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A ILHA DE 
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Deus ao mar
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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)



Fluorita SC 



Disciplinas:

Curso de Geografia:
Geologia I
Geologia II
(Recursos Minerais do 
Brasil – Esp.)

Curso de Agronomia:
Geologia Geral

Curso de Biologia:
Geologia Geral

Curso de Química:
Mineralogia

Engenharias:
Geologia Aplicada à 
Engenharia

Fernando Flávio Marques de Almeida, 1966



A porção continental da placa

Sul-Americana – o continente

Sul-Americano –, destacando

a área estável fanerozóica, a

Plataforma Sul- Americana e

as áreas instáveis dos Andes

(Caribenhos, Setentrionais,

Centrais e Meridionais) e do

bloco da Patagônia

(modificado de Almeida et al.

1976)







Um dos muitos eventos marcantes:







Com quantos 
nós se faz uma 

REDE?



Organograma do Projeto 

Rede Guarani/Serra Geral em Santa Catarina
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MAPEAMENTO DA COBERTURA E DO USO DA TERRA NAS BACIAS DOS RIOS DO PEIXE E CANOAS E DA PARTE CATARINENSE DA BACIA DO 

RIO PELOTAS
Meta 1 Componente 1 - Joel R. G. M. Pellerin*, Luiz Antônio Paulino*, José Henrique Vilela* e Débora Cristina Cantador*

A vulnerabilidade à contaminação é distinta de risco de poluição, este último

depende não só da vulnerabilidade, mas também da existência de cargas poluentes

significativas que possam se infiltrar no ambiente subterrâneo. Assim, é possível

existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de

poluição, caso não haja carga poluente (como no caso das áreas de florestas

nativas), ou de haver um elevado risco de poluição apesar do índice de

vulnerabilidade ser baixo (esgotos urbanos, monoculturas convencionais, dejetos

suínos...).

Iniciados em 2008, em quatro anos de trabalho de campo foram realizadas sete

campanhas nas quais foram levantados 835 pontos de controle e amostragem,

com os objetivos de identificar pontos de apoio e levantar as suas coordenadas

geodésicas com o uso de GPS; levantar o traçado de rodovias para atualização

da base cartográfica; levantar feições e coletar amostras de rochas com vistas à

produção dos mapas preliminares de uso da terra e geológico e reconhecimento

de áreas de afloramento do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral

(SAIG/SG), para avaliação preliminar da vulnerabilidade à contaminação. A área

de trabalho, com cerca de 27.500 km2, engloba integral ou parcialmente os

territórios de 56 municípios.

RESULTADOS

Verifica-se que as áreas de mata (cobertura nativa) ocupam em média 34,72% das bacias, variando de 38,10% na do rio do Peixe a 29,90% na

do rio Pelotas, em cuja parte sul onde predominam as áreas de campo e pastagens. Em particular, constata-se que a bacia do rio do Peixe tem

como característica principal de uso da terra, a prática do cultivo em pequenas propriedades, determinada principalmente pelo elevado grau de

dissecação do relevo nessa bacia. Na parte catarinense da bacia do rio Pelotas pode-se considerar que a cobertura nativa dessa bacia,

composta por 54,30% de campos e pastagens nativas e 29,90% de mata nativa, perfazendo um total de 84,20% da sua área, cuja característica

principal é a de preservação da cobertura nativa da terra, embora, em áreas isoladas, já sejam encontradas pequenas áreas de silvicultura.

A principal, e talvez mais agressiva transformação que vem ocorrendo na paisagem dessas bacias hidrográficas, decorre da prática da

silvicultura. Observa-se através do gráfico abaixo que o plantio do pinus, estimulado pela demanda de papel, celulose e madeira, vem crescendo

cada vez mais nas três bacias, ou seja, entre 1990 e 2000 houve um acréscimo de cerca de 34% na área de plantio, enquanto entre 2000 e

2010, esse aumento atingiu a marca de aproximadamente 42% sobre a área plantada em 2000. Na bacia do Pelotas, tende a ocupar

principalmente áreas do bioma dos Campos de Cima da Serra.

* Pesquisadores do Laboratório de Geoprocessamento / GCN / CFH / UFSC

Evolução da área cultivada por silvicultura nas bacias dos rios Pelotas, Canoas e do Peixe, entre os anos de 1990 e 2010. Fonte: PELLERIN et 

al., 2012.

CONCLUSÕES

Assim, o conhecimento da distribuição espacial das áreas onde essas práticas são desenvolvidas, seja de plantio do pinus, de cultivos com

a utilização de agrotóxicos, da suinocultura sem destinação correta de efluentes, ou da pecuária praticada em áreas de pastagens

plantadas, é um fator importante para determinar o quanto essas práticas se constituem em possíveis riscos de poluição dos recursos

hídricos nas áreas dessas três bacias hidrográficas.

Por esta razão, é necessária a determinação das diferentes coberturas e dos usos

da terra, no intuito de melhor entender os possíveis riscos de poluição dos recursos

hídricos, tanto superficiais como subterrâneos.

