica e de sobrevivência, 

levando em consideração que a existência do ser humano é diretamente dependente de recursos 

naturais. 

A partir do século XXI, a mídia tem divulgado com maior freqüência catástrofes naturais 

ocorridas por todo o mundo, contribuindo para trazer a tona e reforçar o debate sobre as origens e os 

efeitos das mudanças climáticas em escala global. Debates estes que envolvem questões técnicas, 

tecnológicas, políticas e sociais. 

Neste contexto, sobre os efeitos e conseqüências das mudanças climáticas as alterações de uso e 

ocupação do solo, a intensiva retirada da vegetação nativa para realização dos cultivares tem 

contribuído enormemente para eliminar as funções que o ecossistema original presta a natureza. O 
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presente de pesquisa parte do pressuposto que, na área de estudos, as funções de contenção de 

erosão e ancoragem das encostas pelos sistemas radiculares das plantas estão prejudicadas e tem 

colocado a população local vulnerável a tais efeitos.Os resultados desta pesquisa serão aplicados 

nas etapas de pesquisa-ação do programa de extensão rural – 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, um recorte geográfico da Área de Preservação Ambiental (APA) de 

Guaratuba, Reserva da Biosfera (ReBIO) de Floresta Atlântica, de contratação vigente 2011-2012 - 

FURB (Universidade Regional de Blumenau). 

O citado programa de extensão se inscreve num de contexto de reflexões sobre a educação rural 

[Mansur e Sampaio (2011); Courdel Tonneau, (2010); Dias et al (2011)] inspiradas nas concepções 

de Paulo Freire (1996). A formação com base neste movimento baseia-se em dois princípios: (i) 

contextualização (ambiente, recursos, pessoas, habilidades, (ii) problematização (é questionando a 

sua própria realidade que os alunos podem aprender e encontrar novas maneiras de agir sobre esta 

realidade). 

Para tanto, este artigo resulta de um esforço para abordar inicialmente a parte (i) 

contextualização (ambiente e recursos), sendo sub-projeto do programa de extensão rural. Tanto a 

pesquisa como a extensão mencionadas, estão inseridas na - Zona de Educação para o 

Ecodesenvolvimento (ZEE) de Rio Sagrado, Morretes (PR). A ZEE é um espaço de 

experimentações práticas que coaduna com a perspectiva transdisciplinar, propondo bases 

filosóficas que repensem a ética e a epistemologia, e que possam subsidiar um novo conceito de 

desenvolvimento [Zuñiga; Mansur; Dias, (2010)]. 

O programa de extensão rural tem objetivo geral dar continuidade à apropriação de 

conhecimentos (geral e especializado) na formação dos jovens residentes nas comunidades da 

microbacia do Rio Sagrado, zona rural do município de Morretes (PR), através da educação 

ambiental com foco na metodologia e monitoramento de indicadores de sustentabilidade e 

vulnerabilidade à ocupação humana. 

Este estudo teve por objetivo identificar e caracterizar as unidades da paisagem, através da 

elaboração de transectos geoambientais, valendo-se de sabedoria tradicional, base cartográfica 

(geologia, formas do relevo, hipsometria, hidrografia, declividade, legislação ambiental, 

vulnerabilidade ambiental) e por se tratar de uma área de fragilidade geológica e pedológica (solo) 

em termos de erosão, movimentos de massa e enxurradas. Considerando estes aspectos, o estudo 

apontará as áreas mais apropriadas para expansão e limitação do uso do solo, compatíveis com o 

meio ambiente local.  
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2.      MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAGRADO: BREVE 
CARACTERIZAÇÃO 

 

A microbacia hidrográfica do Rio Sagrado, área rural do município de Morretes (PR) está 

localizada no Estado do Paraná (FIGURA 1), sendo composta pelas comunidades do Rio Sagrado 

de Cima, Canhembora, Brejumirim e Candonga (FIGURA 2).  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 [Oliveira e Sarney, (2000)]. 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 [IPARDES (2007); Henríquez et al. 

(2008); Zechner, Henríquez e Sampaio (2008)]. 

 

 
Figura 1 – Mapa de localização da microbacia do Rio Sagrado. Fonte: Braguirolli e Feuser, 

2010. 
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Figura 2- Localização das comunidades da microbacia hidrográfica do Rio Sagrado, Morretes, 

(PR).Fonte: Base cartográfica IBGE - graficação equipe. 

