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Q uando percorremos nosso Estado 
percebemos que temos regiões 
bem delimitadas. No litoral a 

paisagem catarinense é muito diver-
sificada e de grande beleza cênica. Se 
andarmos 200 quilômetros em direção 
ao Oeste já se percebe uma mudança na 
vegetação, no relevo, na formação do solo, 
no nível de elevação e na temperatura. As 
serras litorâneas – Serra Geral e a Serra 
do Mar – praticamente dividem o terri-
tório catarinense imprimindo um novo 
ritmo de vida. Alguns quilômetros a mais 
e chegamos ao Planalto Serrano com suas 
paisagens arrebatadoras. 

Toda essa diversidade geográfica e a reper-
cussão que a ação do homem provoca são os 
itens trabalhados neste Fascículo do Atlas 
Geográfico de Santa Catarina. Esta edição, a 
segunda de nove fascículos, também aborda 
Geologia, Geomorfologia, Hipsometria 
(técnica de representação da elevação de 

um terreno através de cores), Clima, Hidro-
grafia, Solos, Vegetação e Ilhas Costeiras.

Trata-se de uma publicação altamente 
qualificada elaborada pela equipe técnica 
da Diretoria de Estatística e Cartografia da 
Secretaria de Estado do Planejamento. Nela 
estão contidos preciosos estudos realizados 
por pesquisadores da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), Serviço 
Geológico do Brasil – Superintendência 
Regional de Porto Alegre (CPRM), Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, entre outras instituições.

O Atlas é uma importante ferramenta 
para levar estes estudos científicos, antes 
restritos à academia, à comunidade escolar, 
às empresas privadas e ao setor governa-
mental. São informações atualizadas que 
podem contribuir para o desenvolvimento 
econômico, conservação e recuperação do 
meio ambiente e obras de infraestrutura. 

Apresentação

João Raimundo Colombo
Governador do Estado de Santa Catarina
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Um Estado  bem  planejado  melhor 
harmoniza  suas  características  
ambientais com as características 

de seu  povo,  em  busca  da  construção de  
um  padrão  de  desenvolvimento susten-
tável coerente  com  as  expectativas  das  
sociedades  atuais,  dando vazão tanto aos 
seus interesses socioeconômicos como os 
de preservação de seu patrimônio natural. 
Para pensar e planejar o ordenamento 
territorial a partir das características 
geográficas das cidades e de seus poten-
ciais, é preciso conhecer o território e reco-
nhecer tais especificidades.

O Fascículo 2 do Atlas Geográfico de Santa 
Catarina apresenta a diversidade da natu-
reza do Estado. Pesquisadores comprovam 
as diferenças e semelhanças que identifi-
camos ao observar as paisagens da Serra 
e do Litoral, por exemplo, as mudanças no 
relevo, na vegetação e no clima. São abor-
dados os temas Geossistema, Geologia, 
Clima, Geomorfologia, Hipsometria, Hidro-
grafia, Solos, Vegetação e Ilhas Costeiras.        

O trabalho envolveu técnicos da Diretoria 
de Estatística e Cartografia da Secretaria de 
Estado do Planejamento, em parceria com 
instituições de pesquisa e ensino como a 
Universidade do Estado de  Santa  Catarina 
–  UDESC, dentre outras. 

Esta é mais uma etapa do projeto do Atlas 
Geográfico que, diferente da edição de 
1986, será publicado em fascículos avulsos, 
facilitando a atualização das informa-
ções e o manuseio. Em setembro de 2013, 
lançamos o primeiro fascículo intitulado 
Estado e Território, pois trata da evolução 
da divisão político administrativa de Santa 
Catarina ilustrada com mapas da origem 
dos municípios catarinenses desde 1728, 
os limites geográficos e símbolos oficiais. 

Agora as bibliotecas das escolas estaduais e 
a comunidade catarinense receberão mais 
um capítulo do registro do Estado de Santa 
Catarina sob o viés da Geografia.

Prefácio

Murilo Xavier Flores 
Secretário de Estado do Planejamento
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Introdução

A Secretaria de Estado do Planejamento 
de Santa Catarina – SPG/SC iniciou em 
2013 a publicação de um novo Atlas 

Geográfico de Santa Catarina, na forma de fascí-
culos avulsos, para agilizar o manuseio e a neces-
sária atualização das informações. O formato do 
território catarinense e a quantidade de municí-
pios com pequenas áreas foram determinantes 
na escolha das escalas dos mapas temáticos e no 
tamanho do Atlas, pois além do prático manu-
seio, é preciso ser facilmente legível.

Na organização dos fascículos e dos seus 
capítulos, buscou-se aplicar os pressupostos 
dos paradigmas geográficos Geossistema (V. 
Sochava, G. Bertrand) e Formação Sócio-Espacial 
(M. Santos). Isto é, enseja-se abarcar a realidade 
geográfica do estado de Santa Catarina a partir 
de uma visão de totalidade, conforme propõe 
Armen Mamigonian no texto Tendências atuais 
da Geografia (Revista Geosul, n. 28, 1999).  

O Fascículo 1 – Estado e Território, lançado 
em setembro de 2013, apresenta a gênese e a 
evolução da divisão político-administrativa do 
território de Santa Catarina. Na sequencia, o 
presente Fascículo 2 – Diversidade da Natureza 
disponibiliza mapas e textos sobre os aspectos 
físico-naturais catarinenses. 

Notas sobre o Capítulo 2 – 
Diversidade da Natureza

Considerando a proposição de compreensão da 
realidade a partir da perspectiva de totalidade, 
elegeu-se como tema do primeiro capítulo desse 
Fascículo 2 os Geossistemas de Santa Catarina. 
Ricardo Wagner ad-Víncula Veado utiliza o 
método do geógrafo francês Georges Bertrand 
para mostrar como a dinâmica, a estrutura e 
os processos das paisagens geográficas cata-
rinenses estão interligados, configurando os 
Geossistemas.

Para analisar o quadro da natureza é neces-
sário conhecer separadamente as partes que 
o compõem. Portanto, os capítulos seguintes 
do Fascículo 2 apresentam distintamente os 
componentes da Geografia Física catarinense, 
cuja ordenação procura seguir a lógica geossis-

têmica, possibilitando assim a construção do 
todo pelo processo de síntese. 

O Capítulo II – Geologia, de Maria Paula Casa-
grande Marimon, Wilson Wildner e Lúcia Ayala, 
traz texto e novo mapa da geologia do território 
catarinense. O mapa de abertura do capítulo e 
seguintes, bem como legendas, são reproduções 
adaptadas do original elaborado pelo Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM: WILDNER, W.; 
CAMOZZATO, E.; TONIOLO, J.A.; BINOTTO, R.B.; 
IGLESIAS, C.M.F.; LAUX, J.H. Mapa geológico de 
Santa Catarina, escala 1:500.000, Porto Alegre: 
CPRM.

O Capítulo III – Clima, de autoria de Maurici 
Amantino Monteiro e Pâmela do Vale Silva, expõe 
a sucessão dos diversos tipos de tempo que 
compõem o panorama atmosférico de Santa Cata-
rina, suas especificidades e consequências, como 
os desastres ambientais de ameaça climática. 

Edna Lindaura Luiz redigiu os Capítulos IV e 
V, que tratam do relevo catarinense, respecti-
vamente Geomorfologia e Hipsometria, cujos 
mapas são reproduções adaptadas dos mapas 
elaborados pelo projeto RADAMBRASIL, incor-
porado à Fundação IBGE, para o Atlas de Santa 
Catarina de 1986. 

Rui Batista Antunes e Vinícius Tavares Constante 
assinam o texto do Capítulo VI – Hidrografia, 
apresentando informações e análises sobre as 
bacias e rede hidrográfica, regiões hidrográficas, 
qualidade das águas, águas subterrâneas etc. de 
Santa Catarina.

O Capítulo VII – Solos, de Daniel Alexandre 
Heberle e Jaime Antonio de Almeida, apresenta 
a atualização do mapa da EMBRAPA (2004) e 
importante estudo sobre a distribuição das prin-
cipais “ordens” de solos em Santa Catarina.

O Capítulo VIII – Vegetação e Uso da Terra, 
de Ricardo Wagner ad-Víncula Veado e Luiz 
Henrique Fragoas Pimenta, reproduz o mapa 
(adaptado) do Projeto de Proteção da Mata 
Atlântica (2005) da Fundação do Meio Ambiente 
de Santa Catarina – FATMA e o texto analisa 
vasta bibliografia sobre a temática. 

Por fim, o Capítulo IX, de Alexandre M. Mazzer, 
analisa as Ilhas Costeiras Catarinenses, no que se 
refere à distribuição espacial, geologia regional, 
aspectos geoevolutivos e bióticos e padrões na 
estrutura da paisagem insular.

Importa esclarecer que as escalas dos mapas 
temáticos dos nove capítulos desse Fascículo 2 
foram determinadas conforme a necessidade 
do nível de detalhamento ou generalização dos 
assuntos tratados. Cada capítulo abre-se com 
um mapa estadual com escala aproximada de 1: 
1.111.000, considerada a mais adequada para 
a apresentação dos principais temas do quadro 
da natureza catarinense; excetuando o Capítulo 
III – Clima e o Capítulo IX – Ilhas Costeiras que 
apresentam outras escalas para os mapas de 
abertura.  Já os mapas internos dos capítulos 
têm diferenciadas escalas, estabelecidas em face 
da missão de representar e explicar os tópicos 
abordados.

Os mapas de abertura dos capítulos, embora 
apresentem um padrão estético parecido, 
possuem bases cartográficas desiguais, pois 
foram confeccionadas por técnicos de dife-
rentes instituições, devidamente citados, que 
utilizaram programas distintos – MicroStation 
ou ArcGis. E a mesma situação ocorreu com os 
mapas internos dos capítulos.

A capa e todos os capítulos foram ilustrados 
com belíssimas fotografias, muitas gentilmente 
cedidas por fotógrafos amadores e profissionais, 
outras são do acervo de instituições; todas estão 
referenciadas. 

2ª Edição

A expressiva procura pelo Fascículo 2, com 
o esgotamento dos exemplares impressos, 
resultou em esforços para a publicação em meio 
digital desta 2ª Edição.

Destacam-se nesta nova edição digital os regis-
tros DOI (Digital Object Identifier) para o 
Fascículo e os capítulos providenciados pela 
Biblioteca Central e Editora da UDESC e atuali-
zações e correções eventuais ao longo do texto.
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O estado de Santa Catarina, situado no Sul do Brasil, entre 
os paralelos 25°57’18” e 29°21’07” de latitude Sul e entre 
os meridianos 48°19’37” e 53°50’12” de longitude Oeste, 

limita-se ao Norte com o estado do Paraná, ao Sul com o estado do 
Rio Grande do Sul, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com a 
República  Argentina.

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, respectivamente 
formam a Região Sul. Com 95.703,487km², ocupando 1,12% da 
área territorial brasileira e 16,97% da área total da Região Sul, 
Santa Catarina apresenta área maior que a de alguns países como 
Áustria, Irlanda, Portugal, entre outros.

Localização

Localização do Estado de Santa Catarina



CAPÍTULO I

Geossistemas de 
Santa Catarina
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ESCALA GRÁFICA:

Fonte: Esri, digitalglobe, geoeye, i-cubed, usda, usgs, aex, getmapping, aerogrid, ign, igp,
swisstopo, and the gis user community.
Elaboração: Francisco Henrique de Oliveira e Felipe Echenique Alves
Universidade do Estado de Santa Catarina. Laboratório de Geoprocessamento - GEOLAB.
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Praia do Caldeirão ño município de Florianópolis (2012)
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O modelo geossistêmico é uma apli-
cação na Geografia da Teoria Geral 
dos Sistemas, desenvolvida por 

Ludwig von Bertalanffy no início dos anos 
1930, que auxilia no estudo integrado da 
natureza.

O estudo dos geossistemas foi desenvol-
vido pelo geógrafo russo Viktor Borisovich 
Sochava (1905-1978), em 1963. O modelo 
foi importado por países da Europa Oriental 
e, daí, seguiu para o Ocidente. O modelo utili-
zado neste texto baseia-se no método criado 
pelo geógrafo francês Georges Bertrand 
(1935-), denominado por ele de geografia 
física global, em que a noção de paisagem e 
geossistema é o ponto de partida. 

No Brasil, o modelo geossistêmico foi 
introduzido por Carlos Augusto de Figuei-
redo Monteiro que desenvolveu diferentes 
trabalhos sobre o tema no país. Apesar de 
o modelo do geossistema desenvolvido por 
Sochava ser claramente naturalista, embora 
o elemento humano seja previsto nele, 
Monteiro destacou o homem como compo-
nente importante das suas pesquisas. 

O estudo do geossistema destaca como a 
paisagem está unida e o dinamismo do seu 
funcionamento. O homem está ligado aos 
demais elementos naturais, como qualquer 
organismo vivo. A exploração dos recursos 
naturais exige que se conheça a dinâmica do 
sistema antes de interferir-se nele. O desco-
nhecimento da dinâmica natural leva, quase 
sempre, aos impactos ambientais.

O texto a seguir visa mostrar como a dinâ-
mica, a estrutura e os processos das paisa-
gens geográficas de Santa Catarina estão 

interligados e como funcionam. A classifi-
cação das paisagens acaba por estabelecer 
um zoneamento geossistêmico, que consi-
dera a inter-relação do homem com as vari-
áveis físicas. 

A delimitação dos geossistemas teve como 
base a estrutura geomorfológica e geológica 
do estado, segundo o Atlas de Santa Catarina 
(Santa Catarina, 1986), resultante de condi-
ções climáticas, pedológicas, hidrológicas e 
ecológicas, modificadas em maior ou menor 
grau pelos assentamentos humanos. Disso 
resultou uma organização espacial bem 
definida, que conduziu à delimitação de 6 
geossistemas e 17 geofácies como exposto 
no Quadro 1.

Capítulo 1 | Geossistemas de Santa Catarina
Ricardo Wagner ad-Víncula Veado1 

1 Graduado em Geografia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (1975), Mestre em Geografia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (1989) e 
Doutor em Geografia pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (1998). Professor 
aposentado da UDESC, atuando no Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental. 

Quadro 1 – Geossistemas e geofácies de Santa Catarina

Geossistemas e áreas (km2)* Geofácies e áreas (km2)*

Planície Costeira Quaternária - 5. 639
Planície Norte - 1.765
Planície Central - 416
Planície Sul - 3.458

Serras do Leste Catarinense - 14.380
Serra do Mar - 1.237

Mar de Morros - 8.741
Serra do Tabuleiro - 4.402

Planalto Sedimentar - 24.621

Planalto de Mafra - 7.836
Alto Vale do Rio Itajaí-Açu - 10.126

Bacia Carbonífera - 1.660
Planalto de Lages - 4.999

Escarpa da Serra Geral - 1.245 Escarpa da Serra Geral - 1.245

Planalto dos Campos Gerais - 24.123 Planalto Central - 18.643
Serra do Chapecó - 5.480

Planalto dos Rios Iguaçu e Uruguai - 23.710

Planalto Setentrional - 2.033
Médios Vales dos Rios Canoas e Pelotas - 2.267

Vale do Rio do Peixe - 5.136
Planalto Ocidental - 14.274

* Áreas aproximadas.

As unidades de relevo compreenderam a 
planície costeira, as serras cristalinas, o 
planalto sedimentar gonduânico, a escarpa 
da Serra Geral e o planalto arenito-basál-
tico. Essas unidades são muito visíveis nas 
imagens de satélite, nas cartas geomorfoló-
gicas e geológicas e constituem blocos relati-
vamente homogêneos, tanto nos caracteres 
físicos, quanto nas formas de uso da terra. 
De modo geral, cada unidade possui uma 
cobertura vegetal específica. Os compar-
timentos geomorfológicos guardam um 
padrão homogêneo dentro de si mesmos, 

mas diferem muito de uma unidade para 
outra. Isto cria paisagens geográficas bem 
definidas e bem delimitadas.

Geossistema Planície 
Costeira Quaternária 

Toda a faixa litorânea do estado está 
incluída no geossistema Planície Costeira 
Quaternária, dividido em três geofácies: 
Planície Norte, Planície Central e Planície 
Sul. Com uma área de 5.639 km2, a planície 
quaternária é formada por uma estreita 
faixa arenosa e areno-argilosa, com topo-
grafia plana e altitudes pouco significativas, 
que variam de 1 a 30 metros. A planície foi 
formada pela acumulação de sedimentos 
arenosos e argilosos de idade quaternária. 

Diversos ambientes alternaram-se na escul-
turação da planície – marinhos, fluviais, 
lagunares, eólicos e colúvio-aluvionares 
(Herrmann; Rosa, 1990). 

Geofácies Planície Norte 

Relevo suavemente aplainado, com altitudes 
inferiores a 30 metros e com solos recentes, 
na maioria hidromórficos. Litoral pouco 
recortado, com muitas ilhas na baía de São 
Francisco ou Babitonga. Os limites deste 
geofácies vão desde a divisa com o estado 
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do Paraná até as cidades de Balneário 
Camboriú e Itapema. Destacam-se no geofá-
cies a baía de São Francisco ou Babitonga e a 
ilha de São Francisco do Sul. 

Os solos provindos de depósitos ceno-
zóicos litorâneos e continentais são 
arenosos, ácidos e pobres em nutrientes, 
a drenagam é deficiente, o que origina 
muitos banhados, com elevada lixiviação. 
O uso agrícola exige adubação química 
(Moser, 1990). Os solos mais comuns são 
os Espodossolos – hidromórficos – em São 
Francisco do Sul e no baixo rio Itapocu, 
e Gleissolos, profundos e mal drenados 
nos terraços. Arrozais são comuns nesses 
terraços (Moser, 1990).

Chuvas constantes (Quadro 2) tornam 
comuns as inundações. Esses fatores 
conjugados limitam o desenvolvimento da 
floresta, que tem porte reduzido (Veloso; 
Klein, 1961).

A baía de São Francisco ou Babitonga, 
bastante alterada pela ocupação em grande 
parte dos manguezais, é repositório dos 
dejetos industriais e urbanos principal-
mente de Joinville, São Francisco do Sul e 
Araquari.

O manguezal tem uma flora composta por 
três tipos de árvores: Rhyzophora mangle 
- mangue-vermelho;  Avicennia schaue-
riana – siriúba; e Laguncularia racemosa - 
mangue-branco. Na restinga, as espécies são 
de pequeno porte, prontas para enfrentar 
extremos de temperatura, luz e ventos. No 
interior da restinga, no limite com a floresta 
Ombrófila Densa, as árvores são baixas. O 
solo arenoso é mais compacto, mas muito 
ácido e pobre em nutrientes. Nos Espodos-
solos da planície quaternária há árvores de 
porte médio da cobertura secundária.

Na planície de Espodossolos aparecem 
árvores de médio porte da floresta Ombrófila 
Densa. Algumas espécies adaptam-se muito 
bem aos solos úmidos, como a figueira (Ficus 
organensis), que atinge mais de 20 metros. 
Arroz, pecuária de corte e leiteira são os usos 
da terra mais comuns na planície (Gama; 
Justus, 1994). Plantações de Eucalyptus spp, 
chamadas eufemisticamente de refloresta-
mentos espalham-se pela planície. 

O fechamento do canal do Linguado por 
aterro, em 1935, para a construção de uma 
ferrovia entre Joinville e São Francisco do 
Sul, sem que se previssem as consequências, 
trouxe várias alterações ambientais – o fluxo 
da maré foi interrompido, a dinâmica do 
canal e da baía foi modificada e o canal rapi-
damente assoreado, o que reduziu a nave-
gação somente para barcos pequenos, pois a 

profundidade do canal passou de 25 metros 
para menos de 2 metros. As comunidades da 
região ainda discutem a reabertura do canal 
do Linguado. (Fotografia 1)

A vegetação primária foi erradicada e subs-
tituída por formações secundárias, planta-
ções de eucaliptos, pastagens e culturas de 
subsistência e comerciais – arroz, feijão e 
milho, as mais comuns. A pobreza natural 
do solo foi acelerada pelo mau uso, ao passo 
que aumentava o uso de fertilizantes nas 
lavouras. As inundações são frequentes e a 
pecuária é extensiva em pastos que substi-
tuíram a floresta da planície.

A significativa expansão de Joinville tornou 
o geofácies um dos principais polos de 
atração econômica da região Sul do Brasil. 
Joinville, com a maior população de Santa 

Quadro 2 – Características climáticas do geofácies Planície Norte.

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

São Francisco 
do Sul 45 20 40,3 (fev.) 4,3 (jun.) 1.903 158 73 (fev.) 185 0

Itajaí 2,0 20 36,8 (mar.) -0,5 (ago.) 1.767 147 59 (jan.) 187 3

Fonte: Adaptado de Veado (1998).
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Fotografia 1 – Baía de São Francisco ou Babitonga e o canal do Linguado com a diferente coloração das águas 
resultante do processo de assoreamento. 2010 (Escala não determinada)
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Catarina (515.288 habitantes no Censo de 
2010 – IBGE), expandiu a mancha urbana 
para as baixadas litorâneas, manguezais e 
várzeas, para onde foi empurrada grande 
parte da população de baixa renda. 

Os problemas ambientais do geofácies 
estendem-se até a foz do rio Itajaí-Açu, que 
recebe os dejetos industriais, urbanos e 
das áreas agrícolas lançados nos rios pelas 
zonas urbanas adjacentes. Nas fotografias 
aéreas e nas imagens de satélites pode-se 
ver claramente a pluma de sedimentos que 
invade o mar.

Geofácies Planície Central

O geofácies apresenta estreitas faixas de 
topografia suave, cercadas por morros de 
topos arredondados, de alta declividade, 
que pertencem ao geossistema Serras do 
Leste Catarinense. A planície tem pouco 
espaço para os assentamentos e a agricultura 
(Herrmann; Rosa, 1990), sendo intensamente 
explorada pelo turismo de verão, por causa 
das belezas naturais. O relevo aplainado 
provém da sedimentação marinha em climas 
úmidos e quentes ou semiárido e frio. Solos 
são pobres, úmidos e ácidos – Espodossolos 
e Organossolos. Os Espodossolos podem 
ser impermeáveis e originam pequenas 
áreas alagadas. A ilha de Santa Catarina é o 
principal destaque com extensos campos 
de dunas (Fotografia 2), baixas e utilizadas 
pelo turismo. A circulação atmosférica é 
semelhante à do geofácies Planície Norte. 
As precipitações atingem em torno de 
1.800 mm/ano no geofácies Planície Norte 
e caem para 1.526 mm/ano neste geofácies 
(Quadro 3). O clima ainda tem características 
nitidamente tropicais. Os invernos são 
suaves, mas a Massa Polar Atlântica pode 
empurrar as temperaturas para baixo.

O movimento turístico mudou a organi-
zação espacial na restinga da ilha, mas a 
vegetação, embora invadida por turistas 

e passantes em geral, está relativamente 
preservada. Em algumas praias, como a 
Barra da Lagoa, ela praticamente desapa-
receu devido às construções. Embora os 
fatores limitantes da restinga sejam signifi-
cativos, a flora das dunas é rica. Na restinga 
do litoral do estado, o número de espécies é 
superior a 700. Reitz (1961) e Klein (1978, 
1980) estudaram e descreveram a restinga 
de Santa Catarina e Bresolin (1979) ocupou-
se da restinga da ilha de Santa Catarina. São 
trabalhos básicos para entender a dinâmica 
da restinga no estado.