METODOLOGIA

Este levantamento ficou a cargo do Laboratório de Geprocessamento-

LabGeop/GCN/UFSC, e foi executado com a utilização de imagens orbitais

digitais Landsat 5 e 7 (15 e 30m de resolução) e CBERS (20m e 2,70m de

resolução), obtidas do INPE: 3 órbitas Landsat (220, 221 e 222) entre 1990, 2000

e 2010; 3 órbitas CBERS (156, 157 e 158) entre 2007, 2008 e 2010.

Para interpretação dessas imagens e composição do mapa final, foram definidas

seis classes: corpo d’água, campo e pastagem, silvicultura, mata, cultivo e área

PLANTAÇÃO DE MAÇÃ EM SÃO JOAQUIM

PLANTAÇÃO DE PINUS EM SANTA CECÍLIA ZONA DE RECARGA DO AQUÍFERO EM CORREIA PINTO

POLICULTIVOS  EM SALTO VELOSO / MACIEIRA
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O processo de ocupação nas encostas

constitui-se numa realidade preocupante no Brasil, visto que são freqüentes os acidentes com

movimentos de massa que envolvem a população. Na Ilha de Santa Catarina, especificamente

no Maciço Central de Florianópolis - MCF, os primeiros registros de escorregamentos e quedas

de blocos são datados de 1960, e desde então têm sido comuns os registros de acidentes.

Nesse sentido, o presente trabalho foi elaborado a partir de uma análise geoambiental

direcionada a indicar e mapear as áreas suscetíveis a escorregamentos e quedas de blocos no

MCF.

A confecção desse mapa (Mapa 1) resultou da

integração dos mapas temáticos: declividade, geologia, geomorfologia, formação superficial,

forma de vertentes e uso da terra, os quais foram elaborados mediante fotointerpretação

controlada por trabalhos de campo e utilizando-se os programas Microstation e Idrisi for

Windows. Para a classificação hierárquica das áreas suscetíveis aos escorregamentos - nula,

baixa, moderada, alta, muito alta a crítica; e para as quedas de blocos- crítica e muito alta,

foram atribuídos pesos diferenciados para cada mapa temático, bem como aos diversos

elementos identificados.

Evidenciou-se através do presente estudo que

o mapa de suscetibilidade a escorregamentos e quedas de blocos pode ser um importante

instrumento a ser utilizado pelas comunidades e pelos órgãos públicos de planejamento, para

direcionar o uso e a ocupação urbana no Maciço Central de Florianópolis.

O predomínio dos assentamentos é na classe

Muito alta, com cerca de 41,2%, destacando-se o Alto da Caieira que possui 8.7ha e o Mont

Serrat com 8.46ha, o equivalente a 44,8% e 60.6%, respectivamente, de suas áreas totais.

Ainda merece destaque o Morro da Penitenciária, que possui 70% de sua área inserida nessa

classe. Esses três assentamentos são os que proporcionalmente possuem maiores superfícies

de suscetibilidade Muito alta. Na classe Alta, enfatiza-se o Morro da Mariquinha, que possui

mais da metade (54%) de sua área total inserida nessa classe e o Morro do Chapecó com 48%.

Assentamentos 

precários 
Nula Baixa Moderada Alta 

Muito 

Alta 
Crítica 

Total 

(ha) 

Alto da Caieira  3.2 1.86 4.2 8.7 1.44 19.4 

Morro do Chapecó  0.7 1.15 2.4 0.6 0.11 4.96 

Morro do Horácio  0.94 1.8 4 4.5 0.16 11.4 

Morro da 
Mariquinha 

 0.1 1.21 1.89 0.3  3.5 

Morro da 
Penitenciária 

 0.04 0.16 0.6 2.86 0.46 4.12 

Morro da Queimada  0.47 0.8 0.5 0.8 0.08 2.65 

Mont Serrat 0.2 0.9 1.2 2.1 8.46 1.08 13.94 

Serrinha  0.75 2.24 1.69 0.9 0.05 5.63 

Saco dos Limões 
(túnel) 

    0.09 0.25 0.34 

Total (ha) 0.2 7.1 10.42 17.38 27.21 3.63 65.94 

 

ANÁLISE DA SUSCETIBILIDADE NOS

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO MCF

Sabendo-se que a maior parte das ocorrências

dos escorregamentos e quedas de blocos se localiza nos assentamentos precários, foi realizado

o cálculo de acordo com as classes de suscetibilidade, conforme se verifica no Quadro 1. O

Mapa 2 apresenta os assentamentos localizados no sul do MCF.

SETORIZAÇÃO DAS ÁREAS SUSCETÍVEIS A ESCORREGAMENTOS E QUEDAS DE
BLOCOS NO MACIÇO CENTRAL DE FLORIANÓPOLIS

A partir do mapa síntese foram selecionadas

áreas prioritárias para o ensaio de setorização de suscetibilidade a movimentos de massa,

numa tentativa de se adequar a uma escala razoável para o estudo de riscos.