 

 

Situa-se a aproximadamente 65 km de Curitiba (PR) e a 45 km do Porto de Paranaguá (PR). A 

cidade de Morretes está situada na zona fisiográfica do litoral paranaense, estendendo-se 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. 

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

17.000 habitantes [IBGE (2007)], para 15.718 habitantes, com uma densidade demográfica de 

22,96hab./m² [IBGE (2010)]. Destes, 7.178 habitantes são da área urbana e 8.540 são 

remanescentes da área rural (é estimado que 6,31% reside no Rio Sagrado). 

A microbacia hidrográfica do Rio Sagrado por sua vez tem uma população que pode ser 

estimada em 540 residentes e 500 não residentes num total de 520 propriedades, sendo 270 de 

residentes e 250 de não residentes, ou seja, proprietários de chácaras ou sítios de lazer, [Keller 

Alves (2008)]. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
A definição de indicadores ou variáveis a serem utilizados na pesquisa foi determinada a 

partir da visão sistêmica, partindo-se da convicção de que não é possível considerar fenômenos 
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ambientais do meio físico-natural sem analisar as relações entre eles, como sugere a teoria sistêmica 

de Von Bertalanffy (1968). Nela se considera que os fenômenos naturais, em sua maioria, se 

constituem em sistemas dinâmicos complexos que apresentam uma dinâmica evolutiva determinada 

pela sua estrutura e pelos fatores externos [Aumond (2009)]. Para enfrentar a realidade, esta 

pesquisa envolve profissionais da Geografia, Geologia, Arquitetura e Engenharia Florestal que 

integrados deverão convergir para o âmbito de uma problemática compartilhada.  

A pesquisa-ação em curso na microbacia hidrográfica do Rio Sagrado tem sido catalisadora 

para integração de diversos grupos de pesquisa promovendo a interdisciplinaridade e a 

multidisciplinaridade. Como também permitiu avançar na direção da participação comunitária 

através da pesquisa e extensão na busca de solução dos problemas locais, partindo da consideração 

de que é possível a qualificação de membros comunitários para o aproveitamento e conservação dos 

recursos naturais.  

Neste processo parte-se da premissa de que os processos geoambientais que interferem nas 

vertentes do Rio Sagrado, seus afluentes e encostas da Serra do Mar estão relacionados a inúmeros 

fatores, incluindo clima, cobertura vegetal, litologia, estrutura geológica e tipos de solo [Bigarella 

(2003)]. Neste sentido, os trabalhos de campo preliminares que foram desenvolvidos a partir de uma 

análise participativa dos fatores físico-naturais, conjugando conhecimento científico e sabedoria 

tradicional, nos mostram uma realidade local de conflitos entre o uso do solo e a aptidão do meio 

físico. Diante deste quadro, apresenta-se uma questão norteadora: quais seriam as áreas 

ambientalmente mais sensíveis da microbacia em estudo?  

O artigo apresenta aqui uma contribuição sistêmica que começa a esboçar esta resposta. Na 

microbacia hidrográfica do Rio Sagrado, está em curso uma Zona de Educação para o 

Ecodesenvolvimento (ZEE), ou seja, um espaço de experimentações práticas que coadunam com a 

perspectiva transdisciplinar, propondo bases filosóficas que repensem a ética e a epistemologia, e 

que possam subsidiar um novo conceito de desenvolvimento.  

A partir dos dados até agora apresentados, verificamos que os problemas ambientais, 

particularmente, caracterizam-se pelo fato de exigirem para sua solução novos padrões de 

organização das comunidades. A interdependência dos diversos fatores envolvidos nas questões 

ambientais cria uma complexidade que coloca em discussão o trabalho tradicionalmente realizado 

por disciplinas isoladas. Torna-se evidente a complexidade dos assuntos que se referem ao meio 

ambiente e a necessidade de aplicação de análises mais abrangentes.  

O conceito de meio ambiente formulado por Bucek [(1983) apud Gama (1998)], retrata esta 

complexidade. Para o referido autor, meio ambiente é “um sistema aberto de formação histórica, 

produto das relações bilaterais entre a sociedade, os recursos naturais e o meio natural e das 
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relações também dentro da sociedade. É um sistema de elementos bióticos, abióticos e sócio-

econômicos, com os quais o homem em sua atividade, principalmente no processo da produção 

material, entra em contato, os modifica e utiliza para a satisfação das suas necessidades e aos quais 

ele mesmo se adapta em determinado marco espaço-temporal” [BUCEK (1983) apud GAMA, 

(1998) p. 14]. 

