
A ILHA DE 
SANTA CATARINA
E SEU QUADRO 

NATURAL 

  

 



Blocos constituintes do continente de Gondwana,
com setas indicando os principais movimentos relativos
(modificado de “Enciclopédia A Aventura da Vida, 1997)

O continente de 

Gondwana, 

englobando partes das 

atuais Austrál ia, 

Antártica, Índia, Áfr ica 

e América do Sul  

inic iou há cerca de 180 

mi lhões de anos um 

processo de 

f ragmentação, 

com progressivo 

afastamento de todos 

esses blocos e que 

resultou na atual 

conformação das massas 

continentais 

do hemisfér io sul.

O GONDWANA



A part ir de um 

aumento pontual de 

temperatura do 

manto terrestre, um 

processo de 

ade lgaçamento 

crustal com geração 

de 

fraturas resul tou na 

formação de fossas 

tectônicas, 

intercaladas com 

blocos que 

permaneceram 

alçados, e o magma 

proveniente do manto 

foi construindo, 

pouco a pouco, o 

assoalho basál t ico 

t ipicamente oceânico.

( T A S S I NA R I ,  2 0 0 0 )

FUSÃO PARCIAL

DORSAL MESO-OCEÂNICA

PLATAFORMA CONTINENTAL

CROSTA OCEÂNICA

INJEÇÃO DE MAGMAS BÁSICOS



À medida que os 

continentes se 

afastavam, à razão de 

alguns centímetros 

por ano, a crosta 

oceânica e o oceano 

iam também 

aumentando, num 

processo que 

c o n t i n u a  a t é  h o j e .  

( T A S S I NAR I ,  2 0 0 0 )

Esquema evolutivo de 
fragmentação de uma massa

continental e formação de crosta 
oceânica.

(Modificado de Tassinari, 2000)



Numa imagem de satélite do 

atual litoral do estado de 

Santa Catarina é possível 

observar claramente um 

conjunto de lineamentos de 

direção N-S até N30oE, ao 

longo dos quais se alternam 

cristas de morros 

principalmente graníticos e 

porções rebaixadas, ainda 

submersas como no caso das 

baías Norte e Sul, ou já 

preenchidas por materiais de 

sedimentação recente, como 

no caso da Baía de Tijucas, 

do promontório de Porto 

Belo, da Praia da Pinheira, 

ou dos extensos campos de 

dunas dos Ingleses ou da 

Joaquina, com continuidade 

pela Lagoa da Conceição. 

Imagem LandSat 7 Bandas 3,5,4 – 05/2000



Representação dos maciços 

acima dos 20 metros s.n.m. 

mostrando separações em 

épocas de nível mais elevado 

do mar.

LabGeoprocessamento
GCN / UFSC, 2002)
Imagem LandSat 7
Bandas 3,5,4 – 05/2000
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Representação esquemática da 
tectônica marginal em blocos na  
parte norte da Ilha de Santa 
Catarina.

Imagem LandSat 7
Bandas 3,5,4 – 05/2000

A TECTÔNICA MARGINAL



PAISAGENS NATURAIS DA ILHA DE SANTA CATARINA

MACIÇOS
E

MORROS

PLANÍCIES
COSTEIRAS

PRAIAS,
COSTÕES E
MANGUEZAIS 



GRANITOS
PAISAGEM NATURAL

MACIÇOS E MORROS

CAMPO DE MATACÕES NA JOAQUINA

Com a retirada da floresta, 

os processos erosivos foram 

em muitos casos acelerados, 

provocando a quase total 

remoção dos materiais mais 

finos e expondo os blocos de 

rocha fresca em "Campos de 

Matacões" que apresentam 

forte tendência à 

instabilidade, eis que 

submetidos 

permanentemente à tensão 

entre o atrito e a gravidade. 



GRANITOS
MACIÇOS E MORROS

PAISAGEM NATURAL

MORRO DA CAIEIRA
MACIÇO CENTRAL DE FLORIANÓPOLIS

Esta tendência se agrava 

ainda mais no caso da 

ocupação das encostas para 

a habitação, caso em que 

muitas vezes são cavados 

patamares com paredes 

quase verticais, e as águas 

servidas contribuem para 

aumentar a plasticidade dos 

argilo-minerais



RIOLITOS
MACIÇOS E MORROS

PAISAGEM NATURAL

PONTA DA ARMAÇÃO

Por suas características de 

rocha vulcânica, e 

composição muito rica em 

sílica, essas rochas 

normalmente apresentam 

solos pouco espessos, sem 

formação dos matacões 

arredondados que 

caracterizam os maciços 

graníticos. Suas bordas 

podem ser fortemente 

escarpadas.