A setorização de parte do assentamento Alto

da Caieira (Figura 1) demonstra que as áreas de suscetibilidade crítica se localizam ao longo

dos eixos de drenagem. São áreas que, em episódios pluviais intensos, canalizam rapidamente

o fluxo da água e podem ser as primeiras a sofrerem escorregamentos.

A classe crítica foi enumerada em quatro

áreas, mas sem nenhuma hierarquia de importância, apenas para efeito de divisão. A

delimitação na baixa vertente foi estimada através de um limite provável, pois com a presença

das edificações não é possível definir com precisão o percurso do canal de drenagem.

Os setores 2 e 3 apresentam fatores que

maximizam a vulnerabilidade a escorregamentos, como a rede de tubulação de água da

CASAN- Companhia de Saneamento. Os possíveis vazamentos dessas tubulações podem induzir

a movimentos de massa. Outro fator a ser citado, é a presença de cortes na base do talude,

que não respeitam os parâmetros técnicos de estabilidade, representados na Figura 1, com a

letra “B”.

Figura 1: Setorização das áreas mais suscetíveis a escorregamentos no Alto da Caieira (Foto: Saito,
nov/04)

A delimitação da suscetibilidade a quedas de

blocos no Morro da Mariquinha (Figura 2) demonstra uma grande extensão de edificações em

risco, situadas ao longo da cornija rochosa do granito.

O campo de blocos está assentado sobre uma vegetação de capoeirinha, a qual não contribui

para a estabilidade dos mesmos. Todavia, outra situação que poderia agravar os riscos, seria a

retirada da vegetação, deixando o solo exposto, facilitando o descalçamento dos blocos.

Figura 2: Setorização de parte da encosta do Morro da Mariquinha (Foto: arquivo DEDC-SC, 1995)

Quadro 1: Totais de área por classe de suscetibilidade nos assentamentos precários do Maciço Central de
Florianópolis (Unidade: ha)

A análise da suscetibilidade a

escorregamentos no Maciço Central de Florianópolis indica que as áreas críticas são constituídas

principalmente por encostas declivosas ocupadas pelos assentamentos precários nas

localidades do Alto da Caieira, Morro da Mariquinha e Mont Serrat, além de áreas do bairro

Saco dos Limões. Quanto à suscetibilidade a quedas de blocos, destacam-se as áreas de

entorno da crista granítica bastante fraturada, onde se situam as localidades Morro do Mocotó,

Morro da Mariquinha, Morro do Mont Serrat e Saco dos Limões. Todas essas localidades tiveram

uma acentuada ocupação, especialmente a partir da década de 1980, resultando num

adensamento populacional significativo junto às encostas.

Ressalta-se que os resultados obtidos pelo

presente trabalho auxiliarão a elaboração do "Plano Comunitário de Urbanização e Conservação

do Maciço Central de Florianópolis", ao se delimitar as áreas restritas à ocupação, bem como

determinar os locais já ocupados que necessitam de intervenção. Este plano é um projeto de

parceria entre o Fórum do Maciço Central do Morro da Cruz e a UFSC, através do Laboratório

de Análise Ambiental/Departamento de Geociências e do Laboratório de História, Cultura e

Desenho da Cidade/Departamento de Arquitetura.



• Organização comunitária e
educação ambiental: a
Comissão de Educação,
Esporte, Cultura e Lazer, na
organização de 10 escolas que
servem às crianças do morro
têm projetos de formação
contínua dos professores. Em
2003 os alunos participaram
da I Mostra Ambiental do
Maciço Central de
Florianópolis divulgando
trabalhos e projetos
ambientais. Mais de 3000
alunos participaram
concretizando em seus
trabalhos a exigência de uma
maior integração cidade-
maciço através de políticas
públicas para a qualidade de
vida.

Morro Mont’Serrat



Fonte: J.J.Bigarella, 1975

Vale do Rio Tubarão 23-25 /03/ 

1974

Fluxo de detritos: 

Timbé do Sul – Jacinto 

Machado - Siderópolis –

Dezembro de 1995

Fonte: J.Pellerin



Água como fator de catástrofes naturais em Santa Catarina 



2008

Enchentes. Vale do Itajaí: 60 cidades afetadas; 135 mortes; 9.390 

habitantes foram forçados a sair de suas casas, 5.617 desabrigados. 

Adaptação:  Reportagem Especial - Diário Catarinense, 15/03/09









O homem se torna fator geológico, geomor-

fológico, climático (...) hoje a ação antrópica 

tem efeitos continuados e cumulativos, 

graças ao modelo de vida adotado pela 

humanidade. Daí vêm os graves problemas 

de relacionamento entre a atual civilização 

material e a Natureza. 

Milton Santos, 1992



Desse modo, um grave obstáculo a que se 

instale um processo de reflexão 

conseqüente é o contraste crescente, na 

Universidade, entre os seus grandes 

momentos e esse cotidiano tornado 

miserável pela ameaça já em marcha de 

uma gestão técnica e racionalizadora, que 

leva ao assassinato da criatividade e da 

originalidade.

Milton Santos, 1992