O meio ambiente, pois como conceito relacional sistêmico, define-se através de relações de 

interdependência socioambientais.  

Neste contexto, uma abordagem que contemple todas as nuanças sobre o meio ambiente, na 

sua visão mais moderna, deve estar baseada num estudo interdisciplinar e multidisciplinar. 

Atualmente, a interdisciplinaridade é proclamada não só como método e 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)]. Quando 

tratamos de problemática ambiental e interdisciplinaridade estamos intrinsecamente incluindo os 

aspectos sociais, e se pretendemos alcançar o quadro conceitual de ecodesenvolvimento proposto 

por Sachs (1986) é preciso considerar os problemas de recursos, ambiente, população e 

desenvolvimento de forma unificada. Para Sachs (1997) o próprio desenvolvimento é um conceito 

abrangente e diferente de crescimento econômico - ainda considerado uma condição necessária, 

mas de forma alguma suficiente que inclui as dimensões ética, política, social, ecológica, cultural e 

territorial, todas elas sistematicamente interrelacionadas e formando um todo.  

O objeto de estudo é entender a localidade como um ecossistema complexo que, cada vez 

mais é visto como uma unidade de planejamento e gestão para o desenvolvimento sustentável do 

território que abrange. Assim, pesquisar um ecossistema que interage com a realidade, significa 

estudar, segundo Garcia (1994) um elemento da realidade que envolve aspectos físicos, biológicos, 

sociais, econômicos e políticos. O autor enfatiza que existem múltiplos aspectos e maneiras de 

abordar os ecossistemas, dependendo sempre dos objetivos perseguidos em cada processo de 

pesquisa.  

Os problemas ambientais exigem novos padrões de organização dos conhecimentos 

científicos. A interdisciplinaridade coloca em discussão o trabalho tradicionalmente realizado. 

Integrar diferentes disciplinas com o objetivo de consolidar no pesquisador a necessidade da 

integração disciplinar, através da pesquisa e da participação de técnicos. Essa metodologia resulta 

da adoção de um ponto de vista particular para a específica problemática ambiental, imposta pela 

mudança dos padrões de uso e ocupação do solo e os agentes internos e externos ao sistema 

ambiental. A participação das comunidades no processo de planejamento é complementar, já que 
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exige a percepção do habitante local, conhecedor de sua realidade, e capacitá-lo com conhecimentos 

técnicos. Esta complementaridade promove a capacitação das comunidades para o entendimento e 

enfrentamento de seus problemas ambientais [Schult et al (2002)]. Segundo Sachs (1993) para 

planejar devemos levar em consideração as cinco dimensões ecodesenvolvimento que são a 

sustentabilidade social, entendida como a consolidação de um processo de desenvolvimento 

baseado em outro tipo de crescimento e orientado por outra visão do que é a boa sociedade; a 

sustentabilidade econômica, possibilitada por uma alocação e gestão mais eficientes dos recursos e 

por um fluxo regular do investimento público e privado a sustentabilidade espacial, voltada a uma 

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

humanos e atividades econômicas; a sustentabilidade cultural, em busca das raízes endógenas dos 

modelos de modernização e dos sistemas rurais integrados de produção, privilegiando processos de 

mudança no seio da continuidade cultural e traduzindo o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as especificidades 

de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local e por fim, a sustentabilidade ecológica. 

Um fenômeno caracterizado na localidade são as corridas de massa fenômenos naturais que 

fazem parte da dinâmica natural de evolução das encostas íngremes, porém a ocupação humana 

pode antecipar e até ampliar os seus efeitos. Os desmatamentos constituem uma das principais 

causas indutoras das corridas de massa [Aumond; Sevegnani; Bacca (2009)].  

Nas áreas com floresta, quando chove, cai sobre a vegetação que reduz o fluxo de água na 

superfície e também diminui a velocidade da infiltração mantendo a paisagem em equilíbrio. Já em 

áreas sem cobertura vegetal provoca a erosão do solo. A conseqüência com os desmatamentos é o 

processo erosivo acelerado com o entulhamento nos fundos do vales aonde sedimento vai se 

assentar [Bigarella (2003)].   

