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A palavra Natureza admite muitos sentidos, 
mas podemos admitir que se origina de 
natus: À Natureza, portanto, basta-lhe ter 
nascido; existir. 
Ela, contudo, independentemente de 
qualquer ação humana, está em constante 
mutação ao longo dos tempos, pela 
interação entre as forças endógenas do 
planeta e os agentes externos, especialmente 
ligados ao clima.



Como se formou a Planície Costeira 

do Sul de SC? 

270 milhões de anos atrás: na porção oeste do 
continente de Gondwana estendia-se uma 
grande depressão, aos poucos preenchida por 
sedimentos flúvio-glaciais, depois marinhos e 
cada vez mais continentais - praiais, flúvio-
deltáicos, até desérticos: a sua consolidação 
originou as formações sedimentares 
gondwânicas da Bacia do Paraná.



Blocos constituintes do continente de Gondwana, 
com setas indicando os principais movimentos relativos
(Modificado de “Enciclop. A Aventura da Vida, 1997”)



Dois momentos podem ser destacados neste 
processo:

1.

No período Permiano (entre 270 e 230 Ma), o 
desenvolvimento de densas florestas que, 
cobertas pelas águas e submetidas à ação de 
bactérias anaeróbicas, à pressão e ao aumento 
de temperatura pelo soterramento, vieram a 
constituir as camadas de carvão da Formação 
Rio Bonito;  



2.

Nos períodos Triássico e Jurássico (entre 
230 e 130 Ma), a formação de um imenso 
deserto, conhecido no Brasil como Deserto 

de Botucatu, originando um pacote de 
arenitos porosos e permeáveis, com 100 a 
200m de espessura: o atualmente famoso
Aqüífero Guarani. 



Segundo a teoria da Tectônica de Placas, há
cerca de 180 milhões de anos teve início o 
processo de fragmentação do Gondwana, 
conhecido como Deriva Continental. À
medida que os continentes se afastavam, (à
velocidade de alguns centímetros por ano), o 
magma basáltico proveniente do manto da 
terra ia formando o fundo dos novos oceanos 
– como o Oceano Atlântico, que até então 
não existia.



Esquema evolutivo de fragmentação de uma massa                                                 
continental e formação de crosta oceânica.   

(modificado de Tassinari, 2000)



Aspecto atual do fundo do oceano Atlântico conforme 
Carte du fond des oceans, Le Pichon, s/d.



Esse mesmo tipo de magma penetrava pelas 
antigas fraturas da crosta continental, 
reativadas pelos movimentos tectônicos, 
espalhando-se então em camadas sucessivas 
sobre as areias do deserto, e formando um 
pacote com espessura de centenas de metros 
de rochas vulcânicas básicas, intermediárias 
e ácidas que constituem a Formação Serra 

Geral e que sustentam os Campos de Cima 
da Serra.



O processo de separação coincidiu com a 
formação da Cordilheira dos Andes, no lado 
oeste da América do Sul, provocando um 
basculamento do continente e o soerguimento 
de toda a margem Atlântica: de Joinville para 
o norte, formou-se então a Serra do Mar, e daí
para o sul, as íngremes encostas conhecidas 
como a Serra Geral, especialmente majestosas 
na Região Sul de SC.



Bloco-diagrama parcial do Sul/SC, com coluna geológica



Imagem da encosta da Serra Geral, após as grandes 
enxurradas do natal de 1995 (foto Pellerin, fev./1996)



Material depositado na planície aluvial no Natal de 1995



Uma pequena parte das árvores arrancadas em 1995



A planície formada pela colmatação dos antigos leques aluviais



Na natureza, portanto, o homem, 

supostamente, não está.

Mas, apesar de contemplarmos muitas vezes 
a natureza de uma forma romântica e 
sonhadora,dependemos diretamente de 
aproveitar e transformar o ambiente natural 
para nele viver, e passamos a considera-lo
como o meio ambiente do homem. 