Solos mais compactos, hidromórficos, foram 
ocupados pela floresta Ombrófila Densa. A 
espécie mais comum desses biótopos é Calo-
phylum brasiliesis, olandi ou guanandi, que 
ocupa solos hidromórficos de banhados e 
alagados. Essa espécie foi a primeira a ser 
considerada madeira de lei no Brasil, por 
um decreto de 1826. Nos solos mais bem 
drenados, mas ainda úmidos, Ficus orga-
nensis, figueira-da-folha-miúda, Tapirira 
guianensis, cupiúva, e Tabebuia umbelata, 
ipê-da-praia ou ipê-amarelo dominam a 
paisagem (Klein, 1980). Embora os solos 
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Fotografia 2 – Faixa das dunas semifixas, entre a lagoa da Conceição e a praia da Joaquina, na ilha de Santa Catarina 
(Florianópolis). 2014

Quadro 3 – Características climáticas do geofácies Planície Central. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Florianópolis 1,84 21 38,8 (fev.) 1,3 (ago.) 1.526 127 55 (fev.) 160 -

Fonte: Adaptado de Veado (1998).

sejam pobres em nutrientes e ácidos, as 
chuvas bem distribuídas durante o ano e a 
boa luminosidade, como também a cons-
tante reciclagem da matéria orgânica por 
micro e macro organismos são os principais 
fatores da exuberância da floresta, mesmo as 
formações secundárias atuais. O lençol freá-
tico é farto e não falta água para as plantas.

Problemas ambientais devido ao mau 
uso do solo e por inexistência de planeja-
mento rural e urbano são uma constante. A 
extração de argila em Tijucas inutilizou as 
margens de muitos rios (Aumont; Fortes; 
Loch, 1991). Dejetos urbanos e industriais, 
em São José e em Palhoça são lançados nos 
rios e no mar. Tijucas e Palhoça apresentam 
enchentes periódicas, tanto na zona urbana, 
quanto na rural. O setor terciário destaca-
se no geofácies, sobretudo Florianópolis: 
educação, comércio, administração pública 
etc. Nas últimas décadas, o turismo tornou-
se uma das principais atividades do geofá-
cies, como do litoral catarinense. 

No entanto, a falta de planejamento traz 
problemas para as cidades do geofácies. 
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Com uma planície estreita, que reduz a 
possibilidade de expansão, as cidades 
invadiram a zona rural. Uma boa rede de 
estradas liga o interior ao litoral. Contudo, 
muitos trechos das rodovias – pavimentadas 
ou não – ocupam lugares impróprios, como 
banhados e áreas sujeitas às enchentes. O 
tráfego pesado prejudica a pavimentação 
e a manutenção das estradas é precária. 
Morros de elevada declividade, sujeitos 
aos escorregamentos, são ocupados indis-
criminadamente e não apenas por popula-
ções de baixa renda. Nas grandes chuvas, 
os escorregamentos têm se tornado cada 
vez mais frequentes. Esgotos domésticos 
e de restaurantes, bares, hotéis são, via de 
regra, lançados no mar, com raras exceções. 
A Fotografia 3 mostra um tubulão de esgoto 
lançado na praia dos Ingleses, em Florianó-
polis, em 2012. Fossas mal dimensionadas, 
lixo nas praias, infraestrutura hoteleira, de 
restaurantes e bares ainda incipiente, cons-
tituem outros problemas enfrentados nas 
praias em Florianópolis. 

Geofácies Planície Sul 

O geofácies caracteriza-se por largo cordão 
de restingas, com lagoas cercadas por sedi-
mentos arenosos de origem aluvionar, 
lacustre, eólica ou marinha (Herrmann; 
Rosa, 1990). Duas formações geológicas 
compõem o geofácies: Formação Chuí, 
junto às lagoas do Sombrio e Caverá e 
em Araranguá, depositada em ambiente 
marinho e lacustre no Pleistoceno Superior; 
e a Formação Itapoã na barra da Lagoa de 
Santo Antônio, depositada no Pleistoceno 
Superior e no Holoceno Inferior (Herr-
mann; Rosa, 1990; Santa Catarina, 1986). Os 
solos são, em sua maioria, Quartzarênicos, 
mas no baixo vale do rio Tubarão são Orga-
nossolos, e Gleissolos nos rios Urussanga, 
Araranguá, Mãe Luzia e d´Una. No sopé 
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Fotografia 3 – Praia dos Ingleses, Florianópolis – Esgoto lançado na praia. 2012

da Serra Geral, no contato deste geofácies 
com o Geossistema Escarpa da Serra Geral, 
aparecem Argissolos Vermelho-Amarelos e 
Cambissolos. 

Os índices pluviométricos reduzem-se 
gradualmente a partir do sul da ilha de Santa 
Catarina. Em Turvo são elevados, possivel-
mente por causa da presença da escarpa da 
Serra Geral. Um dos fatores de redução das 
chuvas é o alargamento da planície quater-
nária, fazendo com que as massas oceânicas 
larguem a umidade na escarpa da Serra Geral. 
Outro fator provável é a água muito fria do 
mar, por causa da corrente fria das Malvinas, 
cuja evaporação é baixa, o que reduz a nebu-
losidade e as chuvas. Desde Araranguá para 
o sul, as médias das mínimas absolutas são 
sempre negativas. Nos dois geofácies ante-
riores (Planície Central e Planície Norte), 
são sempre positivas. O Quadro 4 mostra 
como as mínimas são baixas, mas Araranguá 
parece ser um limite de mudança de regime 

– mesmo a cidade de Turvo, fora do litoral, 
cuja mínima ainda é positiva, mostra a 
redução dos índices, sob ação da latitude e 
das entradas da Massa Polar. 

Muitas espécies tropicais têm seu limite 
meridional na ilha de Santa Catarina, como 
é o caso dos manguezais. Poucas conseguem 
desenvolver-se ao sul da serra do Tabuleiro 
e, no sentido norte, o processo é idêntico – 
o litoral de Santa Catarina é o limite seten-
trional para espécies de clima temperado. 

Veloso e Klein (1963) mostraram que a influ-
ência dos solos sobre a distribuição da vege-
tação é maior do que a do clima, o que os 
levou a denominarem edáfica a vegetação das 
planícies úmidas, em que o solo é o elemento 
condutor em detrimento do clima. Também 
nas baixas encostas dos morros cristalinos, o 
solo comanda a dinâmica da paisagem. Para 
montante, a influência do clima é crescente e 
a do solo gradativamente reduzida.

Quadro 4 – Características climáticas do geofácies Planície Sul. 

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Laguna 31 20 37,3 (fev.) 0 (ago.) 1.307 109 53 (mar.) 140 1

Jaguaruna 12 20 41 (dez.) 2 (jul.) 1.536 128 51 (jul.) 118 0

Araranguá 12 19 40 (dez.) -3,6 (jul.) 1.212 101 40 (jan.) 101 3

Turvo 28 20 38 (dez.) 0,3 (jul.) 1.868 155 62 (out.) 105 -

Fonte: Adaptado de Veado (1998).
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Interações dos fatores ambientais 
no geossistema Planície Costeira 
Quaternária 

O relevo suavemente aplainado da planície 
reduz a complexidade das inter-relações. As 
atividades humanas, no entanto, dilatam as 
inter-relações e elas se complicam (Figura 
1). Por exemplo, a acumulação de água na 
planície é comum, devido aos solos hidro-
mórficos, mas o mau uso da terra originou 
e fez crescer grande número de pontos de 
alagamento. As rodovias, como a BR 101, 

construídas na planície, em geral, funcionam 
como barreiras ao escoamento da água, 
que, naturalmente, é lento devido à declivi-
dade reduzida. Nas chuvas continuadas, a 
água transpõe a pista de rolamento preju-
dicando o pavimento, erodindo as margens 
da estrada e os acostamentos. Nas áreas 
baixas, nas proximidades do mar, ocupadas 
pela maré alta, as populações continuam 
residindo e relutam em deixá-las. A erosão 
a montante, nos morros cristalinos, adja-
centes à planície, assoreia os vales e é umas 
das causas das enchentes. O elevado índice 

pluviométrico não é o problema prevale-
cente das enchentes, mas, sim, a ocupação 
de áreas baixas inundáveis na planície e os 
sopés dos morros sujeitos a deslizamentos.

A falta de um planejamento urbano 
no geofácies tornou-se foco de muitos 
problemas sociais e ambientais. Em 
Florianópolis, os morros ocupados princi-
palmente pela população de baixa renda, 
empurrada para as encostas do morro da 
Cruz e de outros morros da ilha, geram 
problemas de difícil solução. Mas não só 

Figura 1 – Interações dos fatores ambientais no geossistema Planície Quaternária, segundo metodologia de Troppmair (1981).
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as populações de baixa renda ocupam os 
morros, também o segmento mais abas-
tado constroem suas casas e mansões 
nas vertentes de alta declividade. Nas 
vertentes, córregos foram drenados, os 
leitos retilinizados e transformados em 
ruas, que colocam em risco os moradores, 
porque se tornaram canais de escoa-
mento das chuvas, que descem os morros 
com violência. Manguezais e restingas 
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Fotografia 4 – Arroio Corrente no município de Jaguaruna: a restinga e a planície litorânea foram invadidas por hotéis, 
residências etc. 1996

Fotografia 5 – Balneário Camboriú é uma das cidades catarinenses mais bem aparelhadas para o turismo. 2012 

em Florianópolis e nas cidades litorâneas 
são cada vez mais ocupados. Na Capital, o 
manguezal do Itacorubi, durante 30 anos 
transformado em depósito do lixo domés-
tico e hospitalar da cidade, embora desati-
vado no final do século passado, continua 
trazendo problemas. A área aterrada foi 
transformada em uso residencial, com 
prédios e casas. A emissão de gases infla-
máveis pela matéria orgânica em decom-

posição é conhecida, o que torna a área 
residencial um perigo em potencial.

Florianópolis é o principal foco de atração 
turística do estado, um dos principais do 
país. Mas, o turismo na ilha e em outros 
lugares carece de adequado planejamento 
territorial. O turismo contribuiu para a 
organização espacial da ilha e do conti-
nente próximo. A intervenção do homem 
nos geossistemas e nos ecossistemas tende, 
inevitavelmente, a simplificar sua estrutura 
e isso os torna mais vulneráveis. Os geofá-
cies Planície Central e Planície Sul (Foto-
grafia 4) mostram casos mais extremos de 
mudanças ambientais – principalmente 
em Florianópolis, Balneário Camboriú e os 
balneários do sul. São claramente paisagens 
em regressão, isto é, paisagens que, pouco 
a pouco, evoluem para outras organiza-
ções espaciais, de acordo com o método de 
Bertrand (1972).

Os geofácies Planície Norte e Planície Sul 
têm diversificação na economia – indústria, 
comércio, agropecuária, turismo e serviços 
urbanos. No geofácies Planície Sul, a pesca, 
embora não seja a principal fonte de renda, 
é importante. No geofácies Planície Central 
há uma reorganização interna da sua estru-
tura devido, sobretudo, à expansão urbana e 
ao turismo. O que atrai o turista é a beleza da 
paisagem natural, como apontou Lago (1988), 
e, obviamente, a qualidade dos serviços. 

A infraestrutura turística tem apresentado 
grandes melhoras desde a última década 
do século passado, mas ainda é insufi-
ciente para atender ao elevado número de 
turistas de verão. A tendência é aumentar e 
melhorar os serviços. Balneário Camboriú é 
uma das mais bem equipadas, com opções 
de boa qualidade (Fotografia 5).

Geossistema Serras do 
Leste Catarinense

Este geossistema é formado pelo Escudo 
Catarinense (Santos et al., 1984; Scheibe, 
1986) e conta com três geofácies – Serra 
do Mar, Mar de Morros e Serra do Tabu-
leiro, que cobrem uma área de 14.380 km2. 
Compõe a borda da bacia do Paraná e suas 
rochas apresentam falhas, dobras, variados 
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graus de metamorfismo, intrusões graní-
ticas e granodioríticas e coberturas vulcano-
sedimentares (Kaul, 1990; Moreira; Lima, 
1977), organizadas em faixas orogenéticas 
dispostas na direção sudoeste-nordeste, 
paralelas à costa (Moreira; Lima, 1977). No 
Neopaleozóico, a erosão no Escudo cristalino 
originou o continente de Gondwana e uma 
transgressão marinha depositou sedimentos, 
cujos arenitos e folhelhos ainda são visíveis 
(Monteiro, 1968; Moreira; Lima, 1977).

Geofácies Serra do Mar 

A paisagem é formada por morros “de 
escarpas íngremes que atingem a alti-
tude de 1.050 metros [...] ligados à escultu-
ração de derrames locais de lavas riolíticas” 
(Monteiro, 1968). A Serra do Mar é um 
bloco falhado, que originou paisagens impo-
nentes com picos e cristas, quase sempre 
acima de 1.000 metros, separados por vales 
estruturais com desníveis superiores a 400 
metros (Herrmann; Rosa, 1990). Predo-
minam processos morfoclimáticos quentes 
e úmidos, com rios de forte gradiente, que 
resultaram num manto de decomposição 
entre 5 e 15 metros de profundidade (Biga-
rella; Mousinho; Silva, 1965). 

Na altura de Joinville (Fotografia 6), o 
relevo montanhoso nivela-se com terrenos 
quaternários e depósitos sedimentares, 
numa altitude entre 50 e 70 metros. A 
floresta Ombrófila Densa recobre os picos e 
os sedimentos quaternários. O bloco crista-
lino é rompido ao sul para formar o geofá-
cies Mar de Morros. Na serra predominam 
os Cambissolos, pouco profundos e rasos, 
com textura cascalhenta, pouco férteis. Os 
morros têm declividade acentuada (Moser, 
1990). Chuvas orográficas são comuns na 
escarpa da serra. Somando-se às chuvas 
trazidas pela Frente Polar Atlântica (FPA) 
e pela Massa Tropical Atlântica (mTa), os 
índices variam entre 1.500 e 1.700 mm/ano 
(Quadro 5). 

A floresta Ombrófila Densa é a cobertura 
original do geofácies. Nos topos da serra, 
com solos menos espessos, campos de alti-
tude compõem a paisagem dominante. Nos 
solos menos espessos e pobres dos topos, 
aparecem campos de altitude ao lado da 

Fotografia 6 – Em primeiro plano, a foz do rio Cubatão (Norte) no canal Palmital (baía de São Francisco ou Babitonga), 
a cidade de Joinville e ao fundo o perfil da Serra do Mar. 2014 

Fotografia 7 – Campos de Altitude na Serra do Mar (Quiriri), município de Garuva. 2014

floresta de Faxinal e da floresta Nebular 
(Fotografia 7). Predominam hoje em toda a 
extensão formações secundárias em diversos 
estágios da sucessão ecológica. Nos biótopos 
de difícil acesso devido à declividade, não 

atingidos pelas madeireiras, podem-se 
distinguir núcleos da vegetação primária.

Da flora primária, Klein (1978, 1980) apon-
tava, em terrenos de topografia acidentada, o 
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Faxinal. Outras espécies da floresta Ombró-
fila são Sloanea lasiocoma (sapopema), 
Nectandra lanceolata (canela-amarela) etc. 
Nos topos dos picos, os solos são rasos e a 
vegetação é de médio e pequeno porte, com 
árvores repletas de epífitas. O topo da serra 
é quase sempre envolvido pela neblina, 
formada na ascendência e condensação de 
massas úmidas. O padre Balduíno Rambo 
(1906-1961) denominou essa formação 
de mata Nebular, que também aparece na 
Serra Geral e nas serras gaúchas (Klein, 
1978; Leite; Klein, 1990). A vegetação mais 
comum nos campos da serra é Andropogon 
lateralis (capim-caninha), que aparece em 
solos litólicos. O contato entre a floresta 
Ombrófila Densa e a floresta Ombrófila 
Mista com Araucaria angustifolia formava 
um ecótono entre as duas formações fito-
geográficas mais importantes no estado. 
No entanto, a ocupação humana descarac-
terizou a paisagem com a introdução de 
pinheiros do hemisfério Norte (Pinus spp). O 
que sobrou do ecótono ainda pode ser visto 
na presença de espécies das duas florestas, 
mas na forma secundária, em sua maioria. 

A Serra do Mar é cortada por incontáveis 
caminhos abertos pelas frentes de ocupação 
e, sobretudo, por madeireiras, que abateram a 
vegetação para a implantação da monocultura 
do Pinus, para a exploração da madeira, para a 
agricultura de subsistência ou comercial e para 
pastagens. As clareiras são visíveis em imagens 
de satélites e as queimadas, frequentes.

Geofácies Mar de Morros

A ação da erosão, movimentos da crosta 
e outros agentes estilhaçaram a porção 
meridional da Serra do Mar em blocos. 
Formaram-se morros de topos arredon-
dados, com vales encaixados, vertentes 
íngremes que constituíram um alinhamento 
no sentido SW-NE e avançam até o litoral, 
onde constituem paisagens de grande 
beleza com penínsulas, pontais e ilhas. 

Monteiro (1968) descreve a paisagem, que 
foi denominada Mar de Morros por Ab’Sáber, 
da seguinte maneira:

Por entre as serras correm rios far-
tamente providos de água (Itajaí-
Açu, Itajaí-Mirim, Tijucas, Biguaçu e 
Cubatão). A princípio em cursos atri-
bulados por rápidos e corredeiras, 
adquirem gradativamente caráter 
maduro, com vales de vertentes es-
batidas, dissecadas em topografias 
mamelonares e coliniformes, e um 
fundo achatado pelo acúmulo de 
aluviões,  até  que  se  tornam senis 
nas vizinhanças do mar,   onde  suas 
planícies aluviais de nível de base, 
em forma de trombeta, limitadas 
pelos acidentes rochosos se confun-
dem com as acumulações arenosas 
do mar, formando enseadas. (Mon-
teiro, 1968, p.47)

As chuvas concentram-se no verão trazidas 
pelas massas de ar Tropical Atlântica, Equa-
torial Continental e pela Frente Polar Atlân-
tica (FPA). No inverno, com o predomínio 
da Massa Polar Atlântica, elas reduzem-se 
e ficam praticamente a cargo da FPA. As 
condições topoclimáticas são estritamente 
tropicais e estão resumidas no Quadro 5. 
A floresta Ombrófila Densa abriga, dentre 
outras, as famílias Lauraceae e Myrtaceae, 
as predominantes. Trepadeiras parasitas 
e epífitas – Bromeliáceas, Orquidáceas, 
Aráceas, Piperáceas, Cactáceas, Pteridófitas 
(samambaias), Bignoniáceas, Hipocrateá-
ceas e Sapindáceas (lianas lenhosas) – dão 
o caráter tipicamente tropical à floresta. 
Os solos nas médias e baixas encostas dos 
morros são profundos e bem desenvolvidos, 
com reflexos no porte da vegetação. Nas 
altas encostas, solos mais bem drenados e 
menos espessos são pobres em nutrientes 
e as árvores têm porte mais reduzido. As 
árvores, em geral, atingem altura entre 15 
e 20 metros. A densidade da vegetação nas 
encostas é alta, mas, na maioria, são espé-
cies secundárias. Klein, que nas décadas de 
1960 e 1970 já alertava sobre a devastação 

da vegetação no estado, define a vegetação 
secundária como “um conjunto de sociedades 
vegetais que surgem imediatamente após a 
devastação da floresta ou depois do abandono 
do terreno cultivado por um período mais ou 
menos prolongado pelo agricultor, caracte-
rizado por estágios sucessionais bem demar-
cados que tendem a reconstituir a vegetação 
original” (Klein, 1980, p. 98). 

Trepadeiras parasitas (Griselinia ruscifolia, 
erva-de-passarinho-dos-Andes), touceiras, 
carazais, bromélias, arbustos, que aparecem 
em quantidade variável, formam um tapete 
no solo e disputam o lugar com a  vegetação 
invasora (Klein, 1980). As invasoras são subs-
tituídas, cerca de 5 a 10 anos mais tarde, pela 
fase herbácea da capoeirinha, representada 
principalmente por Pteridium aquilinum 
(samambaia-das-taperas) e Melinis minuti-
flora (capim-melado ou capim-gordura), que 
indicam solos rasos, pobres e ácidos.  A capo-
eirinha é marcada, principalmente, pelas 
vassouras do gênero Baccharis. Esse estágio 
dura, em média, de 10 a 15 anos.

O estágio seguinte da sucessão é arbus-
tivo-arbóreo ou, popularmente, capoeira, 
que substitui a capoeirinha com Leandra 
australis, pixirica, Rapanea ferruginosa, capo-
roroca, e outras arvoretas. Então, surgem 
as primeiras árvores, ainda pequenas, do 
estágio arbóreo seguinte, chamado popu-
larmente de capoeirão, com árvores de 10 
a 15 metros de altura, com destaque para 
o jacatirão-açu, Miconia cinnamomifolia, 
Cecropia adenopus, embaúba, muito comum 
nas fímbrias da mata. Mais 15, 20 anos, 
surge, lentamente, a floresta secundária 
com Alchornea triplinervia (tapiá-guaçu), 
Tapirira guianensis (cupiúva), Ocotea 
aciphylla (canela-amarela), Sloanea guia-
nensis (laranjeira-do-mato), Euterpe edulis 
(palmito) etc., cujos galhos e troncos ficam, 
com o tempo, repletos de epífitas e lianas. 
A mata secundária leva entre 30 e 50 anos 
para amadurecer e aos 100 ou 110 anos de 

Quadro 5 – Características climáticas do geofácies Mar de Morros. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima em 
24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Blumenau 13 20 43 (jan.) -2,8 (jul.) 1.459 121 45 (maio) 165 1

Indaial 89 20 40,3 (dez.) -1,2 (jun.) 1.720 128 50 (dez.) 169 1

Fonte: Adaptado de Veado (1998).
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idade alcança seu desenvolvimento máximo. 
No entanto, são necessários cerca de 160 
anos para que a mata secundária adquira o 
porte da primária, de tal maneira que sejam 
confundidas (Klein, 1980). Caruso (1983) 
mostrou que a dinâmica da vegetação na ilha 
de Santa Catarina é semelhante à do vale do 
Itajaí-Açu; segundo a autora a chegada dos 
açorianos contribuiu para a devastação da 
floresta Ombrófila Densa na ilha. 

O relevo acidentado do geofácies reprime 
consideravelmente o uso da terra – as 
declividades variam entre 20% e 45% 
(Moser, 1994). Deslizamentos de terra 
são frequentes nas grandes chuvas, como 
ocorreu no final da década passada. A reti-
rada da vegetação ribeirinha  expõe as 
margens à erosão e as enchentes já fazem 
parte do dia-a-dia da população, nos assen-
tamentos em áreas de risco. 

Blumenau, Brusque, Pomerode são as prin-
cipais cidades do vale do rio Itajaí-Açu, com 
um parque industrial que se destaca nos 
segmentos do vestuário, tecidos, alimen-
tares, metal-mecânicas etc. 