 

4. MÉTODOS E MATERIAIS 
 

As caminhadas geoambientais compõem uma relação entre sabedoria tradicional e 

conhecimento científico. A sabedoria tradicional é representada por um informante-chave, membro 

da comunidade. Sendo que o conhecimento científico é desenvolvido por uma equipe 

interdisciplinar, envolvendo graduandos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, 

Engenharia Florestal, Administração e professores com formação em Geologia, Geografia e 

Arquitetura e Urbanismo.  Este método de trabalho de campo onde membros da comunidade 

participam nas caminhadas possui um papel importante no registro de informações como 

localização de áreas susceptível à enxurradas, deslizamentos,  desmatamentos entre outros, além de 
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identificar as áreas mais propícias e menos propícias para a ocupação humana.As incursões de 

campo foram planejadas a partir da base cartográfica, maquetes física e eletrônica (FIGURA 3) e 

alguns perfis geológicos elaborados pela equipe, tendo como objetivo levantar informações 

geomorfológicas e geológicas que venham a complementar o estudo. As informações levantadas 

foram registradas e interpretadas de forma interdisciplinar. 

 

 
Figura 3 – Maquete eletrônica com delimitação da bacia hidrográfica. Fonte: BRAGUIROLLI 

E FEUSER, 2010. 

 

Os transectos, aqui denominadas caminhadas geoambientais, baseiam-se na coleta de 

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

sistemáticas da morfologia e geologia dos recursos e atividades humanas ali existentes [Seixas 

(2005)]. Essas caminhadas permitem que os pesquisadores se familiarizem com a área em estudo. 

Sobre a representação do transecto são colocadas as informações sociais e ambientais obtidas, bem 

como os principais problemas e possíveis soluções levantadas. Além dessas informações foram 

registradas imagens e dados sobre a forma da paisagem geográfica para a elaboração dos perfis 

geológicos aqui apresentados (FIGURA 4). 
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Figura 4 - Perfil geológico esquemático 1 e 2. Fonte: resultados deste trabalho. 

 
O diagnóstico socioambiental composto pelas cartas temáticas de formas de relevo, 

declividade, altimetria e legislação ambiental e dois cortes esquemáticos da área de estudos 

elaborados pela mesma equipe de pesquisa e extensão [Mansur, et al (2010)], serviram como base 

inicial para esta etapa. Este estudo revela pontos altamente críticos à ocupação humana, inclusive 

ocupações irregulares em áreas de declividade muito elevadas. Portanto, dada a fragilidade 

geológica e pedológica (solo) em termos de deslizamentos de massa e susceptibilidade à erosão dos 

processos de escoamento superficial, foi considerado fundamental um aprofundamento dos 

referidos atributos físico-naturais, nos conduzindo a elaboração de novos perfis esquemáticos e da 

carta temática de geologia (FIGURA 5) e interpretação das unidades da paisagem. Portanto, novas 

incursões ao campo, caminhadas geoambientais, foram realizadas para reconhecimento e 

levantamento das unidades da paisagem que resultaram nos dados aqui interpretados.  
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Figura 5 - Mapa geológico esquemático. Fonte: resultados deste trabalho. 

 
 

As caminhadas geoambientais complementam os perfis geológicos esquemáticos que 

permitem uma visão simplificada da distribuição espacial das rochas e da cobertura de solos. 

Durante as caminhadas realizadas procurou-se levantar e correlacionar informações de maneira 

interdisciplinar.  

A classificação da área por unidades de paisagem foi realizada com base em características 

comuns nos aspectos físicos, tais como geologia, geomorfologia, hidrografia e do uso e ocupação 

do solo.  
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A vulnerabilidade ambiental indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e 

induzidos em uma dada área, expressando-se segundo classes de probabilidade de ocorrência.  Estas 

unidades identificam áreas com restrição a ocupação humana. 

 
5. RESULTADOS 

 

Através das caminhadas geoambientais na microbacia hidrográfica do Rio Sagrado e da 

interpretação de cartas temáticas elaboradas entre 2009 e 2010 pelo mesmo grupo de pesquisa 

[Mansur, et al (2010)] nos permitiram a identificação de quatro unidades paisagísticas distintas 

geológicamente e geomorfologicamente. 

Estas unidades de paisagem apresentam características comuns, as quatro unidades 

identificadas foram caracterizadas e delimitadas com base nos aspectos físicos, tais como geologia, 

relevo, hidrografia, uso e ocupação do solo. 