DIABÁSIOS
MACIÇOS E MORROS

PAISAGEM NATURAL

DIQUE DE DIABÁSIO NA JOAQUINA

Os diques de diabásio são 

uma feição constante na Ilha 

de Santa Catarina, 

chamando a atenção pela 

grande variação nas 

dimensões, que vão desde 

diques estreitos, 

centimétricos a métricos, até 

grandes estruturas com 

mais de 100 m de espessura, 

prolongando-se por dezenas 

de quilômetros.



DIABÁSIOS
MACIÇOS E MORROS

PAISAGEM NATURAL

As áreas de afloramento de 

diabásio são deprimidas em 

relação às dos granitos e, 

nos morros, o contato entre 

as duas litologias 

corresponde normalmente a 

situações de risco de 

rolamento dos matacões 

graníticos, ou mesmo de 

deslizamento dos solos, 

mais plásticos e com menor 

atrito interno pela ausência 

do componente areia.

DIQUE DE DIABÁSIO NA JOAQUINA



TERRAÇOS
PLEISTOCÊNICOS

+ 10.000 ANOS

PAISAGEM NATURAL

PLANÍCIES COSTEIRAS

BASE DO MORRO DO LAMPIÃO - CAMPECHE

São a principal feição 

constituinte da área hoje 

conhecida como "Planície 

Entre Mares", entre a praia 

do Morro das Pedras e a 

Baía Sul, possibilitando a 

formação da planície do rio 

Tavares, com seus baixos 

terraços e manguezais; 

acompanham, quase 

contínuos, a linha de morros 

da praia dos Ingleses até a 

Barra da Lagoa, e mais para 

o Sul, do Canto da Lagoa até 

a lagoa do Peri - praia da 

Armação, passando pelo 

Campeche.



TERRAÇOS
HOLOCÊNICOS
- 10.000 ANOS

PAISAGEM NATURAL

PLANÍCIES COSTEIRAS

PONTA DA DANIELA

Os terraços elevados mais 

recentes, são formados por 

feixes de cordões arenosos 

arqueados, muito visíveis 

nas fotografias aéreas mais 

antigas da Ilha, mas hoje 

quase totalmente 

mascarados pela intensa 

ocupação das praias de 

Canasvieiras, Jurerê e 

Daniela. (CRUZ, 1998)



PAISAGEM NATURAL

PLANÍCIES COSTEIRAS

CAMPO DE DUNAS NA JOAQUINA E AO
FUNDO O CAMPO DE DUNAS DOS INGLESES

DEPÓSITOS
MARINHOS
PRAIAIS

Os campos de dunas da Ilha 

desenvolvem-se na direção 

Sul-Norte, condicionados 

pelas linhas tectônicas dos 

maciços graníticos, e pelas 

direções dos ventos, que se 

alternam de Nordeste, mais 

freqüentes, e de Sul, mais 

intensos, o que resulta em 

dunas parabólicas bem 

formadas com cúspide para 

o Norte.



DEPÓSITOS
MARINHOS
PRAIAIS

PAISAGEM NATURAL

PLANÍCIES COSTEIRAS

CAMPO DE DUNAS NA JOAQUINA

Vários trabalhos têm sido 

desenvolvidos nas dunas, 

como as pesquisas do Prof. 

João José Bigarella, que ha 

mais de 20 anos monitora o 

deslocamento de dunas 

parabólicas no campo de 

dunas da Joaquina



PRAIAS
PAISAGEM NATURAL

PRAIA DA ARMAÇÃO

Estudos demonstram tanto 

condições de acreção como 

condições de erosão nas 

praias da Ilha de Santa 

Catarina. Esta situação 

indica a importância da 

duna frontal com vegetação 

como protetora das áreas 

litorâneo-costeiras. Mesmo 

sofrendo processos erosivos, 

ela migra para montante e 

continua protejendo a praia.