Problemas ambientais acompanham o 
desenvolvimento local e o uso da terra 
desgasta o solo, provoca erosão, desmata-
mentos, a maior parte das indústrias não faz 
tratamento adequado de efluentes, o sanea-
mento urbano é falho. Na lavoura, o uso de 
fertilizantes e de agrotóxicos polui a água 
superficial e a subterrânea. Blumenau, por 
exemplo, tem adequado tratamento de água 
e de esgotos, mas que não atende significa-
tiva parte do município. O crescimento da 
cidade é mais rápido do que a administração 
pública. Nas demais cidades do geofácies a 
situação é mais problemática. 

A rede rodoviária no geofácies é deficiente. 
Poucas estradas são pavimentadas, são mal 
conservadas e perigosas. A duplicação da 
BR-101 resolveu apenas parte do problema, 

porque já está obsoleta. A BR-470, que liga 
o geofácies à BR-116, precisa ser dupli-
cada. A rodovia atravessa todo o geofá-
cies no sentido dos paralelos e permite a 
observação das paisagens, que poderiam 
ser usadas como atrativo turístico. É uma 
importante ligação do litoral com o planalto.

Geofácies Serra do Tabuleiro

É um bloco granítico orientado no sentido 
norte-sul, paralelo ao litoral, com alti-
tudes em torno de 800-900 metros. Três 
unidades estatigráficas fazem parte da 
Serra: o Complexo Canguçu, no sul da serra, 
a Suíte Valsungana, no setor central e a Suíte 
Intrusiva Tabuleiro, no norte (Santa Cata-
rina, 1986). Granitos, anfibolitos, quartzos, 
gnaisses, biotitas granodioritos e microcli-
nitos são as rochas mais comuns na serra. A 
porção sul é mais dissecada, com altitudes 
inferiores a 400 metros. Os solos principais 
são Argissolos e Cambissolos, pobres em 
nutrientes, ácidos, de baixa fertilidade. O 
relevo acidentado limita os assentamentos 
humanos, que se resumem da média encosta 
para jusante. As atividades de subsistência 

da população são a base da economia do 
geofácies. (Fotografia 8)

O maior destaque da serra é o seu papel de 
barreira fitogeográfica à migração da vege-
tação para o norte e para o sul. O motivo 
principal é o clima (Klein,1981). Ventos 
úmidos e polares inibem o crescimento de 
espécies tropicais ao sul da serra. No norte, 
temperaturas maiores, impedem a invasão 
das espécies do sul. Por essa razão, Klein 
(1981) chama de mata Tropical as forma-
ções situadas ao norte da serra, e de mata 
Subtropical as formações ao sul da serra. 
Orquídeas, bromélias, aráceas e cactáceas 
também preferem as temperaturas mais 
amenas ao norte. A falta de lianas, por 
exemplo, como acentua Klein (1981), assi-
nala a descaraterização da mata Tropical.

A serra influencia o topoclima do geofácies, 
pois cria uma circulação local. O efeito da 
continentalidade já é sentido em Urussanga, 
situada a 50 quilômetros do mar, em linha 
reta, como se pode notar nos valores abso-
lutos (Quadro 6). A elevada precipitação 
pode ser reflexo da ação conjunta da Serra 

Fotografia 8 – Serra do Tabuleiro no município de Palhoça. 1996
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Quadro 6 – Características climáticas do geofácies Serra do Tabuleiro. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Urussanga 48 19 42,2 (jan.) -6,0 (jul.) 1.543 128 48,8 (fev.) 149 10

Fonte: Adaptado de Veado (1998).
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do Tabuleiro e, sobretudo, da Serra Geral, 
com altitudes acima de 1.000 metros.

Na parte norte da serra, o solo é usado 
convenientemente (Moser, 1994; Gama; 
Justus, 1994), mas, no centro e no sul, o 
uso do solo ultrapassa a sua capacidade de 
regeneração (Moser, 1994; Mapa de Aptidão 
Agrícola e Uso Atual). Plantam-se fumo, 
feijão, cebola, milho e mandioca e a pecu-
ária é semi-intensiva (Gama; Justus, 1994). 
Nos solos hidromórficos dos vales dos rios 
Tubarão e Araranguá e afluentes, plantam-se 
arroz, hortaliças e cana-de-açúcar. No setor 
industrial, Urussanga e Braço do Norte apre-
sentam alguma diversificação. A mineração 
do carvão perdeu muito da antiga força em 

Urussanga, cuja economia, hoje, volta-se 
para indústrias e o comércio. Os municí-
pios de Pedras Grandes e Morro da Fumaça, 
este último, no geofácies Bacia Carbonífera, 
distinguem-se na mineração da fluorita.

Interação dos fatores ambientais 
no geossistema Serras do Leste 
Catarinense

 A complexidade do uso da terra neste geos-
sistema fica bem clara na grande quanti-
dade de interações, vistas na Figura 2. Os 
geossistemas e os ecossistemas tropicais 
são intrincados, pois o relevo acidentado 
compõe variedades de solos, topoclimas, 
processos de erosão e de deposição, a 

densidade da vegetação, os assentamentos 
humanos, o emaranhado dos fatores ecoló-
gicos, os mecanismos de retroalimentação 
– tudo isso se distribui num labirinto de 
colinas, serras, vales encaixados, florestas, 
cidades, povoados, fazendas e o mais que 
houver, que tornam as regiões tropicais 
um enorme quebra-cabeça. Esse quadro se 
aplica perfeitamente ao geossistema Serras 
do Leste Catarinense. O uso da terra é feito 
em elementos que se encontram no limite 
da sua resistência. As agroindústrias dina-
mizam o geossistema e as propriedades 
rurais, uma boa parte delas bem apare-
lhadas, mas esgotam a capacidade dos solos. 
Apenas o geofácies Serra do Mar tem pouco 
significado agrícola.

Figura 2 – Interação dos fatores ambientais no geossistema Serras do Leste Catarinense, segundo metodologia de Troppmair (1981).
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As declividades acentuadas aceleram o 
escoamento superficial e a erosão, mesmo 
em encostas cobertas pela floresta. O 
perigo de escorregamentos é ininterrupto 
e as populações ficam em sobressalto nas 
chuvas fortes. O topoclima do geossistema 
é empecilho ao uso da terra, por causa das 
chuvas em excesso e em épocas incertas e, 
no inverno, geadas não são raras nos morros 
e nas serras. O mau uso da terra associado 
aos índices pluviométricos sobrecarrega 
o quadro natural e antrópico. A irrespon-
sabilidade da administração pública, que 
só toma providências, com raras exceções, 
depois que a catástrofe se abateu, agrava os 
problemas. As enchentes de 2008 têm seus 
efeitos ainda cristalizados e foram muito 
bem descritos e analisados na obra de Frank 
e Sevegnani (2009).

O setor industrial é o elemento condutor 
deste geossistema e todos os demais 
gravitam em torno dele. No geossistema 
estão instaladas algumas das mais impor-
tantes indústrias do Estado, como em 
Blumenau. O turismo não tem a magni-
tude do geossistema Planície Quaternária 
e, praticamente, se resume a Blumenau, 
Brusque e Pomerode. As belezas do geos-
sistema, como as cavernas de Botuverá, não 
são devidamente exploradas, como também 
a paisagem das serras e morros. O rio Itajaí-
Açu tem sido usado para esportes radicais, 
como a canoagem. No entanto, o uso dos 
rios é bloqueado pela condição das águas, 
que recebem esgotos urbanos, domésticos e 
de indústrias, muitas das quais situadas na 
zona rural. Toda a carga poluidora emigra 
diretamente para o geossistema Planície 
Quaternária.

O problema que atinge todos os outros geos-
sistemas – as ligações por estradas – atinge 
também este geossistema. As rodovias do 
geossistema, estaduais e federais, embora 
boa parte seja pavimentada, são estreitas, 
mal conservadas e o escoamento industrial 
e agrícola fica prejudicado. A duplicação 
da BR-101 foi importante, mas a estrada 
atualmente encontra-se insuficiente para a 
demanda. São ligações de extremo signifi-
cado para o estado, porque escoam toda a 
produção industrial e agropecuária para o 
norte do país.

Geossistema Planalto 
Sedimentar

A origem deste geossistema sedimentar está 
ligada à circundesnudação periférica da bacia 
do Paraná (Ab’Sáber, cit. por Monteiro, 1968). 
Os processos de esculturação do planalto sedi-
mentar datam do fim do Paleozoico (270 milhões 
de anos) e se prolongaram até o início do Ceno-
zoico (70 milhões de anos). Segundo Monteiro 
(1968), a fragmentação do planalto gonduâ-
nico em Santa Catarina deveu-se à drenagem 
subsequente, sobretudo na bacia do rio Itajaí-
Açu, cujos afluentes instalaram-se nas camadas 
carboníferas do Grupo Tubarão. Esse processo 
criou um alinhamento de cuestas, como as 
serras da Moema, do Mirador, dos Faxinais e da 
Boa Vista (1.827 metros, o ponto culminante do 
estado). Este geossistema tem quatro geofácies, 
que se estendem por uma área total de 24.621 
km2 – o geofácies Planalto de Mafra, o geofácies 
Alto Vale do Rio Itajaí-Açu, o geofácies Planalto 
de Lages e o geofácies Bacia Carbonífera. 

Geofácies Planalto de Mafra

Com altitudes acima de 800-1.000 metros, 
é drenado pelas bacias dos rios Negro e 
Iguaçu. As formações Rio do Rasto, Teresina, 
Serra Alta, Mafra e Palermo abrigam siltitos, 
arenitos, argilitos e folhelhos. Os solos são 
variados: Cambissolos, Cambissolos Húmicos 

álicos, ácidos e pouco férteis, também Cambis-
solos álicos, solos litólicos (estes, na escarpa da 
Serra Geral) e Gleis pouco húmicos nas várzeas 
dos rios. O clima local é fortemenente influen-
ciado pelo relevo – entre as serras da Moema 
e do Espigão, um corredor possivelmente é 
caminho para as frentes polares rumarem para 
o norte. Canoinhas é um divisor de regime de 
chuvas – elas aumentam para leste e para oeste 
a partir da cidade. As temperaturas médias 
não ultrapassam os 21°C em Canoinhas (766 
metros), mas em Campo Alegre (819 metros) 
caem para 15°C (Quadro 7).

Geograficamente, o que mais chama a 
atenção para o geofácies é o ecótono entre a 
floresta Ombrófila Mista e a floresta Ombró-
fila Densa, muito alterado, contudo, mas 
ainda guardando as principais caracterís-
ticas de transição entre duas formações 
fitogeográficas. O ecótono foi, praticamente, 
substituído pelo uso da terra – lavouras, 
pastos, monoculturas de pinheiros (Pinus 
spp) (Fotografia 9), que formam uma faixa 
para oeste e para o sul, até Lages. As arau-
cárias são representadas por indivíduos 
jovens ao lado de imbuias (Ocotera porosa) 
também de pouca idade. A associação arau-
cária-imbuia ocupava toda a região Norte do 
estado e se estendia para oeste até a altura 
de Caçador. Em 1960, Klein (1960) já aler-
tava para o corte: “Hoje somente existem 
pequenas partes intactas dessa associação”.

Fotografia 9 – Monocultura de Pinus spp em Porto União, BR-280. 2007
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Quadro 7 – Características do clima no geofácies Planalto de Mafra. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Canoinhas 766 21 38 (jan./fev.) -12 (ago.) 1.140 95 58 (jun.) 159 12

Campo Alegre 819 15 39 (jan.) -9 (jul.) 1.429 119 42 (jan.) 161 18
Fonte: Adaptado de Veado (1998).

Na floresta, Klein (1960, 1978) apontava as 
famílias mais importantes, como as Meli-
áceas, as Lauráceas, as Sapindáceas, as 
Aquifoliáceas etc. Dentre as espécies mais 
destacadas, ele apontava o cedro (Cedrela 
fissilis), uma Meliácea, a erva-mate (Ilex 
paraguariensis), entre as Aquifoliáceas. 
Importantes indústrias de móveis e de papel 
e celulose usam como matéria-prima os 
pinheiros das monoculturas. Concentram-
se em Mafra, Canoinhas, São Bento do Sul 
(que faz parte do geofácies Mar de Morros) 
e Rio Negrinho. As propriedades rurais são 
extensas e são uma herança da ocupação do 
planalto e dos chamados caminhos do gado, 
rotas das grandes boiadas conduzidas para 
Sorocaba (São Paulo), vindas do Rio Grande 
do Sul. Em Sorocaba eram vendidas para as 
áreas mineradoras das Regiões Sudeste e 
Centro-Oeste. Mafra tornou-se um dos mais 
significativos entrepostos usados pelos 
tropeiros. A produção agrícola no geofácies 
é variada – fumo, cebola, soja, milho, feijão. 
A pecuária engloba a criação para corte, 
leite e mista (Gama; Justus, 1994). 

Geofácies Alto Vale do Rio Itajaí-Açu

Patamares esculpidos em arenitos e folhe-
lhos (Herrmann; Rosa, 1990; Santa Catarina, 
1986) podem alcançar dezenas de quilôme-
tros de extensão. Cambissolos entremeados 
com manchas de latossolos e argissolos são 
as ordens mais comuns. As condições climá-
ticas (Quadro 8) são um prolongamento do 
clima do geofácies Planalto de Mafra. 

No topo das serras dos Faxinais e do Mirador, 
de relevo suave e ondulado, não atingidos 

pelos ventos marítimos, a floresta Ombró-
fila Mista e os campos substituem a Ombró-
fila Densa. Nas encostas a jusante das serras 
eram abundantes as orquídeas, bromélias e 
lianas, escassas ou inexistentes nos biótopos 
superiores, como também as espécies tipi-
camente tropicais, que se tornam raras à 
medida que se galga as serras e a flora se 
torna mais e mais homogênea.

Nas encostas íngremes, Klein (1980) 
aponta Ocotea catharinensis (canela-preta) 
e O. pretiosa (canela-sassafrás), como as 
mais comuns; nos terraços e planícies 
fluviais, Kleinodendron riosulense (araça-
zeiro); nas várzeas, Tabebuia umbellata 
(ipê-da-várzea) e Arecastrum romanzo-
fianum (coqueiro-gerivá). No topo da serra 
do Mirador aparecem O. catharinensis  e 
O. pretiosa. Nas cabeceiras do rio Itajaí do 
Norte e na margem esquerda do rio Negro, 
a floresta de Araucária com Ocotea porosa 
(imbuia) é, praticamente, secundária. No 
faxinal da serra dos Faxinais, araucárias 
raquíticas dividem o biótopo com guami-
rins (Myrcia obtecta), congonhas (Ilex 
theezans) etc. e carazais (Chusquea spp e 
Aulonemia spp). Nos campos, Andropogon 
lateralis (capim-caninha) ainda é frequente 
e Rhynchospora emaciata, a tiririca, também 
é comum nos solos úmidos. A cobertura 
secundária domina praticametne todo o 
território do geofácies. No estrato herbáceo 
da capoeirinha, Ageratum conyzoides 
(catinga-de-bode), Pteridium aquilinum 
(samambaia-das-taperas) e Melinis minutri-
flora (capim-melado) e o gênero Baccharis 
(vassouras) perduram como invasoras 
dominantes. Nas capoeiras aparecem 

Quadro 8 – Características do clima no geofácies Alto Vale do Itajaí-Açu.  

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Agrolândia 450 19 37 (out.) -3 (jul.) 1.604 133 56 (fev.) 130 -

Ituporanga 475 17 36 (out./nov.) -4 (ago.) 1.504 125 51 (out.) 149 6

Fonte: Adaptado de Veado (1998).

Rapanea ferruginea (capororoca) e Mimosa 
scabrella (bracaatinga), esta última, comum 
junto com a Araucária. O estágio arbóreo do 
capoeirão é representado por M. scabrella, 
Piptocarpa angustifolia (vassourão-branco) 
e Vernonia discolor (vassourão-preto). Na 
transição para a mata secundária, predo-
mina Ocotea puberula (canela-guáica), ao 
lado das três espécies anteriores. 

A agricultura é bem desenvolvida e diversifi-
cada, embora o relevo seja muito acidentado 
e o solo seja ácido e de baixa fertilidade. A 
produção agrícola é capitaneada pelo milho, 
feijão, soja, trigo, fumo, cebola, mandioca, 
arroz, pecuária de corte e leiteira (Gama; 
Justus, 1994). 

Geofácies Bacia Carbonífera

Faixa deprimida entre as serras do Tabu-
leiro e Geral, com uma largura média de 
20 km e uma extensão superior a 100 km 
no sentido norte-sul, o geofácies tem como 
traço mais comum as camadas de carvão da 
Formação Rio Bonito, encontradas nas 10 
sub-camadas exploráveis nos seus membros 
Paraguaçu e Siderópolis, com um total de 2,2 
bilhões de toneladas de carvão (Horbach et 
al., 1986). O modelado é formado, no norte, 
por colinas poli-convexas, com vales encai-
xados e solos profundos; no sul, colinas 
côncavo-convexas e vales abertos. Ocorrem 
também formas residuais de topo plano, da 
Formação Serra Geral (Justus; Machado; 
Franco, 1986). Argissolos Amarelos são o 
solo mais frequente no geofácies. Nos topos 
residuais planos de basalto da Serra Geral, 
predominam os Cambissolos. Os solos são 
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ácidos, pobres em bases trocáveis, com 
elevadas concentrações de alumínio (Santa 
Catarina, 1986).

O relevo deprimido é acentuado pela 
continentalidade, com grande influência 
da serra do Tabuleiro, que origina uma 
circulação local. Os índices pluviométricos 
variam entre 1.500 e 1.600 mm/ano, na 
estação meteorológica de Urussanga. As 
temperaturas médias variam entre 20°C e 
18°C. A influência do continente é notável 
nos índices extremos – máximas absolutas 
acima de 42°C e mínimas alcançaram –6°C, 
ver o Quadro 6 (Características Climáticas 
do Geofácies Serra do Tabuleiro). 

A exploração carbonífera e o intenso uso da 
terra devastaram o geofácies e alteraram a 
organização espacial. O uso da terra atual 
apoia-se nas culturas de milho, mandioca, 
feijão, fumo, banana, pecuária de corte e 
mista, não obstante o solo pobre e ácido, 
litólico em alguns lugares e o relevo aciden-
tado (Mottana, 1986).

Criciúma, Lauro Müller, Nova Veneza, Sideró-
polis, Urussanga (esta, localizada no geofá-
cies Serra do Tabuleiro) são cidades que se 
beneficiaram da exploração do carvão para 
desenvolver-se. A exploração do carvão é a 
principal causa dos problemas ambientais que 
o geofácies ainda atravessa. Mas não se pode, 
no entanto, creditar todos os problemas ao 
carvão. A degradação ambiental tem inúmeras 
fontes no geofácies, que englobam um expres-
sivo número de causas, desde a mineração, às 
indústrias variadas, aos efluentes urbanos etc. 
A expansão do geofácies foi rápida e trouxe 
benefícios às cidades, mas a falta de planeja-
mento e a pressa em explorar o carvão levaram 
aos desequilíbrios da paisagem, que nasceram, 
efetivamente, nos anos 1960 e 1970 e se avolu-
maram daí em diante. Mesmo com a redução 
da mineração em meados dos anos 1980, 
ainda se vêem na região carbonífera restos 
da degradação. Muitas lagoas de decantação 
são hoje exploradas por pequenas e médias 
empresas, que delas retiram restos de carvão. 
(Fotografia 10)

Criciúma é o principal centro comercial, indus-
trial e de serviços e teve rápida expansão nas 
décadas de 1970 e 1980, graças à mineração. 

A extração do carvão e outros minerais benefi-
ciou também Lauro Müller, Nova Veneza, Side-
rópolis e, sobretudo, Urussanga, que apesar 
de se localizar na Serra do Tabuleiro, tem a 
economia toda sustentada neste geofácies. As 
medidas descabidas e irresponsáveis tomadas 
pelo governo federal no final dos anos 1980 
não desestruturaram apenas a exploração do 
carvão, mas atingiram toda a sociedade da 
região carbonífera. Milhares de pessoas foram 
desempregadas, o que causou problemas 
sociais muito graves (DNPM, 1994). 

Os impactos ambientais no geofácies são 
idênticos aos que ocorrem em outros 
lugares da bacia carbonífera. O fechamento 
de minas a céu-aberto  ou de galerias não 
mudou o quadro, embora a lei obrigue a 
recomposição da paisagem pelo minerador 
quando a exploração termina. Há, atual-
mente, obras de recuperação das regiões 
mineradas e das antigas áreas de deposição 
de rejeitos. 

Geofácies Planalto de Lages

No final do Cretáceo e início do Terciário, 
o Planalto Meridional foi palco de intensas 
atividades ígneas. Diques e sill de diabásio 
formaram-se nos sedimentos gonduânicos, 
ao tempo em que os continentes princi-
piavam a se separar. Em Santa Catarina, 
três complexos alcalinos resultaram desse 

processo – o complexo alcalino de Anitá-
polis, o complexo alcalino de Quarenta, em 
Botuverá, e o complexo alcalino de Lages 
(Monteiro, 1968; Santa Catarina, 1986; 
Scheibe, 1986; Kaul, 1990). O Complexo 
Alcalino de Lages é um domo com 30 quilô-
metros de diâmetro, que engloba uma área 
de 1.000 km2 e no seu interior pode-se ver 
toda a sequência gonduânica da bacia do 
Paraná – formações Rio do Sul, Rio Bonito, 
Palermo, Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do 
Rasto. As rochas alcalinas – carbonatitos, 
barita, pirita, feldspatos, fluorcarbonato de 
cálcio e terras raras – são intrusões com 
alguns quilômetros de diâmetro ou são 
diques de poucos metros até centenas de 
metros de espessura (Scheibe, 1986). São 
comuns os Cambissolos, Espodossolos litó-
licos e Nitossolos, que procedem da decom-
posição do basalto, do arenito, do siltito e 
dos folhelhos, que recobrem um modelado 
ondulado ou montanhoso (Santa Catarina, 
1986).

O clima local é fortemente dependente 
das altitudes e da escarpa da Serra Geral. 
O total pluviométrico do geofácies, regis-
trado na estação meteorológica de Lages, 
indica 1.479mm/ano (Quadro 9). No verão 
a Massa Equatorial Continental prevalece, 
atraída pela baixa do Chaco, e no inverno é a 
vez da Massa Polar Atlântica, que traz frio e 
aumenta o número de dias de geada.

Fotografia 10 – Lavador de carvão em Siderópolis. 2009
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Quadro 9 – Características do clima no geofácies Planalto de Lages.

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Lages 937 15 35,3 (jan.) -7,4 (jul.) 1.479 123 46 (out.) 131 16

Fonte: Adaptado de Veado (1998).

A expansão das indústrias de papel e celu-
lose e de móveis levou à retirada da floresta 
Ombrófila Mista e dos campos, substituídos 
pelas monoculturas de pinheiros (Pinus 
spp). A araucária resume-se, desde então, 
as manchas secundárias com indivíduos 
jovens. A Araucaria angustifolia tem o seu 
ambiente ideal acima de 800 metros, num 
clima temperado com médias de tempe-
ratua de 15°C, um curto período quente, e 

verão com temperaturas acima dos 20°C e 
chuvas regularmente bem distribuídas no 
decorrer do ano (Leite; Klein, 1990).

A expansão das cidades e das indústrias no 
geofácies é a principal causa da péssima 
qualidade das águas. Além das indústrias 
de papel, que empregam produtos como 
sulfitos, soda, sulfatos e matéria-prima de 
origem orgânica, de elevada DBO, ocorrem 

despejos, sem adequado tratamento, de 
efluentes de serrarias, fábricas de móveis, 
de laticínios, de matadouros etc. 