  A primeira unidade, com declividade variando entre 45 e 90 graus, apresenta-se nas porções 

mais elevadas e íngremes (altos das serras, topos dos grandes divisores de água). Trata-se de uma 

região constituída geologicamente por Granito Serra da Igreja, Complexo Gnáissico Migmatítico do 

Pré-Cambriano.  Tratam -se de rochas de maior resistência a alterações físicas e erosões (pois é 

mais silicosa), que junto com a alta declividade, formam unidades que não acumulam solos 

espessos, predominando solos litólicos, de morfologia abrupta. São susceptíveis a escorregamentos, 

de difícil acesso e de temperaturas baixas. 

Devido à estas características geomorfológicas e geológicas, a vulnerabilidade ambiental se 

caracteriza como alta, tornando a sua ocupação impossível ou inadequada, constituem barreiras 

ecológicas que interrompem os fluxos de umidade provocando na microbacia as chuvas orográficas.  

(FIGURA 6).  

 
Figura 6- Primeira unidade de paisagem.  Fonte: Aumond, J.J. 
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A segunda unidade paisagística corresponde à área de transição altitudinal entre a primeira 

unidade e a terceira unidades de paisagem. Aqui, predomina o Complexo Gnáissico Migmatítico 

(rocha dura, porém se altera e erode com mais facilidade às intempéries, comparado a composição 

geológica da unidade anterior), uma área mais suavizada topograficamente que recebe material de 

movimento de massas da primeira unidade, originando depósitos de colúvio e os mares de matacões 

(FIGURA 7). 

 
Figura 7- Mares de matacões localizados na terceira unidade de paisagem. Fonte: Duwe, S. F.S. 

 

Nesta segunda unidade predominam solos eluviais de alteração in situ ou rochas aflorantes 

(FIGURA 8). A declividade desta unidade varia entre 20 e 45 graus, o que torna propício ao uso e 

ocupação do solo. Na porção noroeste desta unidade torna-se freqüente a presença de tálus, em 

áreas vulneráveis à erosão. Nesta unidade predominam culturas de subsistência devido a solos mais 

profundos que facilitam a estabilidade da vegetação. 

 

 
Figura 8 - Rocha alterada in situ. Fonte: Aumond, J.J. 
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Em áreas com declividade acentuada o terreno está sujeito à chuvas orográficas que 

favorecem a erosão laminar ou até mesmo movimentos de massa, configurando um cenário de 

vulnerabilidade média alta. A região possui diversos rios secundários que contribuem para o rio 

principal. Com as chuvas orográficas, ocorre uma mudança de fluxo da água rapidamente, com 

elevado risco de enxurradas na calha do curso principal.  

Predomina grande área de vegetação preservada com boa diversidade de espécies. A 

preservação da vegetação desta segunda unidade serve como barreira e também retém água para 

minimizar os movimentos de massa. Nestas áreas se pratica a agricultura temporária, como o 

cultivo de banana, palmito pupunha, café, mandioca.  Sítios, pastagens, exploração de ecoturismo e 

outras culturas sazonais são impróprias. 

  A preservação e recuperação da cobertura vegetal são de grande importância na qualidade 

da água para o abastecimento das comunidades a jusante (unidades 3 e 4). Nos perfis 

geoambientais, a formação geológica predominante é o Complexo Gnáissico Migmatitico, que é o 

substrato da maior parte da unidade 2. 

A terceira unidade de paisagem é caracterizada como uma área de recepção dos movimentos 

de massa das partes elevadas, logo uma ruptura do declive que resulta numa suavização da 

morfologia do terreno, com solos espessos e com boa cobertura vegetal.  A declividade neste caso é 

predominantemente inferior a 20 graus.  A formação rochosa é composta pelo Complexo Gnáissico 

Migmatitico, conforme perfil 1 e 2. Corresponde a parte mediana e terminal dos grandes 

movimentos de massa do passado, onde frequentemente podem ser encontrados mares de matacões 

de rocha expostos na superfície, fruto destes escorregamentos de massa antigos (FIGURA 7). No 

leito do rio também podem ser encontrados matacões em grande quantidade, evidenciando torrentes 

ocasionais e movimentos de massa antigos. A partir desta observação, esta área pode ser 

caracterizada como vulnerável a inundações.  