PRAIAS, COSTÕES E MANGUEZAIS



COSTÕES
PAISAGEM NATURAL

COSTÃO DO GRAVATÁ

Os costões são mais 

desenvolvidos na porção 

oriental, sujeita a maior 

intensidade de ataque das 

ondas do mar. Podem ser 

extensos e contínuos, como 

no extremo sul da Ilha, entre 

as praias de Naufragados e 

do Pântano do Sul, ou 

constituir a face de antigas 

pequenas ilhas, separando 

praias de construção 

recente, como nas pontas 

das Aranhas ou dos 

Ingleses, no extremo norte 

da mesma. Freqüentados 

por pescadores, tornam-se 

perigosos no caso de fortes 

ressacas.

PRAIAS, COSTÕES E MANGUEZAIS



MANGUEZAIS
PAISAGEM NATURAL

MANGUEZAL DO RIO TAVARES

Os manguezais chegaram a 

ocupar 26% dos 425 km² de 

área da Ilha, mas hoje não 

chegam a 5%. Em todo o 

mundo, a maior extensão 

deles está no Brasil, que 

pouco faz para preservar 

este que é um dos 

ecossistemas mais 

importantes do litoral.

PRAIAS, COSTÕES E MANGUEZAIS



MANGUEZAIS
PAISAGEM NATURAL

MANGUEZAL DO SACO GRANDE

 O mundo da lama é 

berçário, abrigo e fonte de 

alimentação para diversas 

espécies de animais. 

Funciona como filtro 

biológico, retendo impurezas 

das águas, protege contra a 

erosão e impede inundações 

ao longo dos rios.  São 

formados em áreas 

protegidas das ondas e 

correntes, sempre na faixa 

entre marés, onde se 

acumulam sedimentos 

orgânicos carregados pelo 

mar e rios.  

PRAIAS, COSTÕES E MANGUEZAIS



MANGUEZAIS
PRAIAS, COSTÕES E MANGUEZAIS

PAISAGEM NATURAL

MANGUEZAL DO ITACORUBI

Localizado na Baía Norte, em 

área urbana e sob jurisdição 

da Universidade Federal de 

Santa Catarina, tem 1,5 

km², mas já perdeu mais de 

40% da sua área original. 

Manguezal mais alterado da 

Ilha. Os dois rios que o 

atravessam - o Itacorubi e o 

Sertão - foram canalizados e 

dragados desde suas 

nascentes. Seu bosque está 

circundado por bairros da 

cidade, atravessado pela 

Rodovia SC-401, que leva às 

praias do Norte, e cortado 

por vários canais artificiais.



UM PALCO EM CONSTRUÇÃO, DINÂMICO E INTERATIVO

Atores principais do grande 

espetáculo da vida, homens 

e mulheres desde tempos 

imemoriais têm escolhido a 

Ilha de Santa Catarina como 

seu cenário predileto. Nele 

vivem, fruem de suas 

belezas e riquezas, desde a 

floresta fecunda em frutos e 

madeiras, a caça e a pesca 

abundantes, a terra fértil 

para o plantio da mandioca e 

da cana, passando pela 

localização privilegiada 

como "Portal do Atlântico 

Sul" (PEREIRA, 2002), até 

capital de Estado, sítio de 

cultura e universidades, 

terra de sol e mar.



UM PALCO EM CONSTRUÇÃO, DINÂMICO E INTERATIVO

Da interação dos atores com 

este palco, aprenderemos no 

curso destas palestras. Cabe 

sempre lembrar, contudo, 

que este palco está ainda em 

construção e, dinâmico e 

interativo que é, não tem 

permanecido nem 

permanecerá estático frente 

às interferências humanas. 

Das escolhas que fizermos, 

dependerá a sua 

continuidade como paisagem 

exuberante e acolhedora. 

Pois, no dizer de Fernando 

Pessoa, ...



UM PALCO EM CONSTRUÇÃO, DINÂMICO E INTERATIVO

Deus ao mar
o perigo e o
abismo deu,
mas nele é que 
espelhou o céu.

Fernando Pessoa

FOTOGRAFIAS: JÜRGEN WISCHERMANN, LUIZ FERNANDO SCHEIBE E EDITORA TEMPO EDITORIAL (CD ILHA DE SANTA CATARINA)