A Praia da Armação, vista do Morro das Pedras:A Praia da Armação, vista do Morro das Pedras:



O Alto da Caieira, no Maciço Central do Morro da 
Cruz:
O Alto da Caieira, no Maciço Central do Morro da 
Cruz:



degradação ambiental:

... o solapamento da qualidade de vida de uma 
coletividade na esteira dos impactos negativos 
exercidos sobre o ambiente – que tanto pode ser 
o ‘ambiente natural’ ou os recursos naturais, 
quanto o ambiente construído, com seu 
patrimônio histórico-arquitetônico, seu valor 
simbólico-afetivo, etc. – por fenômenos ligados 
à dinâmica e à ‘lógica’ do modelo civilizatório e 
do modo de produção capitalistas. 
(Souza, 2000 p. 113).
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Natureza - constante mutação:
forças endógenas X agentes externos;

Meio Ambiente = Meio ambiente do homem. 

Degradação ambiental: 
modificação do ambiente natural com 
conseqüências na qualidade de vida dos seres 

humanos. 
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Os problemas ambientais são todos 
aqueles que afetam negativamente a 
qualidade de vida dos indivíduos no 
contexto de sua interação com o espaço, 
seja o espaço natural (estrato natural 
originário, fatores geoecológicos), seja, 
diretamente, o espaço social.

(Souza, 2000)
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No Manifesto pela Vida (Leff et al., 
2002), a crise ambiental é apresentada 
como uma crise de civilização, a crise de 
um modelo econômico, tecnológico  e 
cultural que depredou a natureza e negou 
as culturas alternativas. Não como uma 
crise ecológica, mas social, em que o 
aquecimento do planeta, p. ex., é um fato 
antrópico, não um fato natural.
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Século XX, o século do Desenvolvimento

No final do século XIX a ciência, a técnica, a
indústria pareciam carregar, no próprio 
desenvolvimento, a eliminação das velhas 
barbáries e o triunfo da civilização.
Daí a fé autorizada no progresso da humanidade, 
a despeito de alguns acidentes de percurso.

(Edgar Morin, 1993)



1946: 
duas grandes guerras depois, Josué de 
Castro publica a “Geografia da Fome”:

Da indignação à esperança: Mais uma 
vez, com o desenvolvimento, viria a 
superação das injustiças; com a técnica, 
via Revolução Verde, teríamos o fim da 
fome no mundo.
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1992: 
O contexto em que se deu a redescoberta da 

natureza é o das modificações gradativas 
introduzidas pelo homem, resultando em 
ameaça real e concreta à própria continuidade 
da sua existência sobre a face da Terra. E a 
miséria, a fome e a exclusão social nada mais 
são do que a cruel manifestação, em escala 
global, do triunfo das velhas barbáries. 

(Milton Santos, 1992).
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Encerrado, 
o século da modernidade

tem que ser questionado, 
não por seus ideais, mas pela 

falta de sua realização

(Silva, 1995)
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O paradoxo do des(-)envolvimento:
Na sua origem, a palavra desenvolver

(= desarollar, developper, to develop, 

svilupare, entwickeln...) significa 
tirar do invólucro, do envelope, do pacote. 
Desembrulhar, desenovelar. Só por extensão: 
fazer crescer ou medrar, que progrida, 
aumente, melhore, se adiante; tornar maior ou 
mais forte, crescer... 

(Scheibe e Buss, 1992, 1993)
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O modelo de desenvolvimento capitalista:

des-envolve economias, mas adiciona novas 
camadas, sempre mais intransponíveis, aos 
invólucros a serem rompidos por aqueles 
países (ou regiões) fornecedores de matérias 
primas e hoje,via dívida externa, também de 
capitais.
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Ecodesenvolvimento

desenvolvimento (auto)sustentável

desenvolvimento durável.