 A pecuária de corte e mista é importante 
no geofácies. Embora a maioria das pasta-
gens seja natural, as grandes propriedades 
utilizam pastos plantados e importam 
gramíneas de bom rendimento. Grandes 
propriedades, com mais de 100 hectares, são 

Figura 3 – Interações dos fatores ambientais no geossistema Planalto Sedimentar, segundo metodologia de Troppmair (1981).
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herança das grandes fazendas de gado dos 
séculos XVIII e XIX. Muitas dessas fazendas, 
que também eram lugares de descanso das 
boiadas, foram o embrião de cidades, como 
Curitibanos, Mafra etc. (Peluso Júnior, 1991).

Interações dos fatores ambientais no 
geossistema Planalto Sedimentar 

O uso da terra neste geossistema é muito 
variado: agricultura no Alto Vale do Itajaí-
Açu e Planalto de Lages; indústrias no 
Planalto de Lages, Planalto de Mafra e na 
Bacia Carbonífera. As interrelações no uso 
da terra são muito dinâmicas (Figura 3).  
O relevo aplainado no planalto exibe uma 
grande homogeneidade, o que facilita o 
assentamento humano. Dos fatores natu-
rais, a altitude, o clima e o relevo são os que 
comandam as interrelações, mas o uso da 
terra é o elemento condutor da organização 
espacial do geossistema. A grande intensi-
dade do uso dos recursos naturais, o cons-
tante emprego de fertilizantes e pesticidas, 
levou ao esgotamento do solo e às tranfor-
mações ambientais, a que se junta a dete-
rioração da água. Nos geofácies de relevo 
mais movimentado são os fatores naturais 
que comandam a evolução da organização 
espacial – Alto Vale do Itajaí-Açu e Bacia 
Carbonífera – embora o uso da terra tenha 
forte participação, o que fica estampado na 
Figura 3.

O geofácies Bacia Carbonífera carrega 
consigo as principais mudanças da organi-
zação espacial no geossistema – acidificação 
da água superficial e subterrânea, degra-
dação ambiental, deficiências na infraes-
trutura pública, industrialização etc., com 
deterioração da água, do ar e do solo. Os 
mananciais ainda não atingidos são raros, 
mas mesmo assim, os municípios investem 
no tratamento da água. 

Criciúma é o município que mais ocupou 
áreas inadequadas ao estabelecimento de 
residências e prédios. As galerias das minas, 
quando muito superficiais, podem desabar. 
O aeroporto foi construído sobre sistemas 
de falhas geológicas em que as rochas encai-
xantes de diabásio são fraturadas e a infil-
tração de água é constante. O equilíbrio 
hidrológico foi rompido e originou vazios no 

lugar do aquífero, que podem ser ocupados 
por desabamentos das camadas superiores. 
O geofácies Bacia Carbonífera está em dese-
quilíbrio, que se mantém enquanto as forças 
da retroalimentação resistirem. A economia, 
que teve o carvão como a principal ativi-
dade, depois da diminuição da mineração, é 
sustentada pelas cerâmicas e pelas confec-
ções têxteis, entre outras atividades. (Rela-
tório da AMREC, Associação dos Municípios 
da Região Carbonífera, s/d)

As atividades humanas são intensas e os 
sistemas naturais têm dificuldade em desen-
volver mecanismos auto-regeneradores, o 
que resulta na degradação ambiental. Por 
outro lado, a degradação é fruto da má admi-
nistração ambiental, que é, por sua vez, a 
causa dos problemas do geossistema, espe-
cialmente o geofácies da bacia Carbonífera. 

Dentre os fatores favoráveis, o relevo suave 
da maior parte do geossistema permite o 
uso de máquinas. Desde os anos 1990, a 
diversificação dos ramos industriais, espe-
cialmente nos geofácies Planalto de Mafra e 
Planalto de Lages, tem crescido. 

Geossistema Escarpa 
da Serra Geral

Borda oriental da bacia do Paraná, este geofá-
cies cobre uma área de 1.245 km2. A erosão 
fluvial na escarpa originou canyons com 
desníveis de 600-700 metros e as altitudes 
são superiores a 1.200 metros. Quando o 
vulcanismo mesozóico e movimentos tectô-
nicos sacudiram Gondwana, os derrames de 
lavas basálticas da Formação Serra Geral, 
alternando-se com os arenitos da Formação 
Botucatu, formaram degraus estreitos, que 
se alongam numa faixa estreita e fisionomi-
camente muito homogênea. 

Os solos na escarpa são os Cambissolos e os 
litólicos. Os Cambissolos originaram-se do 
basalto, riodacitos e riolitos e aparecem no 
topo da escarpa. É rico em matéria orgânica, 
textura argilosa, ácido, pobre em nutrientes, 
elevada pedregosidade (Moser, 1990). O 
Litossolo aparece em toda a escarpa, é 
pouco desenvolvido, raso, e o horizonte A 
assenta-se diretamente na rocha. Quando 

originado do basalto, o horizonte A pode 
ser fértil. A escarpa da serra induz a fortes 
chuvas orográficas. A formação de neblina é 
comum, principalmente no inverno, mas, em 
geral, durante todo o ano ela se forma pela 
manhã e no cair da tarde. A floresta Ombró-
fila Densa, que recobre a planície, penetra 
pelos estreitos vales dos rios que nascem na 
escarpa. À medida que avançam em direção 
às cabeceiras, perdem suas características 
e, acima de 1.000 metros, são substituídas 
pela floresta Nebular (Fotografia 11).

A floresta Nebular é conhecida nos países 
de língua inglesa como floresta de Duendes 
(Elfin forest). Na Serra Geral, ela foi estu-
dada pelo padre Balduíno Rambo (1906-
1961) (cit. por Klein, 1978), que a chamou 
de mata Nebular. A flora é muito limitada, 
são árvores baixas, tortuosas, recobertas 
por epífitas e musgos, principalmente 
Tillandsia spp (barba-de-velho) e bromé-
lias. A mata aparece também na Serra do 
Mar, entre 1.500 e 1.100 metros (Klein, 
1978). Duas espécies são endêmicas da 
Serra Geral – Crinodendron brasiliense 
(cinzeiro) e Berberis kleinii (São-João-
miúdo) (Klein, 1978). As floras da mata 
Nebular das serras são diferentes, princi-
palmente por causa da latitude (tempera-
turas) e dos solos.

Pequenas propriedades praticam uma agri-
cultura de subsistência, principalmente nos 
solos litólicos derivados do basalto, mas 
o relevo impede uso mais adequado. As 
médias de temperatura são baixas e cons-
tituem outro fator limitante. Na escarpa as 
geadas têm média superior a 20 dias por 
ano. A serra é um dos mais procurados 
atrativos turísticos do Estado. A chamada 
“Estrada do Rio do Rastro” descortina belas 
paisagens dos canyons e da baixada adja-
cente. O traçado atual usa a antiga estrada 
aberta no século XVIII, que ligava Laguna ao 
planalto. Uma pequena estação eólica gera 
eletricidade para a cidade de Bom Jardim da 
Serra e para a iluminação da estrada.

Os hotéis-fazenda surgiram e se tornaram 
uma atração turística para férias, sobretudo, 
no inverno. A queda de neve arrasta turistas 
para Urubici e São Joaquim, porém é even-
tual. Na divisa com o estado do Rio Grande 
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do Sul, o Parque dos Aparados da Serra, é 
relativamente bem equipado para turistas e 
estudiosos (Fotografia 11).

Interação dos fatores ambientais no 
geossistema Escarpa da Serra Geral 

Os fatores naturais superam os fatores antro-
pogênicos. Na Figura 4, podem-se ver as 
interações dos elementos ambientais do geos-
sistema. A temperatura é o regulador mais 
importante devido à latitude e às altitudes. 
Muitas espécies tropicais, como foi visto, não 
avançam para o sul além da serra do Tabuleiro. 

As culturas não conseguem ocupar a escarpa 
(Moser, 1990). As geadas são comuns no 
inverno, mas a neve é incerta. As declivi-
dades ficam acima de 55% (Santa Catarina, 
1986) em vários lugares (Figura 4). 

Fotografia 11 – Aparados da Serra – Itaimbezinho, na divisa com o estado do Rio Grande do Sul, no Extremo Sul 
catarinense. Vista do canyon, com a floresta Nebular galgando as escarpas. 2013
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Figura 4 – Interação dos fatores ambientais no geossistema Escarpa da Serra Geral, segundo metodologia de Troppmair (1981).
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Nos vales, muitos rios são acompanhados 
por estreitos terraços aluviais, onde cresce 
a floresta Ombrófila Densa. Os leitos são 
recobertos por blocos de rochas caídos 
das escarpas ou levados para jusante 
pelas enxurradas, que são perigosas para 
as pessoas que se aventuram nos vales 
muito encaixados. No topo das escarpas, 
solos turfosos são comuns. No interior dos 
grotões e estreitas ravinas, o ambiente é 
muito úmido, pois raramente são atingidos 
pelos raios solares. A vegetação desses 
geótopos é típica de lugares úmidos. A 
espécie mais comum nesses geótopos é a 
Gunnera manicata.

Geossistema Planalto 
dos Campos Gerais

“Campos Gerais” é a denominação que se 
dá para as áreas aplainadas de maiores 
altitudes do planalto arenito-basáltico 
(Santa Catarina, 1986). Destacam-se duas 
áreas distintas – uma, de campos com 
relevo suave ondulado, que correponde aos 
biótopos mais elevados do estado; e uma 
zona dissecada, com relevo escarpado, que 
são as bordas dos campos. Com dois geofá-
cies – Planalto Central e Serra do Chapecó 
– o geossistema estende-se por aproximada-
mente 24.123 km2. 

Geofácies Planalto Central

O principal domínio geológico do planalto 
arenito-basáltico é a Formação Serra Geral, 
que mostra dois derrames – uma sequência 
básica e uma sequência ácida (Kaul, 1990), 
que se prolongam até o rio Peperiguaçu. O 
magma alcalino superior originou basaltos 
toleíticos, andesitos, diabásios e gabros de 
idades jurássica e cretácica. Os derrames 
alcalinos intercalaram-se com os arenitos da 
Formação Botucatu e originaram os degraus 

e patamares da Serra Geral. Lavas ácidas 
da crosta inferior contaminaram o magma 
básico e o resultado foram rochas ácidas – 
dacitos pórfitos, dacitos felsíticos, riolitos 
felsíticos, riodacitos felsíticos, basaltos 
pórfiros e fenobasaltos vítreos (Kaul, 1990). 
Mais resistentes ao intemperismo, as rochas 
ácidas formaram a paisagem de campos, com 
vales rasos, cercada por um relevo dissecado 
de vales profundos, interflúvios estreitos e 
vertentes íngremes. O relevo dissecado são 
os patamares ou degraus modelados nos 
derrames básicos, que marcam a passagem 
de um domínio para outro. Provenientes de 
rochas ácidas, os solos dos campos são álicos, 
pobres em nutrientes e ácidos com alta 
concentração de alumínio, geralmente pouco 
profundos.

Os índices pluviométricos são elevados por 
causa da ação da Massa Equatorial Conti-
nental, super úmida, e das chuvas trazidas 
pela Frente Polar Atlântica (Quadro 10), que 
elevam os índices. A Massa Polar Atlântica, 
comum no inverno, traz tempo firme com 
queda de temperatura. São Joaquim tem em 
torno de 55 dias de geadas por ano, o que é 
ideal para o cultivo da maçã e faz da região 
grande produtora da fruta.

A origem dos campos atuais do planalto data 
da última glaciação, entre 18.000 e 13.000 
anos. Embora muitos botânicos susten-
tassem, então, que os campos resultaram 
da queima da floresta por fazendeiros e por 
povos antigos, outros estudos mostraram 
que a sua origem é muito mais antiga do 
que se supunha. O padre Balduíno Rambo 
(1906-1961) foi um dos primeiros botâ-
nicos a falar da origem climática dos campos 
e não antropogênica. Ele apoiou-se nas 
idéias de Schimper, de 1898, e de Lindman 
(Leite, 1995) e defendeu que “grande parte 
dos campos são relictos de um clima mais 
seco hoje lentamente sujeitos à invasão pela 

selva pluvial” (cit. por Leite, 1995). Estudos 
posteriores comprovaram o que ele dizia – 
o clima no Brasil, entre 1.000 e 13.000, era 
frio e seco, conforme Bigarella et al. (1975), 
Ab’ Sáber (1977b), dentre outros.

Araucaria angustifolia é a espécie dominante 
no planalto. O sub-bosque da araucária tem 
apenas três espécies endêmicas (Klein, 
1978) – Ocotea porosa (imbuia), Nectandra 
reticulata (canela) e Cinnamomum sello-
wianum (garuva). A araucária, uma gimnos-
perma, pertence ao gênero Araucaria, da 
família Araucariaceae e da ordem Pinales. 
A família Araucariaceae tem três gêneros 
– Agathis, Araucaria e Wollemia. No Brasil 
ocorre apenas o gênero Araucaria, que data 
do Triássico (250 milhões de anos). Em 
1960, Klein (1960) já alertava que a floresta 
de Araucária não mais atingiria o clímax 
regional, por causa das atividades da popu-
lação, que desequilibrou toda a dinâmica. 
Hoje, veem-se apenas espécimes jovens e 
secundários. Em algumas reservas, ainda 
se podem ver indivíduos adultos, mas, rara-
mente, a floresta primária.

A fauna tem importante participação na 
dinâmica da araucária. Müller (1986) 
mostrou que várias espécies de animais e 
de aves têm no pinhão importante fonte de 
energia. Ele identificou algumas espécies 
úteis para a dispersão do pinhão: ouriço 
(Coendu insidiosus), paca (Cuniculus paca), 
cotia (Dasyprocta azarae), caxinguelê 
(Sciurius ingrami), camundongos diversos 
(família Cricetidae), gralha-azul (Cyanocorax 
caeruleus, Corvidae) e a gralha-amarela 
(Cyanocorax chrysops, Corvidae). A gralha-
azul é considerada o mais importante vetor 
de dispersão do pinheiro. O vento e a queda 
do pinhão não são tão importantes na 
expansão da mata (Reitz; Klein, 1966). No 
entanto, Mattos (1994) afirma que o vento 
é primordial na fecundação da araucária: 

Quadro 10 – Características do clima no geofácies Planalto Central. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

São Joaquim 1.388 13 31,4 (dez.) -10,0 (ago.) 1.614 134 44 (out.) 134 55

Campos Novos 946 16 38,0 (dez.) -6,5 (ago.) 1.782 148 48 (dez.) 131 11

Curitibanos 1.040 15 35,4 (dez.) -7,4 (jul.) 1.626 135 46 (maio) 137 12

Fraiburgo 1.145 15 36,5 -7,2 1.393 116 51 119 23

Fonte: Adaptado de Veado (1998).
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caso os pinheiros masculinos e femininos 
estejam bem localizados, uns em relação aos 
outros, os grãos de pólen terão boas proba-
bilidades de cair sobre os estróbilos femi-
ninos, desde que a velocidade do vento seja 
de 7 km/h. Acima e abaixo dessa velocidade, 
dificilmente haverá fecundação.

O desenvolvimento econômico deste geofá-
cies é dos mais efetivos do estado, principal-
mente, com as agroindústrias. Lavouras de 
milho voltam-se para a fabricação de rações 
para suínos e aves. Feijão, fumo, batata, 
arroz, mandioca, soja, são os produtos mais 
importantes, ao lado da pecuária de corte e 
leiteira. Nas indústrias, o destaque é para o 
ramo de papel e celulose, também abaste-
cido pelas monoculturas de Pinus spp. Na 
pecuária, a introdução de capins exóticos 
tornou-se comum nas últimas décadas. No 
vale do rio Uruguai, solos férteis (Cambis-
solo eutrófico, com teor elevado de bases 
trocáveis e baixo de alumínio) antes cobertos 
pela floresta bem desenvolvida com espé-
cimes altos e copados, hoje são ocupados 
por pastos e lavouras. (Fotografia 12)

Geofácies Serra do Chapecó

São interflúvios de relevo suave, derivados 
de derrames ácidos do vulcanismo meso-
zóico, com vertentes alongadas cobertas por 
vegetação típica de campos. As bordas são 
patamares escarpados, com vales em forma 
de “V”, onde se alternam derrames basál-
ticos da Formação Serra Geral e arenitos da 
Formação Botucatu. Cambissolos e Neos-
solos litólicos, derivados da decomposição 
dos basaltos alcalinos e dos riolitos, rioda-
citos e dacitos ácidos, são rasos, litólicos, 
que restringem o uso de máquinas. 

O município de Xanxerê tem um dos mais 
elevados índices pluviométricos da Região 
Sul (Quadro 11), porque se localiza numa 
área percorrida pela Massa Equatorial 

Fotografia 12 – Lavouras no município de Campos Novos, ao longo da BR-470, 
no geossistema Planalto dos Campos Gerais. 2013

®
 Is

a 
de

 O
liv

ei
ra

 R
oc

ha
 

Quadro 11 – Características climáticas do geofácies Serra do Chapecó. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Chapecó 679 19 37,2 (nov.) -4,4 (jul.) 1.927 160 66 (maio) 131 11

Xanxerê 841 17 39,9 (jan.) -11,6 (jul.) 2.076 173 59 (out.) 124 15

Fonte: Adaptado de Veado (1998).

Fotografia 13 – Paisagem na divisa entre Santa Catarina e o estado do Paraná, geofácies Serra do Chapecó. 
O relevo de campo é interrompido por interflúvios em que aparece a floresta Ombrófila Mista. 2014
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Continental (mEc) e pelas frentes polares, 
que se revezam durante todo ano, sem 
estação seca. A Massa Tropical Continental 
(mTc), formada no Chaco paraguaio e argen-
tino, traz tempo bom e seco e temperaturas 
elevadas. Contudo, o geofácies está num 
corredor de temperaturas médias relati-
vamente baixas, que se estende desde a 
borda da Serra Geral até a Serra do Chapecó. 
Florestas-de-galeria são comuns nos 
campos, entre os interflúvios.

No geofácies existem dois tipos de campos – 
campos limpos e campos sujos. Nos campos 
limpos, os solos são profundos de origem 
basáltica e cobertos por gramíneas rizoma-
tosas. Os campos sujos têm gramíneas cespi-
tosas (capins), solos ácidos, rasos e litólicos, 
topografia acidentada, e não são indicados 
para o pastejo.

também é subdividido em dois setores – a 
região da Serra do Chapecó, na divisa com o 
estado do Paraná, e no sul, a região de Chapecó, 
às margens do rio Uruguai. A Figura 5 repre-
senta a integração dos fatores ambientais no 
geossistema Planalto dos Campos Gerais. 

Desde os anos 1940 e 1950, a região passou de 
uma fase rural para uma fase urbana (Peluso 
Júnior, 1991). Chapecó é, hoje, uma das mais 
importantes cidades do estado. Com a agri-
cultura e agroindústria bem desenvolvidas, no 
entanto, o excessivo uso do solo fértil esgotou-
o e acelerou a erosão. A deterioração ambiental 
é um fato quase irreversível nas condições 
atuais de ocupação do geossistema.

Declividades acentuadas, solos empobre-
cidos, pedregosidade, ventos constantes, 
geadas, são alguns dos fatores limitantes 

A agricultura atingiu um bom nível de quali-
dade no geofácies. Plantam-se soja, trigo, 
maçã, milho, feijão, pastos (Fotografia 13). 
As agroindústrias são bem aparelhadas e 
a suinocultura e a avicultura são impor-
tantes empreendimentos. Em Chapecó, 
lavouras temporárias de milho, soja, feijão 
e culturas permanentes de cítricos (laranja 
e tangerina) e a criação de suínos e aves 
são destaque. A produção de uva é das mais 
significativas no estado. 

Interação dos fatores ambientais no 
geossistema Planalto dos Campos Gerais 

O geossistema Planalto dos Campos Gerais 
tem duas áreas separadas pelo geofácies Vale 
do Rio do Peixe. A porção oriental é repre-
sentada pelo geofácies Planalto Central. No 
lado ocidental, o geofácies Serra do Chapecó 

Figura 5 – Interações dos fatores ambientais no geossistema Planalto dos Campos Gerais, segundo metodologia de Troppmair (1981).
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do geossistema. Nas áreas planas, a mecani-
zação nas fazendas é considerável. Na borda 
dos campos, nos degraus que separam o 
relevo aplainado do relevo acidentado, a 
vegetação é pouco desenvolvida e a aber-
tura de estradas é dificultada e muitas foram 
rasgadas na beira de escarpas, que trazem 
perigo para o tráfego. No setor oriental do 
geofácies, a altitude é o elemento regulador, 
atuando sobre as condições climáticas locais 
– temperaturas baixas, geadas e algumas 
vezes, neve. Geadas tardias, na primavera e 
no verão, prejudicam as plantas. 

O granizo geralmente em outubro e novembro 
atinge as lavouras e obriga aos agricultores 
criar defesas, sobretudo nas áreas produtoras 
de maçãs, como Fraiburgo e São Joaquim. Em 
solos profundos com relevo suave e ondulado 
do geofácies Serra do Chapecó, o aquífero é 
rico (Figura 5) devido às chuvas bem distri-
buídas no ano e à baixa evapotranspiração 
em virtude da temperatura média mais baixa 
(Thomé, 1994).

Nos solos sobre-usados, o emprego de 
fertilizantes para compensar as perdas de 
nutrientes é elevado, o que aumenta os custos 
sem que haja resultados apreciáveis. O uso 
de fertilizantes mantém no solo elementos 
úteis para as plantas, mas não melhora o  seu 
potencial reprodutivo (Toresan, 1990). Os 
assentamentos humanos alteraram a orga-
nização espacial no geossistema. O desenvol-
vimento socioeconômico do oeste do Estado 
transformou a fisionomia dos geossistemas 
locais.

Apesar do grande desenvolvimento do 
geossistema, ele mostra uma condição de 
desequilíbrio muito acentuada, devido à 
intensidade das atividades humanas feitas 
sem planejamento, como o mau uso do solo, 
a erosão crescente, os desmatamentos, a 
poluição das águas, as monoculturas de 
Pinus e eucaliptos. Ecossistemas artificiais 
substituíram os ecossistemas naturais em 
quase todo o geossistema e a comparação 

com o geofácies Bacia Carbonífera é inevi-
tável. Dos geossistemas do planalto arenito-
basáltico é o que mais se transformou.

Geossistema Planalto dos 
Rios Iguaçu e Uruguai

Os afluentes dos rios Iguaçu e Uruguai 
esculpiram nos derrames vulcânicos vales 
encaixados, de vertentes muito íngremes 
e altitudes acima de 1.000 metros, que 
decaem para oeste e alcançam menos de 
400 metros de altitude no vale do rio Peperi-
Guaçu. Os vales encaixados são controlados 
pela estrutura, que pode forçar inflexões 
bruscas, formar corredeiras, saltos, quedas 
d’água e ilhas fluviais (Herrmann; Rosa, 
1990). Os interflúvios são estreitos, de topo 
plano ou levemente convexo, com vertentes 
de elevada declividade em patamares, que 
contornam áreas elevadas e aplainadas, 
esculpidas em derrames ácidos. As rochas 
alcalinas são as mesmas do geossistema 
anterior e a idade remonta ao Cretáceo 
Inferior (120 – 130 milhões de anos). Este 
geossistema tem dois geofácies – geofácies 
Planalto Setentrional e geofácies Médio Vale 
dos Rios Canoas e Pelotas. 