Nesta terceira unidade, a área é mais densamente ocupada, com sítios de proprietários 

alóctones (FIGURA 9), e moradores locais (FIGURA 10), serviços e atividades de subsistências 

(predominam principalmente culturas de palmito e banana) graças a facilidade de acesso. Devido a 

isto um dos principais problemas ambientais detectados nesta área, é a retirada da vegetação nativa 

para a realização dos cultivares (FIGURA 11), que acabam por eliminar as funções que o 

ecossistema original presta à natureza. Dentre as principais funções que o ecossistema presta, estão 

a contenção de erosão e a ancoragem das encostas pelos sistemas radiculares das plantas.   
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Figura 9- Propriedade de morador temporária, vista da rua com vasta vegetação em frente de casa 

de sítio. Fonte: Duwe S. F. S. 
 

 
Figura 10- Residência de morador permanente, observa-se falta de vegetação em frente de casa. 

Fonte: Duwe S. F. S. 
 

 
Figura 11 - Retirada da vegetação nativa para plantio palmeira real. Fonte: Aumond, J.J. 
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Nas cotas inferiores da comunidade Rio Sagrado de Cima, próximo à estrada geral, 

predominam chácaras e sítios de proprietários alóctones que tendem a preservar as propriedades. 

Predomina uma cobertura vegetal de mata secundária em estágio avançado, com um alto número de 

epífitas e lianas. Porém, está sujeita a um maior impacto em função da ocupação mais recente, por 

todas as atividades que vem sendo desenvolvidas. 

Os matacões são blocos de granitos e granitos gnáissicos que podem atingir mais de dois 

metros de diâmetro, e estão envolvidos por uma matriz mais fina formada por argila, silte e areia 

(FIGURA 12).  

 

 
Figura 12- Blocos de granitos e granitos gnáissicos. Fonte: Aumond, J.J. 

 

A quarta unidade corresponde a área mais a jusante da bacia hidrográfica, constituindo a 

planície sedimentar quaternária. Trata-se da área de recepção dos sedimentos mais finos provindos 

das unidades anteriores pelos processos de erosão laminar.       

Enquanto nas unidades anteriores ocorrem processos erosivos e de deposição, nesta área 

ocorrem apenas os processos deposicionais, constituída a base de sedimentos fluviais 

inconsolidados. Está submetida a freqüentes inundações. 

É a área de menor extensão da microbacia e por se constituir na área morfologicamente mais 

plana e regular, é adequada ao uso e ocupação do solo devido a fertilidade deste pela agricultura 

intensiva e extensiva, como já tem se mostrado historicamente. É também a área mais densamente 

ocupada pelas atividades humanas, resultando na área mais impactada ambientalmente pela ação 

humana – área de maior produção agrícola (FIGURA 13).  
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Figura 13 - Quarta unidade de paisagem. Fonte: Aumond, J.J. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa permitiu uma percepção da vulnerabilidade ambiental à ocupação humana no  sudoeste 

da microbacia hidrográfica do Rio Sagrado através das caminhadas geoambientais e análise das cartas 

temáticas de geologia, relevo, declividade, hipsometria [Mansur, et al (2010)]  . Através do cruzamento 

de informações obtidas nas cartas temáticas e nos transectos geoambienais foram analisadas as áreas mais 

vulneráveis ambientalmente. A área em estudo apresenta várias restrições à ocupação humana em função 

de suas características naturais, principalmente a ocorrência de cursos de água, nascentes, alta declividade 

do terreno e grande variação de altitude. 

A comunidade local pratica agricultura de subsistência em sua maioria em locais impróprios 

como encostas e topos de morro, gerando um forte impacto ambiental. A vegetação nativa é retirada 

para a implantação dos cultivares, impedindo assim que a natureza preste seus serviços de ancoragem de 

encostas tornando estas áreas mais vulneráveis à erosão e movimentos de massa. 

A interdisciplinaridade proposta está ocorrendo a partir da participação de diversos profissionais, 

envolvendo graduandos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, 

Administração e professores com formação em geologia, geografia e arquitetura.  

Este método de trabalho de campo onde membros da comunidade participam nas caminhada, junto 

com os pesquisadores, possui um papel importante no registro de informações como localização de áreas 

susceptível à enxurradas,  desmatamentos entre outros. 

A participação das comunidades locais no processo de planejamento é importante, já que exige a 

percepção do habitante local, conhecedor de sua realidade, para que se dê continuidade ao trabalho de 

sensibilização ambiental realizada pelo projeto de extensão FURB (2009-2012). 
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A partir das informações aqui levantadas, recomenda-se a ocupação humana na unidade de 

paisagem quatro, pois ocorre somente o processo deposicional e também é uma área que apresenta maior 

fertilidade para a agricultura. 
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