Maurice Strong, Secretário Geral da CNUMAD: 
Três critérios fundamentais devem ser 
obedecidos simultaneamente (para o 
desenvolvimento sustentável): 
- eqüidade social, 

- prudência ecológica 

- eficiência econômica.

(Sachs, 1993).
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As 5 dimensões do Ecodesenvolvimento:

a) Sustentabilidade social;

b) Sustentabilidade cultural;

c) Sustentabilidade ecológica;

d) Sustentabilidade espacial;

e) Sustentabilidade econômica.

(Sachs, 1993)
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Premissas fundamentais das estratégias de 

transição (Sachs, 1993): 
a) Várias décadas; 
b) Os países industrializados devem assumir  
custos de transição e do ajuste técnico; 
c) Audácia das mudanças institucionais 
d) Modificações nos estilos de vida e nos 
padrões de consumo

Utopia???
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Desenvolvimento  X (Auto)sustentabilidade

A Reserva Extrativista do Alto Juruá:
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Desenvolvimento  X (Auto)sustentabilidade
A AGRECO:



Reserva Extrativista do Alto Juruá e 
AGRECO:

preservação ambiental e da qualidade de vida 
das populações envolvidas, reconhecimento e  
apoio teórico:
sustentáveis nos aspectos social, ecológico, 
espacial e cultural...
falta -lhes contudo 
auto-sustentabilidade econômica!
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Agronegócio no cerrado:
sustentabilidade econômica (e os juros???) 

X
insustentabilidade social, ecológica, espacial e 
cultural.

Argentina: granero del mundo 

ou republiqueta sojera?

(Gonçalves, 2004)

?Y Nosotros?
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Sustentar: 

segurar por baixo, impedir que caia; 

fazer face a, resistir a;  conservar, manter; 

alimentar física ou moralmente.

Duro:

rijo, difícil de penetrar ou riscar, consistente,

árduo, áspero, vigoroso, implacável, 

enérgico, forte ... 



Sustentável é o que pode (e/ou deve) ser 
sustentado, no interesse da sociedade. 
Mesmo que para isso necessite de um 
apoio – e nesse sentido conhecemos bem a 
função e a importância da palavra francesa 

soutien.
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A sustentabilidade não pode ser buscada 
unicamente pelos fornecedores dos produtos 
ecologicamente desejáveis (tanto os alimentos 
como a conservação do solo, das águas ou das 
florestas): não há como exigir deles uma auto-
sustentabilidade econômica que lhes é
permanentemente negada pelo restante da 
sociedade. É ela que precisa assumir 
claramente o ônus dessa sustentação.
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Durável é o adjetivo que caracteriza aquilo 
que se mantém ao longo do tempo, e mantém-
se porque é duro. Neste caso, poderíamos 
contrapor á idéia da transformação, do des-

envolvimento, tão presente em todas as 
premissas da sustentabilidade apresentadas 
por Sachs (1993), uma idéia de resistência:

Hay que endurecer-se!
, nas palavras do Che.
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E a conservação das culturas, das 
características das sociedades tradicionais 
dependeria então também desses fatores 
intrínsecos de resistência - às mudanças 
induzidas pela ideologia do crescimento 
sem limites e, especialmente, da economia 
de mercado, ainda hoje – e aparentemente 
cada vez mais – dominante no mundo 
capitalista.
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Ainda para Leff et al. (2002), uma ética 

para a sustentabilidade se basearia em 
um conjunto de preceitos, princípios e 
propostas para reorientar os 
comportamentos individuais e coletivos, 

assim como as ações públicas e privadas
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Esta ética se estaria configurando em 
torno de movimentos sociais e culturais 
que começam a enlaçar-se em torno de 
redes cidadãs e de fóruns sociais 
mundiais numa nova cultura da 
solidariedade.
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A concretização dessas redes através do 
que temos chamado de 

Educação Ambiental,
encarada como uma preparação plena 
para o exercício de uma cidadania 
responsável, pode ser a grande tarefa que 
temos pela frente.
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