Geofácies Planalto Setentrional 

Em Porto União, pequenas planícies aluvio-
nares dos rios Iguaçu e Timbó são ocupadas 
por lavouras. A Formação Rio do Rasto 
(arenito, siltito, argilito) aparece nas vizi-
nhanças do rio Iguaçu e a Formação Botucatu 
(arenito) acompanha os derrames basál-
ticos. Cambissolos derivados dos arenitos, 
siltitos e argilitos das formações Botucatu e 
Rio do Rasto aparecem em Porto União. Nas 
planícies aluviais, predominam os Gleissolos 
derivados de sedimentos atuais. As cuestas 
da Moema e do Espigão parecem exercer 
influência no topoclima do geofácies – as 
precipitações aumentam para oeste e, no 
sentido contrário, em direção ao Alto Vale 
do Rio Itajaí-Açu, com os índices variando 
entre 1.400 mm/ano e 1.600 mm/ano 

(Quadro 12).  As temperaturas aumentam 
desde Porto União em direção a Canoinhas 
(geofácies Planalto de Mafra) e, para oeste, 
deslocam-se para a bacia do Paraná e voltam 
a cair nas serras do Chapecó e do Espigão. 
Uma vez transpostas as duas serras, com a 
diminuição das altitudes, os índices voltam 
a subir. 

A floresta de Araucária com Ocotea porosa 
(imbuia) colonizou a bacia dos rios Negro 
e Iguaçu e estende-se até o médio curso do 
rio Chapecó, onde entra em contato com a 
floresta Mista do Oeste, o biótopo mais antigo 
da floresta Ombrófila Mista. Na bacia do rio 
do Peixe, a associação araucária-imbuia 
encontra-se com a floresta Subcaducifólia 
do rio Uruguai (Klein, 1960). Neste geofá-
cies, a araucária aparece com indivíduos 
adultos ou idosos, e não é a espécie domi-
nante – “sinal evidente que se acha em adian-
tada fase de substituição”, descreveu Klein 
(1960). Com a desfiguração da paisagem, 
hoje, é impossível ver esses contatos. No 
oeste da serra (cuesta) do Espigão e na 
serra da Taquara Verde, Sloanea lasiocoma 
(sapopema ou sacopema) divide a formação 
fitogeográfica com a  imbuia. A densidade 
da araucária é menor que as das demais 
espécies, o que mostra sua redução gradual, 
ao passo que os indivíduos são velhos e 
muito grandes (Klein, 1960). A flora desses 
biótopos, segundo Klein (1960) era formada 
por Cedrela fissilis (cedro), uma Meliácea, 
Ocotea puberula (canela-sebo), Nectandra 
lanceolata (canela-amarela), entre as Laurá-
ceas, Matayba elaeagnoides (camboatá), 
Cupania vernalis (Miguel-pintado), ambas 
Sapindáceas, Camponesia xanthocarpa 
(guabirobeira), uma Mirtácea, Ilex theae-
zans (congonha) e Ilex paraguariensis (erva-
mate), ambas Aquifoliáceas, dentre outras. 
Atualmente, todas essas espécies estão em 
adiantado processo de extinção, cortadas 
pelos madeireiros. Quando muito, aparecem 
em reservas. A imbuia é, desde os anos 
1960, já alertava Klein, uma espécie rara. 
Reitz e Klein (1966) afirmam que a mata 

Quadro 12 – Características do clima no geofácies Planalto Setentrional. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Porto União 797 17 36,6 -6,7 1.478 123 45,8 142 5

Fonte Adaptado de Veado (1998).
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de Araucária chegou ao recuo máximo, e a 
sua tendência natural – independente da 
atuação da população humana – é desa-
parecer no Oeste do estado, invadida pela 
floresta Subtropical. A idade avançada dos 
pinheiros (araucária) mostrava “terem eles 
terminado o seu ciclo vital e sucumbido, sem 
que fosse possível a sua regeneração natural 
nesse ambiente já por demais distanciado das 
condições do ambiente microclimático favo-
rável ao desenvolvimento natural das plân-
tulas” (Reitz; Klein, 1966, p.52).

O uso da terra neste geofácies assemelha-se 
ao do geofácies Planalto de Mafra: mono-
culturas de Pinus, feijão, milho, fumo, soja, 
suinocultura, hortaliças, cana-de-açúcar e 
arroz nas planícies aluviais dos rios Iguaçu e 
Timbó. Mas a principal atividade econômica 
do geofácies são as indústrias de móveis abas-
tecidas pela madeira provindas das monocul-
turas. O uso de fertilizantes químicos procura 
suprir a deficiência de nutrientes naturais, 
esgotados pelo excesso de uso do solo. Porto 
União é a única cidade de expressão no 
geofácies, às margens do rio Iguaçu. Na outra 
margem fica União da Vitória, no Paraná. 

Geofácies Médio Vale dos Rios Canoas 
e Pelotas

É formado pelos patamares basálticos, de 
declividades acentuadas, separados por vales 
encaixados. Na parte superior do rio Pelotas, a 
floresta Mista é invadida pela floresta Subca-
ducifólia. A topografia é forte ondulada e o 
escoamento superficial lava as vertentes, de 
modo que o solo é pouco espesso, mas pode 
ser mais profundo nos topos das colinas. Nas 
vertentes, os solos são litólicos. Nos topos, 
aparecem Nitossolos, desenvolvidos de erup-
tivas alcalinas. Plantam-se soja, milho, trigo, 
feijão e pastos. A agropecuária, nos campos 
naturais ou em pastagens naturais, é a ativi-
dade de maior expressão. 

Geofácies Vale do Rio do Peixe 

O rio do Peixe (Fotografia 14) corre por entre 
derrames basálticos em vale bem encaixado. 
O relevo apresenta morros íngremes e vales 
encaixados, em que lajeados, corredeiras, 
saltos, quedas d’água e pequenas ilhas 
ponteiam nos leitos, mostrando um controle 
que a drenagem exerce sobre a estrutura 
geológica. O arenito, intercalado com os 
derrames basálticos, indica um paleoclima 
desértico à época dos derrames. Cambis-
solos eutróficos derivados do basalto têm 
saturação de bases acima dos 50% (Moser, 
1990), o que indica bons solos. Terras 
brunas têm fertilidade natural variável, mas 
com baixo teor de fósforo.

O clima é úmido com verões quentes, com 
chuvas além dos 1.600 mm/ano (Quadro 13). 
As temperaturas médias não são elevadas, 
como mostra o Quadro 13, mas crescem para 
oeste, acompanhando o vale do rio Uruguai. 

As mínimas absolutas são sempre negativas e 
as máximas, muito elevadas. Além do efeito da 
continentalidade, as baixas altitudes, que caem 
para oeste, são a causa do aumento das tempe-
raturas. Há dois períodos de temperatura 
distintos – um período quente, de 4 a 5 meses, 
com médias de 20°C, e um período frio de 2 a 
3 meses, com médias inferiores a 15°C (Leite, 
1995). O clima deste geossistema é tipicamente 
continental com intensa participação da Massa 
Continental Equatorial (mEc) e da Polar. A mTa 
tem pouca interferência, mas a alternância 
entre as frentes polares e a mEc mantém o 
clima muito úmido, sem estação seca. 

A floresta Subtropical Subcaducifólia do rio 
Uruguai invade todos os seus afluentes até 
cerca de 600 e 800 metros de altitude e pode 
mesmo invadir os campos próximos e até a 
floresta Ombrófila Mista. Nas vizinhanças de 
Chapecó, ela se alarga para o norte e oeste, 
em altitudes inferiores a 400-200 metros e 
chega até o vale do rio Peperi-Guaçu.

Quadro 13 – Características climáticas do geofácies Vale do Rio do Peixe. 

Estação

Altitude

m

Temp. média

oC

Temp. máxima      
absol.

oC

Temp.
mínima absol.

oC

Precip.
total (ano)

mm

Precip. média 
mensal

mm

Precip. máxima 
em 24 h

mm

Dias de       
chuva

ano

Dias de
geada

ano

Caçador 960 16 36,2 (nov.) -10,4 (ago.) 1.633 136 47 135 28

Videira 779 17 38,8 (dez.) -8,6 (jun.) 1.793 149 56 142 17

Fonte: Adaptado de Veado (1998).

Fotografia 14 – Rio do Peixe, limite entre os municípios de Ouro e Capinzal. 2009
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A floresta Estacional é “um prolongamento 
empobrecido da floresta da bacia do rio 
Paraná”, que migrou pela província de 
Misiones até o vale do rio Uruguai (Leite, 
1995, p.135). A flora é pobre em relação à 
floresta Ombrófila Densa. É composta por 
194 espécies, das quais apenas 7 são exclu-
sivas, 61 são preferenciais não exclusivas e 
126 são também comuns a outras regiões e 
são pouco representadas na floresta (Leite; 
Klein, 1990; Leite, 1995). Há grande abun-
dância de lianas – Bignoniáceas, Sapindá-
ceas e Leguminosas – na maioria, heliófitas. 
Orquidáceas, Bromeliáceas, Cactáceas e 
Sapindáceas e muitos representantes das 
Pteridófitas, são espécimes freqüentes na 
floresta, embora em número muito menor 
que na floresta Ombrófila Densa. 

A floresta tem cinco estratos ou sinúsias de 
vegetação (Klein, 1978). A primeira sinúsia, 
emergente, é descontínua, decídua, com 
árvores de 30 metros ou mais. Destacavam-
se Apuleia leiocarpa (grápia), Paraptadenia 
rigida (angico-vermelho), Cordia trichotoma 
(louro-pardo), Peltophorum dubium (cana-
fístula). No estrato dominante, contínuo e 
perenefólio, logo abaixo, as árvores chegam 
a 20 metros. Eram importantes as canelas 
– principalmente, Nectandra megapota-
mica (canela-louro, canela-preta ou canela-
fedida), dentre outras (Klein, 1978). O estrato 

das arvoretas é muito uniforme e pobre em 
espécies, mas com grandes populações. São 
as mais comuns Sorocea bonplandii (cincho 
ou soroca), Actinostemon concolor (laran-
jeira-do-mato), Trichilia clausseni (catiguá) 
(Klein, 1978). No estrato arbustivo eram 
comuns espécies dos estratos superiores 
ainda de pouca idade e muitas touceiras de 
Chusquea ramosissima (criciúma). A sinúsia 
herbácea é muito densa, com predomínio 
de Pteridófitas (samambaias e avencas) 
e poáceas, como os capins Paspalum e 
Panicum (Leite, 1995).

A atividade industrial tem peso muito 
grande no geofácies, com destaque para 
o papel e celulose, lado a lado com meta-
lúrgicas, mecânicas, alimentícias, bebidas, 
dentre outras. O planejamento territorial é 
deficiente, mas tentativas são desenvolvidas 
para despoluir os rios, principalmente, o rio 
do Peixe, repositório dos dejetos industriais, 
domésticos, rurais e urbanos. A suinocul-
tura tem forte participação na geração de 
dejetos, embora o esforço de implantação 
de sistemas adequados de tratamento nas 
pequenas propriedades.

Registra-se a presença diversificada de 
ramos industriais no vale do rio do Peixe 
– celulose e papel, laticínios, cervejarias, 
curtumes, abatedouros, frigoríficos, aviá-

rios, pocilgas, madeireiras etc. A agricultura 
do geofácies é bem desenvolvida e equipada, 
nas lavouras de feijão, soja, pecuária mista 
e leiteira. As monoculturas de Pinus espa-
lham-se por toda a bacia e ocupam muitos 
tratos de solos férteis. 

Geofácies Planalto Ocidental

O geofácies mais ocidental do estado tem 
relevo e geologia semelhantes aos geos-
sistemas do Oeste. São derrames alcalinos 
e uma estreita faixa de derrames ácidos 
estende-se desde a serra do Chapecó até o 
rio Uruguai. Os derrames ácidos também 
aparecem na serra do Capanema, no 
extremo noroeste, no limite com o estado 
do Paraná. As condições climáticas também 
são um prosseguimento das características 
do centro do estado. A Baixa do Chaco tem 
forte influência no clima do centro do país, 
porque interage com as massas tropicais, 
equatoriais e polares. No verão, as máximas 
absolutas podem ultrapassar os 40°C e, no 
inverno, as médias são sempre inferiores a 
14°C (Monteiro, 2001). As mínimas abso-
lutas são sempre negativas.

A floresta Estacional do rio Uruguai alcança 
no geofácies o seu desenvolvimento máximo, 
porém está inteiramente descaracterizada, 
com claros sinais de senilidade. As araucá-
rias, quando existem, nos topos dos morros 
e serras são idosas, com copas esparsas, 
que mostram claros sinais de senilidade.  
O avanço da floresta Subcaducifólia para o 
norte comprova que as florestas Pluviais, 
Tropicais e Subtropicais se encontram em 
migração atualmente. 

A economia do geofácies apoia-se nos 
cultivos de milho, feijão e soja. As agroin-
dústrias mantêm uma integração muito 
complexa com as pequenas propriedades 
familiares, que têm condições financeiras de 
utilizar tecnologia moderna na lavoura e na 
criação de suínos e aves. Proprietários que 
não estão integrados com as agroindústrias 
ficam à margem do desenvolvimento, não 
conseguem competir e a migração rural para 
as cidades é uma forma de desequilíbrio nas 
condições do geofácies, que se estende para 
todo o geossistema. 

Fotografia 15 – Paisagem rural no município de Concórdia. 2013
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Interação dos fatores naturais no 
geossistema Planalto dos Rios Iguaçu 
e Uruguai 

A Figura 6 resume as interações dos fatores 
naturais no geossistema. A vinculação das 
indústrias de alimentos com os pequenos 
produtores é o elemento condutor do geos-
sistema. A essa ligação associam-se fatores 
naturais, como o relevo de colinas, decli-
vidades acentuadas e baixas altitudes que 
mantêm as temperaturas adequadas ao 
plantio e para as formações naturais. Embora 
o povoamento do geossistema seja relativa-
mente recente, transformou-se numa das 
mais importantes regiões industriais do país 
na produção de alimentos, graças ao uso de 

tecnologia industrial e técnicas modernas 
de produção. O sistema de integração agri-
cultor/indústria expandiu-se desde a década 
de 1940 e incentivou centros polarizadores 
dentro e fora do território do geossistema, 
como Chapecó, São Miguel d’Oeste, Xanxerê, 
Concórdia (Fotografia 15), Videira, Joaçaba 
e Caçador (Lago, 1988; Toresan, 1990).

Entretanto, como acontece em outros 
geossistemas, a falta de planejamento 
trouxe vários problemas, agravados pelo 
relevo acidentado, que impede o uso de 
máquinas na agricultura, ou a acentuada 
queda de fertilidade do solo pela erosão 
e pelo uso constante. Apesar dessas difi-
culdades, a agricultura é variada e as 

épocas de plantio são observadas pelos 
agricultores. 

Nem todos os proprietários possuem 
recursos adequados ao plantio e ainda usam 
técnicas antigas e ultrapassadas, um fator 
de esgotamento do solo, o que leva ao uso 
maciço de fertilizantes químicos. (Toresan, 
1990)

O uso da terra excessivo e sem planeja-
mento lançou o geossistema num claro 
desequilíbrio sistêmico. Muitos fatores se 
uniram para desequilibrar o geossistema, 
como o empobrecimento do solo, o uso 
maciço da tecnologia por médios e grandes 
produtores, o parcelamento contínuo das 

Figura 6 – Interações ambientais no geossistema Planalto dos Rios Iguaçu e Uruguai, segundo metodologia de Troppmair (1981).
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pequenas propriedades, que reduz constan-
temente a sua área. O pequeno agricultor, 
sem recursos, fica à margem e isto aumenta 
a distância em relação aos grandes produ-
tores e cria problemas sociais. A fuga do 
campo para as cidades é grande e outros 
fatores favorecem o êxodo, tais como, a 
redução de investimentos na zona rural, 
falta de uma política agrícola, a urbanização 
que atrai, sobretudo, jovens para as cidades 
etc. (Toresan,1990)

A maior parte das atividades econômicas 
gira em torno das agroindústrias, o que 

torna a economia do geossistema bastante 
dependente da atividade, embora a intro-
dução de novos ramos industriais tenha 
contribuído para expandir o comércio etc. 
A difusão da tecnologia agrícola ampliou a 
produção agroindustrial e atraiu um cresci-
mento acelerado do setor terciário. 

O clima úmido e quente é adequado para a 
maioria das lavouras e o lençol aquífero é 
muito rico (Figura 6). Sistemas de irrigação 
não são frequentes e a maioria dos produ-
tores ainda depende das chuvas. O abas-
tecimento de água doméstico e público é 

prejudicado e muitas prefeituras se vêem 
obrigadas a distribuir água em caminhões.

As secas no Oeste, segundo alguns autores, 
estão relacionadas aos anos de La Niña. 
Contudo, o site da EPAGRI/CIRAM afirma 
que nem todas as ocorrências de estiagem no 
Oeste são devidas a La Niña, mas, sim, a um 
anticiclone formado na circulação atmosfé-
rica, que se instala na região. Por exemplo, 
em 2003 e 2004, as estiagens não tiveram 
influência de La Niña, mas em 2012 ocorreu 
a influência de La Niña e as estiagens apare-
ceram em quase todo o Oeste do estado. 
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Figura 1 – Escala do Tempo Geológico, com indicação dos eventos mais importantes na evolução geológica e de Santa Catarina. Adaptado de Menegat et al. (1998).
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Este capítulo trata de uma breve 
descrição da Geologia do estado 
de Santa Catarina e traz dados que 

contribuem ao entendimento da evolução 
desse fragmento de crosta, um dos 
segmentos da placa sul-americana. O novo 
mapa geológico do estado foi elaborado pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM), publi-
cado em 2014, produzido a partir de compi-
lações dos mapeamentos mais recentes 
elaborados pela CPRM e outras equipes e 
instituições, entre elas as universidades 
do Sul e Sudeste do Brasil. Os autores 
buscaram fundamentar as descrições deste 
texto, a seguir apresentadas, nos mapea-
mentos geológicos, estudos geotectônicos 
e datações radiométricas mais recentes 
que confirmam as teorias sobre a evolução 
geológica do território catarinense e de todo 
o Sul do Brasil.

O estudo detalhado dos registros geológicos 
obtidos das rochas aflorantes no estado 
de Santa Catarina configura um mosaico 
variado de fragmentos que atestam o 

percurso de uma longa e complexa história 
evolutiva crustal. Ao longo deste amplo 
tempo geológico, desde o Arqueano até 
os dias de hoje, concorreu uma multiplici-
dade de eventos para o desenvolvimento da 
paisagem geográfica do estado, iniciando 
com o embasamento geológico até as rochas 
mais jovens, dentre eles, destacam-se coli-
sões entre continentes, soerguimentos de 
fragmentos de assoalho oceânico, desen-
volvimento de arcos de ilhas vulcânicas, 
recobrimento de frações continentais por 
extensos sistemas vulcânicos. Além do esta-
belecimento de grandes áreas de deposição 
de rochas sedimentares, que hoje fazem 
parte do registro geológico da região. A 
análise do mapa geológico do estado mostra 
a distribuição superficial dessas rochas, 
que se distinguem, de acordo com as suas 

idades, por suas estruturas e pela diversi-
dade de composições de cada fração litoló-
gica encontrada, que são o testemunho dos 
processos geológicos que atuaram nessa 
região desde sua formação. 

Os registros geológicos mais antigos de 
Santa Catarina remontam às idades que 
variam entre 2,7 e 2,0 bilhões de anos, 
correspondendo ao Arqueano e Paleo-
proterozoico. Nesse intervalo de tempo 
formaram-se as primeiras rochas cristalinas 
do estado que hoje compõem seu emba-
samento geológico. A Figura 1 apresenta a 
escala do tempo geológico que traduz essa 
amplitude temporal para o estado de Santa 
Catarina. As litologias formadas durante 
esse período desenvolveram o que é conhe-
cido como as primeiras frações de terras 
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Figura 2 – Ilustração contendo os principais domínios geotectônicos do Brasil, destacando-se as Províncias do 
Amazonas, Parnaíba, Tocantins, São Francisco, Borborema e Mantiqueira (em tons róseos). Essa Província estende-se 
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emersas, um cráton, ou as primeiras porções 
dos continentes que naquele momento 
iniciavam sua formação. Essa região cratô-
nica serviu como apoio ou como borda conti-
nental, favorecendo a ancoragem de outras 
placas de rochas mais jovens, do Neoprotero-
zoico, com idades entre os 650 e 550 milhões 
de anos (Ma). 

O embasamento cristalino em Santa Cata-
rina aflora ao longo de uma faixa paralela 
à região costeira do estado. As atividades 
de construção desse embasamento encer-
raram-se durante o Período Cambriano 
(Figura 1), com a intrusão de rochas de 
composição granítica de idades entre 542 
e 488 Ma. Nesse período predominaram 
grandes regimes vulcânicos, associados a 
extensas bacias sedimentares, como Itajaí e 
Campo Alegre, onde dominaram os esforços 
distensivos relacionados à sua estruturação 
inicial. 

Segue-se a esses episódios de construção 
do embasamento cristalino e de vulcanismo 
Pré-cambriano, um período de intensa 
calmaria, o Paleozoico. Nesse período a 
erosão e o desgaste intenso do continente 
recém-formado levaram ao entulhamento 
das áreas deprimidas, resultando na depo-
sição de espessos pacotes sedimentares 
hoje representados no estado pela Bacia do 
Paraná. Esses episódios perduraram até o 
Mesozoico.

A Bacia do Paraná recobriu grandes 
porções do continente de Gondwana, que 
nesse período reunia terras que, atual-
mente, pertencem à América do Sul, África, 
Austrália, Antártica e Índia. No final do 
Mesozoico grandes esforços distensivos 
levaram à divisão desse macrocontinente 
de Gondwana, com a consequente aber-
tura do oceano Atlântico e o recobrimento 
da porção Sul do Brasil, parte da África, e 
demais porções continentais gondwânicas, 
por extensos derrames de rochas vulcânicas, 
de composição básica à ácida, variando de 
basaltos a riolitos e riodacitos. 

As rochas sedimentares dessa etapa evolu-
tiva do continente de Gondwana eviden-
ciam, por sua composição e suas estruturas 
preservadas, distintos ambientes de sedi-
mentação em que foram formadas. Esses 

registros indicam a pretérita ocorrência de 
extensas geleiras, rios, mares de rasos até 
profundos e extensos desertos. 

A evolução geológica de Santa Catarina 
se encerra com o desenvolvimento suba-
tual e atual de extensos depósitos que são 
agrupados em dois sistemas, quais sejam, 
Sistema Deposicional Continental e Sistema 
Deposicional Transicional ou Litorâneo 
(Zanini et al., 1997; Horn Filho e Ferreti, 
2010). Os depósitos do Sistema Continental 
são representados por sedimentos fluviais e 
de leques aluviais, distribuídos ao longo dos 
principais rios e na base das encostas. Os 
leques aluviais recobrem as regiões de base 
das encostas, próximas às terras altas repre-
sentadas pela Serra do Mar, ao norte, e serras 
do Leste Catarinense, na porção central, 
e pela Serra Geral, mais notavelmente no 
Sul do estado.  Os principais sistemas de 
leques, proximais e distais, ocorrem rela-
cionados à erosão hídrica, desenvolvidos 
por eventos hidrometeorológicos de alta 
intensidade. Os depósitos do Sistema Tran-
sicional ou Litorâneo (Horn Filho e Ferreti, 
2010), com registros do Pleistoceno ao 
Holoceno, compreendem sedimentos de 
praia, de maré, de manguezal, além de depó-
sitos eólicos, lagunares e fluviolagunares e 
fluviodeltaicos.

Esta evolução será delineada, dando ênfase 
a alguns fatos relevantes que marcaram 
profundamente a geologia do estado, de 
modo que este capítulo apresenta um 
resumo da evolução geológica da região Sul 
do Brasil. As idades e a distribuição espa-
cial das rochas cristalinas e sedimentares 
aparecem representadas no Mapa Geológico 
do estado de Santa Catarina.

O Embasamento 
Geológico Catarinense

A evolução geológica de Santa Catarina se 
inicia por uma porção de terreno conhecida 
geologicamente como escudo ou zona cratô-
nica de Santa Catarina, a qual constitui a 
base ou o embasamento litológico do estado. 
As rochas que compõem este embasamento 
são as que afloram ao longo de boa parte da 
região costeira do estado, onde predominam 
rochas graníticas designadas como “Escudo 
Catarinense”, ou Serra do Mar e Serras do 

Leste Catarinense. Essas rochas, classi-
ficadas genericamente como graníticas, 
podem ser encontradas nas praias do Sul do 
estado - como Garopaba, Florianópolis, Ilha 
de Santa Catarina - ou ao longo das praias 
entre o Pontal das Quatro Ilhas e o costão 
de Itapema-Balneário Camboriú. Esse arca-
bouço geológico inicia-se em Santa Cata-
rina e se prolonga para o Paraná, formando 
um conjunto de litologias com compo-
sição granítica dominante, que apresenta 
desde rochas com estruturas gnáissicas de 
várias composições, rochas metamórficas 
e associações de metassedimentos e meta-
vulcânicas antigas. Essa região do embasa-
mento faz parte da Província Mantiqueira, 
que recebeu esta designação de Almeida 
et al. (1977), e está limitada à leste pelos 
sedimentos da Planície Costeira, corres-
pondentes à porção aflorante da margem 
continental atlântica, e a oeste por espessos 
depósitos sedimentares e rochas vulcânicas 
da Bacia do Paraná. 

As rochas que compõem o embasamento 
cristalino se inserem na porção Centro-Sul 
da Província Mantiqueira (Almeida et al., 
1977), e se expõem ao longo de uma área 
com cerca de 20.000 km2 situada entre o 
oceano Atlântico, a leste, e coberturas sedi-
mentares fanerozoicas da Bacia do Paraná, a 
oeste (Figura 2). 

Essa porção da Província Mantiqueira tem 
seu arcabouço estruturado por diversas 
unidades geológicas, de diferentes idades, 
que variam entre terrenos Arqueanos, 
rochas do Paleoproterozoico e rochas do 
Neoproterozoico, que se estendem até o 
Eopaleozoico, representadas por associa-
ções vulcano-sedimentares, e por granitos 
intrusivos. 

A construção geológica do arcabouço cris-
talino catarinense se deu em diferentes 
momentos do tempo geológico. Em uma 
revisão dos dados geocronológicos exis-
tentes sobre esta porção Sul da Província 
Mantiqueira, realizada por Silva et al. (2005), 
foi proposta a divisão do arcabouço prote-
rozoico em unidades fundamentais, quais 
sejam, o Cráton de Luis Alves, o Microcráton 
Camboriú-Porto Belo, o Cinturão Granítico 
Costeiro e o Cinturão Dom Feliciano. Essa 
divisão está de acordo com a diferenciação 
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Quadro 1 – Síntese das principais unidades geotectônicas e estratigráficas no estado de Santa Catarina.

geofísica evidenciada pela análise dos dados 
obtidos a partir do levantamento aeromag-
netométrico, em especial aquele do Campo 
Magnético Anômalo.

Dentro desse contexto, a sequência estrati-
gráfica dos eventos retratados no estado de 
Santa Catarina, desde as porções cratônicas 
paleoproterozoicas até a sedimentação 
costeira, está constituída pelas unidades 
estratigráficas contidas no Quadro 1. 

O Cráton de Luis Alves

O Cráton de Luis Alves constitui o arca-
bouço geológico mais antigo desta região da 
Província Mantiqueira, correspondendo a 
um núcleo de crosta Arqueana remobilizada, 
constituído por associações metamórficas 
de médio a alto grau, incluindo associações 
de rochas granulíticas orto e paraderivadas, 

lítico de Santa Catarina, onde se encontra 
uma vasta gama de gnaisses enderbíticos 
e kinzigíticos (Complexo Luis Alves), char-
nockitos, quartzitos, formações ferríferas 
bandadas, gnaisses calciossilicatados, 
metaultramafitos (Unidade Máfica-Ultra-
máfica Barra Velha), gnaisses quartzo-
feldspáticos, dioríticos a granodioríticos e 
granitóides deformados (Hartmann, Silva 
e Orlandi, 1979). Os núcleos migmatíticos 
policíclicos foram injetados por sucessivos 
eventos de geração de rochas graníticas, 
além de faixas granito-gnáissicas regional-
mente desenvolvidas.

O Complexo Granulítico se estende por 
uma área de cerca de 8.500 km2, no 
segmento setentrional do embasamento 
de Santa Catarina e foi datado por Hart-
mann et al. (2000) quando foram definidos 
corpos ígneos gerados a 2.716±17 Ma, 

núcleos migmatíticos policíclicos, injetados 
por sucessivos eventos de geração de rochas 
graníticas, além de faixas granito-gnáissicas 
regionalmente desenvolvidas. 

No intervalo Mesoproterozoico - Neopro-
terozoico, esse bloco cratônico sofreu um 
retrabalhamento com a intrusão de stocks e 
batólitos graníticos de caráter anorogênico, 
principalmente em sua borda norte. Supe-
rimpostas a essa unidade cratônica ocorrem 
as bacias vulcano-sedimentares neoprotero-
zoicas não deformadas Itajaí, Campo Alegre, 
Corupá, Alto Palmeira, Campo Alegre Oeste 
e Joinville.

O Cráton de Luis Alves ou Microplaca Luis 
Alves, de idade neoarqueana-paleoprote-
rozoica (2,76 – 2,17 Ga), está constituído 
principalmente por gnaisses granulíticos e 
granitóides deformados do Complexo Granu-
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enquanto o metamorfismo do fácies granu-
lítico teria ocorrido a 2.675±12 Ma. Esse 
complexo é considerado como sendo um 
fragmento cratônico relacionado ao Ciclo 
Jequié, situado entre dois cinturões prote-
rozoicos dobrados designados como Apiaí 
(no estado do Paraná) e Tijucas (estado de 
Santa Catarina). 

No intervalo Neoproterozoico, esse 
complexo foi intrudido por stocks e bató-
litos graníticos de caráter anorogênico, 
principalmente em sua borda norte, onde 
se individualizam os corpos nominados de 
Complexo Morro Redondo, Granito Dona 
Francisca, Granito Piraí, Granito Corupá, 
Granito Bruaca e Granito Saltinho.

Entre os termos ortoderivados do Complexo 
Granulítico predominam as litologias 
básicas, variando entre noritos a enderbitos, 
apresentando textura gnáissica bandada, de 
trama granoblástica média a grossa, tendo 
como constituintes principais o plagio-
clásio, hiperstênio, diopsídio e biotita, com 
teores variáveis de quartzo e ortoclásio, 
enquanto nos charnoenderbitos ocorre 
uma trama bandada marcante, com textura 
granoblástica constituída por quartzo, orto-
clásio, biotita, hiperstênio, diopsídio e anfi-
bólio. De ocorrência subordinada, mas de 
importância geológica metalogenética estão 
os termos classificados como ultramáficos, 
que ocorrem na forma de bouldins4 de vários 
tamanhos, normalmente inclusos em noritos 
e enderbitos, e que correspondem, no geral, 
a piroxenitos, formados essencialmente por 
hiperstênio e diopsídio, e rochas a olivina 
ocorrendo termos duníticos (serpentinitos) 
e websteritos, como litologia dominante.

Entre os termos paraderivados ocorrem 
gnaisses bandados kinzigíticos, quartzitos, 
mármores e rochas calcissilicáticas, normal-
mente na forma de lentes associadas aos 
noritos e enderbitos. Apresentam textura 
granoblástica bandada, constituídas por 
variações entre termos a sillimanita, cordie-
rita, granada, quartzo, ortoclásio e plagio-
clásio antipertítico. Associam-se a essas 

rochas a ocorrência de lentes de fucsita 
quartzitos e litotipos com corindum. Em 
alguns casos esses quartzitos são gradacio-
nais para formações ferríferas bandadas–
BIF, compostas por quartzo, magnetita, 
hematita e raro piroxênio. Essas litologias 
indicam sedimentação plataformal, caracte-
rizadas pela associação de rochas pelíticas 
finamente bandadas, com a concomitante 
precipitação de sedimentos químicos, 
provavelmente associadas a episódios 
vulcânicos presentes quando da formação 
deste complexo. 

Os litotipos Máfico-Ultramáficos que 
ocorrem no Cráton Luis Alves corres-
pondem ao Complexo Máfico-Ultramáfico 
Piên e a Unidade Máfica-Ultramáfica Barra 
Velha. O Complexo Máfico-Ultramáfico 
Piên está constituído por dois corpos 
principais, alojados na borda norte do 
Cráton de Luis Alves, nas proximidades 
da divisa de Santa Catarina com o Paraná. 
Seus contatos são tectônicos, envolvendo 
falhas de cavalgamento ocorridas em 
zona de crosta inferior e provavelmente 
represente fragmentos de assoalho oceâ-
nico compondo uma sequência ofiolí-
tica incompleta, onde somente a porção 
ultramáfica foi mantida. Essa unidade 
litoestratigráfica está representada por 
peridotitos (dunitos, harsburgitos) com 
níveis estreitos de olivina-ortopiroxenitos, 
ortopiroxenitos, olivina-websteritos, 
websteritos e raros enclaves de talco-
serpentina xistos e raros gabros. Xistos 
magnesianos (serpentinitos, talco xisto, 
magnetita xisto, tremolita xisto, carbo-
nato e clorita xistos) ocorrem nas bordas. 
Essas rochas ultramáficas apresentam 
colorações variadas, desde cinza-escuro, 
cinza-claro até tons esverdeados, e granu-
lação fina a média. A Unidade Máfica-
Ultramáfica Barra Velha é representada 
por rochas máficas e ultramáficas isotró-
picas a foliadas, que ocorrem como lentes 
e enclaves nos gnaisses granulíticos, e 
também na forma de corpos máficos 
representados por blocos e matacões nas 
encostas de morros, sem continuidade 
superficial entre os afloramentos. Essas 
rochas são representadas por metapiro-
xenitos, metanoritos, metagabronoritos 
e metagabros e se distribuem principal-
mente na região costeira de Barra Velha, 
São João do Itaperiú, Massaranduba, Luiz 
Alves e Blumenau.

Harara (2001) obteve idades de 631±17 
Ma U-Pb (SHRIMP) em zircões de gabros, 
sugerindo que as lentes de rochas ultramá-
ficas, metamorfizadas em fácies granulito 
e encaixadas estruturalmente de forma 
concordante com os gnaisses granulí-
ticos do Complexo Granulítico de Santa 
Catarina, pertencem à Unidade Máfica-
Ultramáfica Barra Velha, do complexo 
granulítico, e não estão correlacionadas 
com as ultramáficas do Complexo Máfico-
Ultramáfico Piên. 

4Bouldin: estrutura linear secundária formada como 
um adelgaçamento de estrato competente, quando 
submetido a tensão, assemelhando-se a um pacote de 
salsichas  (Billings, 1974).
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O Microcráton Camboriú-Porto Belo

O Microcráton Camboriú-Porto Belo corres-
ponde às rochas granito-gnáissicas e 
migmatíticas do Embasamento Cristalino 
Catarinense que fazem parte do Domínio 
Interno do Cinturão Dom Feliciano, que Basei 
(1985) chamou como “granitóides foliados”. 
A designação de Microcráton Camboriú-
Porto Belo ou Complexo Granito-Gnáissico 
refere-se a todas as rochas granito-gnáis-
sicas e migmatíticas polifásicas envolvidas 
em processos de deformação regional de 
alta temperatura e submetidas a cisalha-
mento dúctil-frágil (Migmatitos Morro do 
Boi, Complexo Camboriú, Granito Ponta 
do Cabeço, Complexo Porto Belo, Granito 
Itapema) e às injeções de magmas graníticos 
tardios, relacionados a uma granitogênese 
dominantemente sintranscurrente mais 
jovem, Neoproterozoica, onde se destacam 
os corpos graníticos da Suíte Nova Trento, 
Granito Corre-Mar, Granitóides Quatro Ilhas, 
Complexo Granítico Estaleiro e Suíte Intru-
siva Zimbros. Bitencourt e Nardi (2004) ao 
pesquisar a evolução do Granito Itapema, 
de idade Paleoproterozoica, determinam 
origem magmática a partir de fusão crustal.

Parte deste conjunto litológico, aflorante 
na porção noroeste dessa região cratônica, 
tem sido referida por Silva et al. (2005) 
como Complexo Camboriú, aflorando em 
duas pequenas áreas de aproximada-
mente 40 km2, constituído por gnaisses e 
migmatitos tonalíticos e granodioríticos 
polideformados, aos quais se associam, de 
forma subordinada, anfibolitos, sillimanita 
gnaisses e gnaisses calcissilicáticos, com 
estruturas típicas de metamorfismo de alto 
grau e forte deformação (Chemale et al., 
1995; Philipp et al., 2001). 

Segundo Hartmann et al. (2003), o Complexo 
Camboriú e remanescentes da bacia 
Brusque correspondem às frações de emba-
samento Paleoproterozoico pertencentes 
ao Cráton de Luis Alves, que permaneceram 
estáveis no interior do continente após os 
2.000 Ma, apesar de terem sido extensi-
vamente afetados por processos tectono-
termais durante o ciclo Brasiliano, ocorrido 
a 630–590 Ma. As condições contrastantes 
de metamorfismo presentes entre estes 
complexos Camboriú e Brusque, indicam 

um forte transporte tectônico e fatiamento 
ao longo de thrusts de direção NE-SW. 
Manifestações do Ciclo Brasiliano estão 
presentes nas bacias de foreland como a do 
Itajaí, com idades entre 600-570 Ma, e nas 
intrusões graníticas como as suítes Valsun-
gana-Guabiruba, no Complexo Metamórfico 
Brusque e no Cinturão Dom Feliciano.  

A origem das rochas antigas que compõem o 
Complexo Camboriú é referida por Basei et al. 
(2013) como um pequeno fragmento forte-
mente retrabalhado, que esteve envolvido 
no processo de amalgamação do Neoprote-
rozoico que levou à formação do Cinturão 
Dom Feliciano durante a construção da 
porção oeste do continente do Gondwana. 
O Complexo Camboriú é, provavelmente, 
um fragmento exótico que foi lançado desde 
leste e posicionado no oeste do Gondwana 
durante o fechamento da bacia oceânica do 
Neoproterozoico. As mobilizações neopro-
terozoicas parecem ter envolvido movi-
mento lateral ao longo do trend do cinturão 
orogenético. Isto pode indicar escape lateral 
de calor, fusão parcial da crosta seguida de 
colisão inicial dos terrenos continentais 
(Basei et al., 2013).

O Complexo Metamórfico Brusque

O Complexo Metamórfico Brusque corres-
ponde a uma faixa de rochas metamór-
ficas de baixo grau, disposta em uma zona 
de dominância principal com cerca de 40 
km de largura, que se estende por mais de 
75 km com direção geral NE-SW, iniciando 
junto a costa até ser recoberta a oeste pelos 
sedimentos da Bacia do Paraná. Litologica-
mente esse complexo é constituído por uma 
espessa sequência de sedimentos platafor-
mais, depósitos de precipitação química na 
forma de formações ferríferas bandadas 
(BIF) e calcários (Formação Botuverá e 
Formação Rio do Oliveira), aos quais se 
associam vulcânicas básicas (Philipp et al., 
2004). Tanto as sequências sedimentares, 
dominantemente pelíticas, com restritos 
níveis psamíticos e carbonáticos, quanto 
as plutono-vulcânicas de afinidade máfico-
ultramáficas apresentam-se metamorfi-
zadas regionalmente na fácies xistos verdes, 
atingindo o limite da fácies anfibolito infe-
rior na região do Rio Oliveira e nas zonas 
de contato com os granitóides intrusivos do 

tipo Valssungana, onde rochas cornubianí-
ticas atingem a fácies anfibolito superior a 
localmente granulito (piroxênio hornfels), 
conforme Caldasso et al. (1995). Os grani-
tóides intrusivos nesse Complexo são indi-
vidualizados e nominados como, Suíte São 
João Batista, Monzogranito Indaiá, Granito 
Valsungana, Granito Guabiruba, Suíte 
Fernandes, Suíte Rolador, Milonitos e Proto-
milonitos Major Gercino e Suíte Faxinal.

Basei et al. (2008) registram a ocorrência, a 
sul de Gaspar, de granitóides alcalinos pré-
tectônicos do tipo A, milonitizados, Granito 
Morro do Parapente, que ocorrem interca-
lados na forma de lascas junto as bordas de 
contato dos xistos do Complexo Metamór-
fico Brusque. Esses granitos são interpre-
tados como relacionados à fase sin-rift, que 
precede a deposição sedimentar da pale-
obacia Brusque. Datações U-Pb (ID-TIMS) 
desses granitos forneceram idades de 
834,7±8,7 Ma.  O resultado da análise U-Pb 
SHRIMP em zircão, que levou à caracteri-
zação pré-tectônica da unidade, permite 
inferir que este tenha sido o período da fase 
rift da bacia que gerou o Complexo Brusque 
e, consequentemente, essa é a idade mais 
velha conhecida para o início do Cinturão 
Dom Feliciano em Santa Catarina.

O Cinturão Granítico Costeiro

Esse cinturão ocupa parte do setor Nordeste do 
estado, sendo representado, principalmente, 
por granitóides cálcio-alcalinos foliados, 
gerados no Neoproterozoico (615-570 Ma) 
(Siga Jr.; Basei; Machiavelli, 1993). Ainda 
segundo esses autores, adicionalmente, nos 
terrenos do Cráton Luis Alves e do Domínio 
Curitiba, ocorre importante granitogênese 
alcalina-peralcalina (600-550 Ma), bem como 
intenso vulcanismo ácido-intermediário 
(520-480 Ma) associado à evolução 
das bacias molássicas, consequência 
do rearranjo crustal, decorrente do 
espessamento litosférico produzido pelas 
colisões continentais que ocorreram no 
Neoproterozoico com continuidade até o 
Cambriano. Neste trabalho considera-se 
como pertencentes a essa unidade o Gnaisses 
Navegantes e o Complexo São Francisco.

Grande parte da porção oriental é repre-
sentada por rochas graníticas porfïríticas 
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cálcio-alcalinas, de granulação média a 
grossa, com megacristais de feldspatos. 
Apresentam enclaves de composição diorí-
tica com diferentes formas e tamanhos. 
Variações composicionais são frequentes, 
apresentando, como tipo mais comum, 
monzogranitos. Os granitóides porfïríticos 
mostram-se por vezes intrudidos por grani-
tóides leucocráticos a duas micas, isótropos, 
que constituem pequenos stocks e corpos 
filonianos. Faixas miloníticas espessas são 
frequentes em meio ao batolito granítico, 
principalmente nas bordas do mesmo, 
provavelmente ligadas a cavalgamentos 
com sentido de transporte para oeste, reto-
mados tardiamente como transcorrências. 
O Cinturão Granítico Costeiro é marcado 
estruturalmente por orientação principal 
norte-nordeste e vergência voltada para 
oeste, na direção do Cráton Luis Alves (Igle-
sias et al., 2011).

Importante atividade plutônica, de caracte-
rísticas tardi a pós-tectônicas, é represen-
tada na área por inúmeros stocks e batolitos 
graníticos, notadamente de natureza alcalina 
a peralcalina, a Suíte Serra do Mar (Kaul, 
1984).

O Cinturão Dom Feliciano

O Cinturão Dom Feliciano está constituído 
dominantemente por rochas graníticas, 
com idades entre 650 e 550 Ma, mais jovens 
do que aquelas dos crátons de Luis Alves e 
Camboriú-Porto Belo. Nesse cinturão ocorre 
uma contribuição significativa de crosta 
antiga na estruturação do Batólito Granítico 
Florianópolis, onde a presença de compo-
nentes antigos, retrabalhados pelas frações 
de litosfera continental, caracteriza um 
ambiente ensiálico para a Orogênese Dom 
Feliciano (Hartmann et al., 2003). 

O magmatismo granítico que constitui 
este cinturão se estende ao longo de uma 
faixa com cerca de 30 a 50 km de largura 
por 250 km de comprimento, grosseira-
mente paralela à costa, constituído por um 
conjunto de corpos intrusivos de dimensões 
variadas, conformando desde stocks até 
massas batolíticas, cujas principais carac-
terísticas são contatos nítidos, relevo proe-
minente, metamorfismo térmico de contato 
impresso nas rochas encaixantes e ausência 

de deformação penetrativa. Alguns destes 
stocks graníticos associam-se, no tempo 
e no espaço, com as bacias vulcano-sedi-
mentares de foreland, presentes no Escudo 
Catarinense de Kaul e Cordani (2000), espe-
cialmente com aqueles presentes nas bacias 
de Campo Alegre, Itajaí e Guaratubinha. 

O magmatismo granítico neoproterozoico 
aflora em toda a extensão da costa de Santa 
Catarina, iniciando na porção norte, onde é 
intrusivo no Cráton de Luis Alves e desig-
nado como Suíte Serra do Mar; na porção 
Central onde ocorre como corpos isolados 
intrusivos no Microcráton Camboriú-
Porto Belo; ou na forma de batólitos como 
a Suíte Granítica Guabiruba-Valssungana, 
intrusivos no Complexo Metamórfico 
Brusque. A região de maior expressão deste 
Cinturão Dom Feliciano encontra-se nas 
Folhas Criciúma (1:250.000), Florianópolis 
(1:100.000) e Lagoa (1:100.000), Centro Sul 
do estado. Essas rochas compõem o Batólito 
de Florianópolis, que por sua vez é compar-
timentado em quatro domínios geotectô-
nicos e litológicos descritos como: a Suíte 
Intrusiva Paulo Lopes, com granitóides sin 
a tarditranscorrentes; a Suíte Intrusiva 
Maruim, representada por granitos álcali-
cálcicos pré a sin-colisionais; a Suíte Pedras 
Grandes constituída por granitos alcalinos 
tardi a pós-colisionais; e a Suíte Plutono-
vulcânica Cambirela.

As rochas que constituem este cinturão graní-
tico são relativamente homogêneas e normal-
mente não estão deformadas. Em conjunto 
estes domínios litológicos constituem um 
grande batólito multi-intrusivo polifásico, 
constituído por uma série de plutões, estru-
turalmente alongados na direção NE, facio-
logicamente distintos entre si, mostrando 
evidências intrusivas de uma fácies em outra, 
onde predominam termos entre monzo e 
sienogranitos, tendo quartzodioritos, grano-
dioritos e feldspato alcalino granitos como 
termos subordinados, todos relacionados à 
evolução do Cinturão Dom Feliciano. Essas 
distintas intrusões de magmas graníticos 
se deram em diferentes níveis crustais e em 
diferentes estágios da deformação regional, 
tardi a pós-tectônica da fase colisional ocor-
rida no final do Proterozoico. A sua consan-
guinidade deve ser considerada em face 
da homogeneidade petrográfica, caracte-

Ciclos Orogênicos Brasileiros

Os Ciclos Orogênicos são processos formado-
res de crosta terrestre. A crosta terrestre conti-
nental vem aumentando, em área e volume, 
desde os primórdios da formação do planeta. 
Os ciclos mais antigos formam o embasamento 
sobre o qual atuarão os ciclos mais jovens. 
No Brasil, e na crosta sul-americana, desta-
cam-se os seguintes ciclos orogênicos: Jequié, 
Transamazônico e Brasiliano. Localmente 
é identificado, entre o Transamazônico e o 
Brasiliano, o ciclo Uruaçuano, entre 1400 e 
900 Ma.

Ciclo Jequié: entre 2.700-2.600 Ma.

É o mais antigo dos Ciclos orogênicos definidos 
para o Brasil e América do Sul. As rochas meta-
mórficas identificadas com esse Ciclo hoje per-
tencem ao Cráton São Francisco e ao Cráton 
Amazônico, ocorrendo, respectivamente, na 
região central e norte do Brasil.

Ciclo Transamazônico: entre 2.200-1.800 Ma.

Este é o ciclo geodinâmico mais importante na 
formação da crosta continental Sul-Americana, 
desenvolvido no Paleoproterozoico. No final 
do Ciclo Transamazônico a crosta atingiu ~ 
80% da crosta atual, e no fechamento do Ciclo 
Brasiliano, no final do Neoproterozoico, che-
gou a ~ 98% da massa crustal atual. 
Os cinturões colisionais transamazônicos po-
dem indicar um período de formação de um 
supercontinente (Atlântica?), cuja quebra pro-
duziu os fragmentos cratônicos que mais tarde 
se uniram para formar o supercontinente de 
Rodínia. 
Os processos do Ciclo Transamazônico são 
identificados no Cráton do São Francisco, no 
Cráton das Guianas, e no Cráton de Luis Alves 
no NE de Santa Catarina.

Ciclo Brasiliano: entre ~ 950-450 Ma.

Ciclo geodinâmico desenvolvido desde ~ 950 
Ma e 800 Ma até encerrar entre 510 Ma e 490 
Ma com o colapso dos orógenos e transição 
para um novo regime extensional. O climax 
orogênico, entre 670 Ma e 550 Ma, está asso-
ciado a intenso tectonismo, amplo metamorfis-
mo e expressiva granitogênese. 
O Brasiliano é um típico ciclo superconti-
nental sul-americano. Vários fragmentos li-
tosféricos derivados da fissão de Rodinia (no 
Eo-Neoproterozoico) foram reunidos na for-
mação do Supercontinente de Gondwana (fi-
nal do Neoproterozoico-Cambriano, até Eo-
Ordoviciano em alguns locais), o que implicou 
no fechamento de vários oceanos e braços 
de oceanos neoproterozoicos (por exemplo 
o Adamastor aqui na região sul), ampliando a 
área de crosta continental. 
No final deste ciclo, uma enorme massa con-
tinental foi formada compreendendo os pro-
tótipos dos futuros continentes da América do 
Sul e da África, antes da abertura do Oceano 
Atlântico Sul.
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rísticas de campo, e dos dados isotópicos 
existentes entre os múltiplos plutões desse 
domínio. Identificam-se desde termos regio-
nais, possivelmente alojados em condições 
meso a catazonais, até termos diferenciados 
epizonais, formando stocks localizados, que 
representam os eventos finais dessa magma-
togênese. Esses stocks constituem, portanto, 
intrusões em nível crustal raso, aos quais se 
associam corpos de microgranitos e riolitos, 
evidenciando características de cúpulas 
graníticas de epizona.

Os granitóides relacionados a este cinturão 
representam um período de transição 
durante o Ciclo Brasiliano, de idades entre 
650 a 550 Ma, variando desde termos 
tardi orogenéticos, caracterizados pelos 
corpos monzoníticos a calcioalcalinos, até 
os termos alcalinos finais, relacionados ao 
magmatismo anorogênico tipo-A. Schulz e 
Albuquerque (1969) e Silva (1987) nome-
aram os principais corpos graníticos mais 
jovens, Eocambrianos, como Suíte Intrusiva 
Subida. Esses corpos foram correlacionados 
no tempo às rochas vulcânicas e aos sedi-
mentos da Bacia do Itajaí e Campo Alegre 
que cortam os gnaisses e os granulitos do 
Complexo Luis Alves. 

As Bacias Vulcano-Sedimentares de 
Foreland

Estas bacias vulcano-sedimentares caracte-
rizam-se por uma alternância de intervalos 
deposicionais, durante os quais se acumularam 
espessos pacotes sedimentares e horizontes 
de rochas vulcânicas, intercalados com inter-
valos dominantemente erosionais. Nas fases 
de preenchimento dominaram os períodos 
onde o vulcanismo foi um dos processos funda-
mentais na geração dessas bacias, seguidos 
pela deposição de sedimentos predominante-
mente siliciclásticos. Este contexto dinâmico 
envolvendo eventos ígneos vulcânicos e sedi-
mentares concomitantes, gerou um complexo 
padrão de preenchimento, representado por 
uma série de unidades estratigráficas, deta-
lhadas no mapa geológico.

Essas sequências vulcano-sedimentares, 
que formam as bacias de foreland, são 
importantes no desenvolvimento do Cráton 
de Luis Alves e cobrem uma superfície de 
aproximadamente 200 km2 desta área cratô-

nica. Essas unidades estão concentradas nas 
bacias de Campo Alegre, Itajaí e Guaratu-
binha, assim como nas sub-bacias de Corupá 
e Joinville. Rochas plutônicas de epizona 
ocorrem de forma localizada, como a porção 
Norte do maciço do Morro Redondo, assim 
como diques ácidos que recortam o terreno 
cratônico e o Cinturão Ribeira. 

A sequência sedimentar dessas bacias 
de foreland está composta, predomi-
nantemente, por um empilhamento de 
siltitos e arenitos na base, seguidos por 
arenitos conglomeráticos e conglome-
rados em direção ao topo, representando 
uma evolução de ambientes marinhos 
rasos para continentais, onde dominam as 
deposições flúvio-lacustres e desérticas. O 
vulcanismo Neoproterozoico-Cambriano 
desempenha um papel importante 
dentro da evolução dessas bacias, onde o 
magmatismo mostra uma evolução que se 
inicia com magmas toleíticos, passando 
à cálcico-alcalinos para shoshoníticos, 
finalizando com termos alcalino-sódicos, 
representando uma contribuição crustal 
crescente que chega a formar porções 
de granitóides peraluminosos tardios. O 
Granito Subida e a Formação Apiúna, na 
Bacia de Itajaí, representam essa etapa da 
evolução do magma granítico.

Kaul e Cordani (2000) apresentam uma 
interpretação da possível evolução tectônica 
dessa área no final do Neoproterozoico, que 
teria levado à formação das bacias e ascensão 
do magma alcalino a peralcalino da Suíte 
Serra do Mar. As Bacias de Campo Alegre e 
Corupá, em Santa Catarina, e Guaratubinha 
e Castro, no Paraná, são consideradas as 
mais importantes bacias Neoproterozoicas 
nesses estados e apresentam características 
litogeoquímicas semelhantes, com impor-
tante contribuição vulcânica, seja na forma 
de lavas e rochas hipabissais, seja na forma 
de rochas piroclásticas e vulcanoclásticas. 
Outras pequenas bacias ou fragmentos de 
bacias vulcano-sedimentares foram identifi-
cadas nessa região, todas associadas à Bacia 
de Campo Alegre e/ou Corupá, indicando 
a possibilidade da Bacia de Campo Alegre 
ter recoberto uma área bem maior do que 
a atual, posteriormente desmembrada pela 
erosão na evolução do relevo.

A Bacia de Campo Alegre, uma das maiores 
e mais bem conhecida, recobre uma área 
de aproximadamente 50 km2, estando posi-
cionada no extremo norte de Santa Cata-
rina, limite entre o Cráton de Luis Alves 
e os sedimentos Paleozoicos da Bacia do 
Paraná. A estratigrafia da Bacia de Campo 
Alegre está constituída por uma importante 
contribuição de rochas vulcânicas félsicas 
e intermediárias (Formação Campo Alegre 
dividida em cinco litofácies), associadas 
com sedimentos epiclásticos e depósitos 
piroclásticos (Formação Bateia e suas duas 
litofácies). Citroni et al. (2001) descrevem 
três ambientes sedimentares contrastantes 
para essa Bacia:

a. Sedimentos relacionados a leques flu-
viais compondo depósitos rudíticos; 

b. Derrames basálticos e traquíticos as-
sociados com depósitos sedimentares 
epiclásticos finamente laminados e 
camadas piroclásticas subordinadas, 
e 

c. Sedimentos terrígenos e vulcanogêni-
cos depositados em ambiente lacus-
tre, com derrames subordinados de 
lavas riolíticas em ambiente  subaé-
reo. 

A espessura da sequência vulcano-sedi-
mentar é estimada em aproximadamente 
990m, onde cerca de 400m correspondem 
aos ruditos da base, 440m representados pela 
porção vulcânica e encerrando com aproxi-
madamente 150m de depósitos lacustres.

A estratigrafia da Bacia de Itajaí é resultado 
do empilhamento de rochas da Formação 
Gaspar, mais antiga, onde dominam arenitos 
e conglomerados intercalados a rochas 
piroclásticas subordinadas, às Formações 
Garcia, com quatro litofácies sedimentares 
clásticas, e Apiúna que engloba as ocorrên-
cias dos corpos intrusivos subvulcânicos de 
riolito.

A Bacia do Paraná

A Bacia do Paraná recobre a maior parte do 
estado de Santa Catarina, posicionando-se 
sobre o embasamento continental gerado 
desde o Arqueano-Paleoproterozoico até o 
início do Paleozoico. O pacote sedimento-
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magmático que preenche essa Bacia atinge, 
no seu depocentro, mais de 7 mil m de espes-
sura. Esse pacote sedimentar foi pionei-
ramente estudado por Israel C. White, na 
primeira década do século XX. Essa pesquisa 
surgiu pela necessidade de conhecimento 
científico sistemático sobre as ocorrências 
de carvão no Sul do estado. Os estudos de 
White foram fundamentais para o conhe-
cimento e estabelecimento de correlações 
mundiais da sequência sedimentar gondwâ-
nica (White, 1908). 

A formação inicial dessa bacia estrutural 
(sinéclise) foi concomitante ao desenvolvi-
mento de ativos cinturões colisionais adja-
centes e que definem uma extensa faixa 
posicionada junto à margem sudoeste do 
paleocontinente Gondwânico, ao longo 
do qual, durante todo o Fanerozoico, teve 
lugar uma relação de convergência entre a 
placa gondwânica e a litosfera oceânica do 
Panthalassa. 

A geodinâmica da borda ativa daquele 
continente influiu decisivamente na história 
evolutiva Paleozoica-Mesozoica da Bacia do 
Paraná; onde a análise integrada da subsi-
dência da bacia, confrontada às grandes 
orogêneses acontecidas na borda ocidental 
(Milani, 1997; Milani et al., 2007), revelou 
uma clara relação entre ciclos de criação de 
espaços deposicionais na área intracratô-
nica e os referidos episódios orogênicos. 

O enrugamento litosférico, por sobrecarga tectô-
nica, propagado continente adentro a partir da 
calha de ante-país desenvolvida na porção oeste 
do Gondwana, foi interpretado como tendo 
sido um importante mecanismo de subsidência 
durante a evolução da Bacia do Paraná. 

demarca uma importante interrupção na 
história tectono-sedimentar da bacia, nela 
estando implícito um hiato de cerca de 55 
Ma (Daemon et al., 1991). Essa lacuna foi 
interpretada como tendo sido devida aos 
fatores tectônicos ligados à Orogenia Herci-
niana (Zalán et al., 1991; López-Gamundí; 
Rossello, 1993). 

A paleoposição da placa gondwânica durante 
o Eocarbonífero em elevadas latitudes 
(Caputo e Crowell, 1985 apud Milani et al., 
2007), o consequente desenvolvimento de 
calotas de gelo e o grande rebaixamento do 
nível do mar que deve ter acompanhado o 
ápice da glaciação constituíram fatores deci-
sivos à inexistência de um registro mississi-
piano na bacia. 

A implantação da sedimentação carbonífera 
sucedeu um tempo de profundas alterações, 
tanto tectônicas quanto climáticas. O pacote 
que sucede à discordância pós-Devoniano, 
denominado de Supersequência Gondwana I 
(Milani, 1997; Milani et al., 2007), materializa 
um ciclo transgressivo-regressivo completo, 
fruto da invasão e posterior saída do Pantha-
lassa sobre o interior do Gondwana. Sua porção 
mais inferior corresponde à sedimentação 
ainda diretamente ligada ao degelo da calota 
polar, sendo caracterizada por depósitos em 
que foram importantes os mecanismos rela-
cionados a fluxos de massa e ressedimentação. 

A acumulação da Supersequência Gondwana 
I foi acompanhada de um progressivo 
fechamento da Bacia do Paraná às incur-
sões marinhas provenientes de oeste. O 
caráter de bacia intracratônica vai então 
paulatinamente sendo assumido e a bacia 
acaba sendo aprisionada no árido interior 
continental do Gondwana. Está incluído 
nessa Supersequência Gondwana I, o Super 
Grupo Tubarão, constituído pelos Grupos 
Itararé, Guatá e Passa Dois e suas formações 
litoestratigráficas.

A chegada do Triássico assistiu a uma 
distensão generalizada na porção Sul do 
paleocontinente Gondwana. A Superse-
quência Gondwana II da Bacia do Paraná, 
de ocorrência restrita às porções gaúcha e 
uruguaia da bacia, insere-se neste contexto 
regional e parece representar uma sedimen-
tação acumulada em bacias do tipo gráben. 

Ur
(3,0)

Ártica Gondwana
(2,5)

   Nena Rodínia Pangea
Báltica (1,0) (0,3)

Laurásia
Atlântica

Arqueano 
Superior

Ciclos dos Supercontinentes

Sequência de surgimento e desaparecimento dos principais supercontinentes da história da Terra.  Os 
números entre parênteses indicam a idade aproximada, em bilhões de anos, da formação de alguns dos 
supercontinentes (Teixeira et al ., 2000, p.507).
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Proterozoico

Sedimentação Gondwânica - Em Santa 
Catarina, a Bacia do Paraná ocupa cerca 
de dois terços do estado, estendendo-se 
de maneira contínua desde a borda oeste 
do embasamento cristalino, junto à costa 
Atlântica, até a fronteira do Brasil com a 
Argentina (Figura 3). 

A implantação da Bacia deu-se na forma 
de uma depressão alongada na direção 
NE-SW, segundo a trama do substrato Pré-
Cambriano (Milani, 1997).

As zonas de fraqueza do embasamento brasi-
liano foram reativadas sob o campo compres-
sional implantado na borda do continente 
pela Orogenia Oclóyica (Ramos et al., 1986), 
ocorrida no Neo-Ordoviciano, dando origem 
ao espaço para a acomodação das primeiras 
unidades da bacia, a Supersequência Rio 
Ivaí, a qual não aflora em Santa Catarina. 
O topo desse pacote é assinalado por uma 
discordância pré-Devoniana, marcada por 
exposição subaérea das unidades até então 
acumuladas, significativa de uma etapa de 
remoção erosiva e o estabelecimento de um 
vasto e regular peneplano.

Retomada a subsidência, acumula-se 
durante o Devoniano a Supersequência 
Paraná, um pacote caracterizado por uma 
notável uniformidade faciológica em toda 
sua área de ocorrência. Em Santa Catarina, 
essa unidade só é identificada em subsuper-
fície. Sua espessura é variável, uma vez que 
a porção superior foi severamente esculpida 
pela discordância pré-Pensilvaniano. 

Tal superfície define um notável marco 
na geologia do Gondwana na Bacia do 
Paraná. A discordância pré-Pensilvaniano 
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O conteúdo fossilífero desses estratos, na 
forma de uma importante associação de 
vertebrados, possui grande identidade com 
a paleofauna presente em seções sedimen-
tares da Argentina e África do Sul. 

A implantação do deserto Botucatu, ciclo 
sedimentar final do preenchimento da Bacia 
do Paraná-Etendeka, iniciou-se por uma vasta 
superfície de deflação eólica que marcou 
o clímax da aridez desértica no interior do 
continente, caracterizando um prolongado 
episódio de interrupção da sedimentação 
que vinha se desenvolvendo, associado aos 
fenômenos de rearranjo da sua morfologia. A 
implantação das condições de abrasão eólica 
se insere temporalmente nos momentos 
iniciais do grande ciclo geotectônico que 
levaria à desagregação e à fragmentação do 
Gondwana nas cinco massas continentais 

ainda hoje individualizadas, quais sejam, 
América do Sul, África, Austrália Antártica 
e Índia, e à abertura do oceano Atlântico 
(Milani et al., 1998; Scherer, 2000). 

Em diversas regiões pode-se observar a 
morfologia das dunas bem preservadas, 
tendo sido recobertas progressivamente 
por numerosas corridas de lava, assim como 
a presença de corpos eólicos lenticulares 
intercalados nos derrames inferiores da 
seção Serra Geral, materializando com esta 
interdigitação de basalto/arenito a coexis-
tência do evento sedimentar eólico com 
aquele de vulcanismo fissural.

Aparecendo no topo da sequência estrati-
gráfica da Bacia do Paraná o magmatismo 
Serra Geral, o qual demarca o término do 
episódio magmático juro-cretácico e encerra 

o preenchimento da sinéclise em Santa 
Catarina. Corresponde a um dos maiores 
eventos vulcânicos do planeta e que marcou 
a ruptura do Gondwana e a consequente 
abertura do Atlântico Sul. Esse magma-
tismo está representado dominantemente 
por um conjunto de derrames de basaltos e 
basalto-andesitos, com espessura máxima 
em torno de 1.300 m, que representam as 
primeiras manifestações vulcânicas sobre 
os sedimentos arenosos do então deserto 
Botucatu. Os primeiros eventos eruptivos, 
confinados a paleovales e a espaços interdú-
nicos, possuem pequena expressão lateral 
e que, após o encerramento do aporte de 
areias do Botucatu, levaram a um período 
francamente vulcânico que encerra o preen-
chimento da Bacia e onde o relevo é então 
condicionado ao arranjo formado pela 
coalescência entre derrames. 

Figura 3 – Distribuição da Bacia do Paraná no interior do continente sul-americano (adaptado de Milani, 1997).
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As rochas que compõem a unidade  basal 
caracterizam-se como derrames de 
basaltos maciços, com espessuras entre 15 
e 35 m, contendo frequentes texturas de 
fluxo, zonas vesiculares bem desenvolvidas 
no topo e incipientes na base preenchidas 
especialmente por zeolitas, carbonatos 
e diversas formas de sílica (calcedônia, 
quartzo hialino e ametista), e uma porção 
central formada por rocha granular 
homogênea, com disjunção colunar bem 
desenvolvida, textura microfanerítica, 
compacta e de coloração cinza-escuro a 
cinza-esverdeado. 

Recobrindo parcialmente o magmatismo 
básico, e destacando-se especialmente 
na região dos cânions e nos contrafortes 
da Serra Geral, áreas mais altas do estado 
e conhecida como sendo os Aparados da 
Serra predominam derrames de lavas riolí-
ticas e riodacíticas Serra Geral. Essas litolo-
gias apresentam características distintivas 
marcantes, compondo os derrames mais 
espessos de todo o conjunto vulcânico 
Serra Geral, podendo alcançar espes-
suras de 80 m por derrame. Apresentam 
um contato basal com disjunção tabular 
incipiente e irregular, uma porção central 
bem desenvolvida e maciça com disjunção 
colunar difusa, e uma porção de topo 
espessa e com disjunção tabular extrema-
mente bem desenvolvida. As zonas vesicu-
lares são pouco desenvolvidas, contendo 
normalmente geodos centimétricos com 
formas elípticas, preenchidos por quartzo 
leitoso e/ou ágata zonada. Esses derrames 
são de composição dominantemente ácida 
(riodacitos), compondo rochas mesocrá-
ticas cinza-claro a esbranquiçado, microfa-
neríticas, com dominância de uma matriz 
vítrea. Processos de devitrificação geram 
arranjos esferulíticos que emprestam um 
aspecto mosqueado às rochas, conhecido 
como textura sal-e-pimenta. 

Complexos Alcalinos 
Subsaturados

Estudos sobre os complexos carbonatí-
ticos do Sudeste do Brasil apontam que o 
Complexo de Lages, o maior de Santa Cata-
rina, esteja relacionado a um estágio mais 
avançado do processo de rifteamento conti-
nental, quando comparado com o de Anitá-

polis, situado mais a leste e que é considerado 
como precursor aos estágios iniciais desse 
processo de ruptura continental. Nesse 
contexto, o magmatismo de Lages é relacio-
nado à cadeia Rio Grande - Walvis. Ricco-
mini et al. (2005), ao agruparem as rochas 
alcalinas brasileiras, incluem as rochas de 
Lages no setor sul da Província Serra do Mar. 
Esses autores ressaltam o forte controle 
exercido por descontinuidades existentes 
no embasamento, marcadas principal-
mente por zonas de falhas extensionais e 
transcorrentes presentes nas bordas atuais 
das bacias sedimentares. Relacionam o 
magmatismo, principalmente às mudanças 
nos campos de esforços e a reativação de 
estruturas regionais, ocorridas durante os 
diversos pulsos magmáticos desencade-
ados entre o Permo-Triássico e o Paleogeno. 
Para os autores, o magma alcalino teria 
ascendido na crosta pelas diferentes zonas 
de fraqueza, chegando à superfície ou se 
alojando em profundidade em rochas mais 
antigas. 

O Domo de Lages foi definido como sendo 
um domo vulcânico, com formato circular, 
onde as camadas do Super Grupo Tubarão 
sofreram elevação da ordem de 1.100 a 
1.200 m (Loczy, 1968). Localiza-se ao norte 
da cidade homônima, porção Centro-Sul 
do estado de Santa Catarina, intrudindo a 
borda leste da Bacia do Paraná (Figura 4). 

Corresponde a uma janela estratigráfica em 
que as unidades mais antigas da bacia afloram 
em cotas similares às das unidades mais 
novas. Em planta, corresponde a uma estru-
tura concêntrica alongada, com eixo maior 
NW-SE, que expõe, na parte central, rochas 
do Subgrupo Itararé e, em direção às bordas, 
unidades sucessivamente mais jovens. 

As rochas alcalinas distribuem-se em prati-
camente toda a região do domo, havendo, 
porém, maior incidência de corpos na parte 
sul da estrutura, onde acompanham muitas 
vezes os contatos dos Grupos Passa Dois e 
Guatá, enquanto corpos alcalinos subsatu-
rados menores são também encontrados no 
Subgrupo Itararé. 

Scheibe (1986) separou as rochas alca-
linas do domo de Lages nos seguintes 
grupos principais: alcalinas leucocráticas 

(fonólitos, analcima traquitos e nefelina 
sienitos), alcalinas ultrabásicas (olivina 
melilitos e lamprófiros, geralmente na 
forma de diques), além de carbonatitos, 
kimberlitos e brechas de chaminé, que 
compõem o então denominado “Distrito 
Alcalino de Lages”. Dados radiométricos 
obtidos pelo método K-Ar forneceram 
idades entre 63 Ma a 78 Ma, enquanto as 
determinações Rb-Sr forneceram uma 
idade isocrônica de 81±8 Ma, situando esse 
magmatismo no Neo-Cretáceo e, portanto, 
sendo posterior ao Magmatismo Serra 
Geral da Bacia do Paraná (Scheibe, 1986; 
Scheibe et al., 1985).

Várias ocorrências de rochas alcalinas, 
descritas inicialmente como intrusivas na 
forma de stocks, correspondem aos corpos 
concordantes, com geometria tabular (sills), 
intrusivos na Formação Serra Alta, preferen-
cialmente na parte superior dessa unidade. 
Esses corpos, com espessura em geral da 
ordem de dezenas de metros (< 100 m), 
encontram-se associados com depósitos de 
bauxita, denotando uma ação significativa 
dos processos de natureza exógena ligados 
à bauxitização, instalados após o período de 
exumação do domo e exposição dos corpos 
alcalinos à superfície.

O Complexo Alcalino de Anitápolis foi estu-
dado em detalhe em função da sua caracte-
rização como jazida de fosfato. O complexo 
apresenta forma subcircular, com área da 
ordem de 6,0 km2, correspondente a uma 
depressão morfológica circundada por 
granitoides do embasamento cristalino. Na 
porção periférica são encontrados sienitos 
e quartzo-feldspato alcalino sienitos, onde 
se observa a presença de piroxênio acicular 
ocupando cavidades que, por efeitos de 
alteração, lembram estruturas do tipo “box 
work”. Na parte interna, a intrusão está 
composta por rochas máfico-ultramáficas, 
variando de urtitos a piroxenitos. Na zona 
dos piroxenitos desenvolve-se intensa 
biotitização, resultante de transformações 
metassomáticas, originando glimeritos. 
Veios e lentes de carbonatos, de diversas 
espessuras, atravessam todos os tipos lito-
lógicos provocando nas rochas ultramáficas 
transformações na forma de carbonatiti-
zação, zeolitização e sericitização (Furtado, 
1989). 
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Depósitos Cenozoicos

A margem continental sul brasileira está 
bordejada pelas bacias marginais meso-
cenozoicas de Pelotas, ao sul, e a de Santos, 
ao norte, separadas por um alto litológico-
estrutural de natureza basáltico alcalina, 
denominado Plataforma de Florianópolis. 
A extensão dessas bacias na área emersa 
continental corresponde fisiograficamente 
à Planície Costeira, uma sedimentação 
cenozoica intensamente influenciada pelas 
oscilações glacio-eustáticas do nível do 
mar, ocorridas durante o Quaternário.  A 
presença desse alto litológico-estrutural 
explicaria a ausência, no estado de Santa 
Catarina, da deposição das sequências da 
base do Quaternário referentes às glacia-
ções mais antigas. (Figura 5)

Figura 4 – Mapa geológico do Domo de Lages onde são assinalados os lineamentos NW, NE e NNE (Roldan et al., 2010) e seção geológica A-B.

Segundo Caruso Jr. (1995) a Planície 
Costeira de Santa Catarina corresponde a 
uma extensa área de terras baixas e planas, 
situada ao longo do litoral, possuindo 620 
km de comprimento e podendo atingir até 
cerca de 100 km de largura próximo a Join-
ville, onde dois sistemas deposicionais são 
os responsáveis pela formação do pacote 
sedimentar costeiro. 

– O Sistema Deposicional Transicional ou 
Litorâneo que ocupa a parte central e leste 
da planície, incluindo a atual linha de costa, 
constituído por um conjunto sedimentar 
inconsolidado que representa os ciclos 
transgresso-regressivos ocorridos durante 
o Quaternário.

– O Sistema Deposicional Continental 
que cobre boa parte da região oeste da 

planície costeira, próximo às terras altas, e 
que são formados por leques proximais e 
distais ligados à erosão hídrica, sob condi-
ções de clima semi-árido, das unidades pré-
cambrianas e sedimentares e vulcânicas da 
Bacia do Paraná. Os depósitos fluviais têm 
relação direta ao trabalho dos rios e acom-
panham as terras baixas que ladeiam as 
redes fluviais do estado. 

Os depósitos relacionados ao Sistema Depo-
sicional Transicional ou Litorâneo mostram 
frequentemente gênese ligada ao sistema 
laguna-barreira (Fotografia 1) e compreendem: 

– Depósitos praiais atuais e sub-atuais, 
homogêneos e inconsolidados, relacionados 
à ação e deposição direta das ondas ao longo 
dos cordões litorâneos, são constituídos por 
areias finas a médias, sem estratificação ou 

Praia da Lagoinha do Leste, município de Florianópolis (2012)
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Figura 5 – Coluna da esquerda exibindo a variação do nível do mar na região Sul do Brasil, nos últimos 750 mil anos. Coluna da direita exibindo a variação da curva de temperatura 
nos últimos 140 mil anos, período dominado pela última grande glaciação (adaptado de Menegat et al., 1998).
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alinhamentos. Nesses depósitos ocorrem 
frequentes fragmentos de conchas;

– Depósitos eólicos construídos pela 
remobilização dos sedimentos praiais pelos 
ventos. São constituídos por areias quart-
zosas finas a médias, arredondadas e bem 
selecionadas, com rara laminação plano-
paralela e comum estratificação cruzada, e 
coloração clara. Constroem morfologias de 
cordões de dunas arranjados paralelamente 
as praias, onde são frequentes as dunas 
transversais, barcanas e parabólicas;

– Depósitos lagunares constituídos por 
areias, siltes e argilas na borda e fundo 
dos corpos de águas salobras. Os depó-
sitos apresentam-se mal selecionados, 
estratificação plano-paralela incipiente e 
podem conter concreções carbonáticas e 
ferromanganesíferas;

– Depósitos de pântanos e manguezais 
construídos pela deposição dominante de 
argilas e areias subordinadas, mal sele-

cionados, cores escuras, ricos em matéria 
orgânica gerados em ambiente sob a influ-
ência direta de marés e de baixa energia. Os 
depósitos de Planície de Maré representam 
aqueles de mesmo ambiente mas dispostos 
em altitudes acima do nível do mar atual;

– Depósitos fluvio-lagunares e fluvio-
deltaicos são relacionados à dinâmica 
fluvial e ocorrem junto à foz dos rios em 
ambiente lagunar ou marinho. Esses são 
representados por areias, cascalhos, lamas 
e biodetritos, mal selecionadas e interdigi-
tadas aos sedimentos dos ambientes mistos 
de deposição.

O Sistema Deposicional Continental é o mais 
diversificado, e também complexo, para 
sua individualização, entre as deposições 
quaternárias. Estes constituem os depósitos 
coluvionares e os aluvionares.

– Depósitos coluvionares e de sistemas de 
leques aluvionares recobrem boa parte da 
região oeste da planície, próxima às terras 

altas, e são constituídos por sedimentos 
mal selecionados depositados na forma de 
leques proximais e distais ligados à erosão 
hídrica, sob condições de clima semiárido. 
Os depósitos coluvionares são formados 
pela ação direta da gravidade sobre solos e 
rochas, propícios ao deslocamento gravita-
cional, ocorrendo na base das encostas das 
unidades pré-cambrianas, sedimentares e 
vulcânicas da Bacia do Paraná. 

– Depósitos aluvionares representam as 
acumulações, dominantemente arenosas, e 
com cascalhos, siltes e argilas subordinadas, 
relacionados à ação direta da dinâmica 
dos rios e depositados nas calhas fluviais e 
planícies de inundação.

Horn Filho e Ferreti (2010) propõem um 
terceiro sistema deposicional referente 
às alterações antropogênicas recentes e 
incluem nessa subdivisão os sedimentos de 
origem natural e artificial construídos pela 
ação humana, destacando-se os depósitos 
do tipo sambaqui e os tecnogênicos.

Fotografia 1 – Trecho da costa catarinense entre a praia da Gamboa, primeiro plano, e a praia da Guarda do Embaú, com a ilha de Santa Catarina ao fundo. Observa-se cordão de 
dunas sobre barra arenosa (sistema Laguna-Barreira) construída na foz do rio da Madre. 2013
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Pedra Furada ou Janela Furada no Sul de Santa Catarina (2012)
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CAPÍTULO III

Clima

Município de Urubici (2010)
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Clima é a sucessão habitual dos 
diversos tipos de tempo que 
compõem o cenário atmosférico de 

uma região ao longo de um período de pelo 
menos trinta anos. Entende-se por Tempo, 
as condições momentâneas da atmosfera 
em relação à temperatura, umidade, vento, 
cobertura de nuvens e chuva. Se o tempo for 
estável ocorrem nevoeiros, poucas nuvens 
e ausência de chuvas. Por outro lado, se o 
tempo estiver instável há mais cobertura de 
nuvens, podem surgir trovoadas e, eventual-
mente, ocorrem temporais, com chuva forte, 
granizo e ventos intensos.

Os elementos que constituem as condi-
ções momentâneas de tempo passam a ser 
denominados elementos climáticos quando 
utilizados para fins de estudos relacio-
nados ao clima. Os elementos não agem por 
si só; eles se relacionam entre si e existem 
ainda outros fatores que intervém nos seus 
comportamentos. São os chamados fatores 
climáticos, que por sua elevada diversidade, 
podem ser categorizados em primários, 
secundários e terciários, variando segundo 
o grau de influência que exercem sobre 
o clima, tanto em intensidade quanto em 
extensão da influência. 

Os fatores climáticos primários são os que 
exercem controle sobre o clima do globo. 

Capítulo 3 | Clima
Maurici Amantino Monteiro1 
Pâmela do Vale Silva2

1 Formado em Meteorologia Aeronáutica pela Esco-
la de Especialistas de Aeronáutica (1980), Bacharel 
(1993), Licenciado (1994), Mestre (1997) e Doutor 
(2007) em Geografia pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, Especialista em Meteorologia pela Fa-
culdade de Meteorologia da Universidade Federal de 
Pelotas (2003). Coordenador do setor de meteorolo-
gia da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Estado de Santa Catarina e professor 
de Meteorologia do Curso de Ciências Aeronáuticas da 
UNISUL. 

2 Bacharela em Geografia (2013) e mestranda em Pla-
nejamento Territorial e Desenvolvimento Socioam-
biental (2014) pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina, onde pesquisa nas áreas de climatologia, 
gestão de riscos e percepção ambiental.

Podemos citar nesta categoria a dinâmica 
solar, os movimentos e a forma geoidal da 
Terra, bem como a configuração da litosfera. 
A configuração da litosfera exerce influência 
no clima em função da distribuição e forma 
dos continentes, oceanos e cordilheiras. 
Uma vez que ela é controlada pela tectô-
nica de placas, pode-se afirmar que exerce 
influencia no clima de forma indireta.

Durante os éons segundo, terceiro e quarto 
as placas tectônicas estiveram em movi-
mento constante, originando grandes 
mudanças climáticas e com climas muito 
diferentes dos atuais. No atual éon, o quinto, 
as placas tectônicas, apesar de manterem 
seu movimento constante, diminuíram de 
atividade. Assim, com o findar do período 
Terciário e a formação da cordilheira dos 
Andes, nosso planeta alcançou configuração 
muito semelhante a atual, o que conduziu 
durante o período Quaternário a menor 
instabilidade do clima, contribuindo para o 
desenvolvimento da vida que conhecemos, 
inclusive do Homo sapiens no final da época 
Pleistocênica (Strahler, 2005).

Esses fatores têm sua influência represen-
tada na configuração de latitudes e longi-
tudes, formando os climas zonais, como a 
classificação das zonas climáticas globais em 
Polares, Temperadas e Tropicais, definidas 
pela incidência diferencial dos raios solares 
nas diversas latitudes, influenciando a vari-
ável térmica do planeta. Tais fatores climá-
ticos primários se expressam sobre toda a 
extensão do planeta com intensidade o sufi-
ciente para alterar o destino da biosfera.

Os fatores climáticos secundários são condi-
cionados pelos fatores climáticos primá-
rios, são eles a altitude, a continentalidade, 
a maritimidade e as correntes marítimas. 
Estes fatores exercem considerável contri-
buição na formação e características das 
massas de ar e dos sistemas atmosféricos, 
assim como em suas trajetórias. Dessa 
forma, sua influência é muito diferenciada 
entre as diversas partes do globo, determi-
nando macroclimas.  

A classificação climática do mundo proposta 
por Strahler (1978, lido em Strahler, 2005) 
é bem representativa dos fatores climáticos 
secundários, com os grupos climáticos de baixas 
latitudes, de latitudes médias, de altas latitudes, 
e seus tipos climáticos; além dos climas de 
grandes alturas e os subtipos climáticos. 

Nesta classificação, o Brasil é composto 
pelos grupos climáticos das baixas latitudes 
e de latitudes médias, onde se encontra o 
estado de Santa Catarina com o tipo climá-
tico Subtropical Úmido, no qual predo-
minam as massas de ar tropicais marítimas 
no verão e frequentes incursões de massas 
de ar polares no inverno.

Os fatores climáticos terciários são constitu-
ídos pela morfologia do relevo e a cobertura 
vegetal, os quais ao mesmo tempo em que 
influenciam o clima, também são fortemente 
influenciados por este. A interação destes 
fatores se manifesta principalmente nas 
escalas mesoclimáticas e microclimáticas. 

Os domínios de natureza do Brasil, propostos 
por Ab’Sáber (2003), são representativos 
destes fatores na escala mesoclimática. 
Eles foram definidos por suas caracterís-
ticas morfoclimáticas e fitogeográficas, 
classificados em domínios das terras baixas 
florestadas da Amazônia, das depressões 
interplanálticas semiáridas do Nordeste, 
dos “mares de morros” florestados, dos 
chapadões recobertos por cerrados e pene-
trados por florestas de galeria, dos planaltos 
das araucárias e das pradarias mistas do Rio 
Grande do Sul, além das zonas de transição 
e enclaves. 

Nesta classificação, Santa Catarina abarca 
dois domínios, o de “mares de morros” 
florestados, onde impera a mata Atlântica; e 
o domínio dos planaltos das araucárias, onde 
como o próprio nome diz, o destaque fica a 
cargo da mata de araucárias. A transição do 
domínio dos “mares de morros” florestados 
para o domínio das araucárias ocorre nas 
maiores altitudes nas bordas de planaltos, 
onde começam a surgir os enclaves de bosques 
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de araucárias. À medida que a temperatura 
diminui, a tropicalidade se dissipa, dando lugar 
ao domínio das araucárias, o qual é de natu-
reza extratropical (Ab’Sáber, 2003).

O domínio dos “mares de morros” flores-
tados é considerado por Ab’Sáber (2003) 
como o mais complexo do país, pois o equilí-
brio entre os processos pedológicos, hidro-
lógicos e morfoclimáticos é muito delicado, 
fazendo das serras e escarpas formações 
extremamente sensíveis às ações humanas. 
Acrescenta-se que a gestão imprudente 
deste domínio já contribuiu consideravel-
mente para ocorrência de diversos desas-
tres ambientais que marcaram de maneira 
trágica a história catarinense. 

Na escala microclimática a expressão dos 
fatores climáticos terciários ocorre nos 
caprichos da natureza, especialmente 
pelo grau de exposição à radiação solar e 
pelas variadas formações vegetais, influen-
ciando principalmente na temperatura 
e na umidade. Tais aspectos podem ser 
notados quando compara-se as vertentes 
de um mesmo morro, ou seja, a vertente 
cuja orientação favorece a incidência do sol 
tem a umidade reduzida, em contraste com 
a vertente predominantemente à sombra, 
onde a umidade é mantida. Também é 
possível notar estes contrastes na diferença 
térmica de um dia ensolarado na praia: nas 
faixas de areia a temperatura é muito mais 
elevada do que nas áreas da vegetação 
arbustivas que as circundam.

A configuração do clima global depende, 
portanto, desde fatores externos a própria 
dinâmica do planeta, como a radiação 
solar, até fatores internos, onde o extremo 
se encontra na tectônica de placas. Mas as 
manifestações do tempo atmosférico que 
regem a biosfera e sobre as quais há mais 
conhecimento ocorrem especialmente na 
camada mais baixa da atmosfera, que é a 
Troposfera. Nessa camada são formadas 
as massas de ar que apresentam densi-
dades distintas conforme a região onde se 
originam. Normalmente, cada massa de 
ar apresenta características distintas de 
temperatura, pressão e umidade.

O centro de ação destas massas são os 
campos de pressão que pela configuração 

de seu núcleo podem ser classificados em 
altas pressões, também denominados de 
anticiclones ou  baixas pressões, também 
chamados de ciclones e de depressões. 

Nos anticiclones, o ar em elevadas altitudes 
é atraído para o núcleo, ocorrendo a subsi-
dência e divergência deste ar em superfície, 
dificultando a formação de nuvens e favo-

recendo a estabilidade atmosférica. Já nos 
ciclones o processo é inverso, no núcleo 
ocorre a convergência do ar em superfície 
que ao ascender formam nuvens, favore-
cendo a instabilidade atmosférica, resul-
tando  precipitações. 

Estes centros de ação das massas de ar 
estão conectados. O ar que converge em 

Figura 1 – Centros de Ação das Massas de Ar que afetam a América do Sul.
Fonte: Adaptado de Monteiro (1963).
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superfície nos ciclones, diverge em altitude, 
completando parte da circulação primária. 
A América do Sul é afetada pelo antici-
clone dos Açores, anticiclone do Pacífico, 
anticiclone Migratório Polar, anticiclone do 
Atlântico e pela depressão do Chaco, repre-
sentados na Figura 1. 

Ambos centros de ação possuem influência 
no clima catarinense, contudo a maior influ-
ência ocorre pelo anticiclone Migratório 
Polar, centro de ação da Massa de Ar Polar,  
úmida quando a trajetória é marítima (mPa) 
e seca quando a trajetória é continental, 
sempre fria (mPc); pelo anticiclone do Atlân-
tico, centro de ação da Massa Tropical Atlân-
tica (mTa), quente e úmida e pela depressão 
do Chaco, que é o centro de ação da Massa 
Tropical Continental (mTc), quente e seca. 

Esse contraste entre as massas de ar é refle-
tido na dualidade do clima de Santa Catarina, 
que atrai turistas durante o ano inteiro. O 
calor no verão, com altas temperaturas, faz de 
seu litoral o destino de muitos turistas, atra-
ídos pelas belezas das praias ensolaradas. O 
inverno, por sua vez, também tem seus atra-
tivos. As baixas temperaturas ocasionam nas 
áreas de maiores altitudes um espetáculo 
exclusivo do Sul do país, a neve. 

A primavera e o outono representam a tran-
sição entre estes extremos, com tempera-
turas amenas que tornam estas estações 
muito agradáveis, aumentando a procura 
pelo turismo rural.

Esse contraste entre as estações do ano 
é assegurado pela posição latitudinal de 
Santa Catarina, justamente em uma área 
de transição entre sistemas atmosféricos 
intertropicais e polares, que em interação 
com o relevo, a altitude, a continentalidade 
e a maritimidade, originam tipos de tempo 
muito característicos do estado. Estes 
sistemas atmosféricos podem ser estáveis 
ou instáveis e ocorrem, por vezes, intera-
gindo uns com os outros.

Os sistemas atmosféricos são estruturas 
dinâmicas que ocorrem, principalmente, 
na Troposfera e que apresentam distintas 
características de pressão, de umidade, de 
vento, de nebulosidade, de precipitação e de 
ocupação espacial. 

Os sistemas estáveis são associados a tempo 
bom, pois são representados por sistemas 
de altas pressões, caracterizados pela subsi-
dência do ar, que comprimido torna difícil 
a formação de nuvens e precipitação. Estes 
sistemas são mais frequentes no outono 
e no inverno. Eles são os centros de ação 
das massas de ar, como a Massa Tropical 
Continental (mTc), a Massa Tropical Atlân-
tica (mTa) e a Massa Polar (mP) (Monteiro, 
1997).

Já os sistemas instáveis podem estar inse-
ridos nas massas de ar quentes e úmidas ou 
se desenvolverem no contraste entre duas 
massas de ar com densidades diferentes. 
Eles são sistemas de baixas pressões e o 
tempo associado a estes é chuvoso e com 
pequena amplitude térmica, devido à grande 
quantidade de vapor d’água, condição muito 
frequente na primavera e no verão.

Os sistemas instáveis podem ser ainda, de 
superfície, a exemplo das frentes frias, dos 
cavados invertidos e das baixas pressões; 
ou de altitude como os cavados, os vórtices 
ciclônicos e os jatos que atuam reforçando 
as instabilidades dos sistemas de superfície.

A atuação das frentes frias é a razão do 
intenso dinamismo que se observa prati-
camente em todo o continente sul-ameri-
cano. Suas mais expressivas atuações, 
quanto à intensidade e à dimensão espa-
cial e temporal, ocorrem no inverno e na 
primavera, decaindo no outono e no verão 
(Mendonça; Danni-Oliveira, 2007). Dos 
sistemas instáveis de superfície, a frente 
fria é a que melhor organiza a distribuição 
da precipitação em Santa Catarina, espe-
cialmente quando reforçada por sistemas 
instáveis de altitude pode gerar temporais, 
com chuvas intensas, inúmeras trovoadas e 
fortes rajadas de vento, em qualquer época 
do ano (Monteiro, 2007). Sua frequente 
recorrência, durante todas as estações do 
ano, já fez dela parte das conversas coti-
dianas dos catarinenses. 

Outro sistema de superfície que influencia 
as condições de tempo em Santa Catarina 
é a Zona de Convergência do Atlântico Sul 
(ZCAS). Uma faixa de nuvens  orientada no 
sentido noroeste-sudeste que se estende 
do sul da Amazônia até o oceano Atlântico 

conduzindo elevada umidade, que resulta 
em tempo instável e chuvoso. Esse sistema 
é típico de verão e atinge, ocasionalmente, o 
norte de Santa Catarina. 

A circulação marítima, que é o efeito da 
ação dos ventos úmidos que sopram do 
oceano para o litoral catarinense, também 
favorece a formação de muitas nuvens e 
chuva no litoral. Dependendo da quantidade 
de umidade, estas nuvens podem aden-
trar vários quilômetros pelo continente, 
chegando a cobrir de nuvens a maior parte 
da região Serrana.   

Em razão de sua posição latitudinal, Santa 
Catarina está submetida a vários sistemas 
atmosféricos que atuam sobre o Brasil no 
decorrer do ano e que podem, em determi-
nados casos, ser observados em um mesmo 
dia. Pode acontecer que um determinado 
dia amanheça sob influência de uma massa 
tropical, com temperaturas elevadas e 
ventos do quadrante norte e, algumas horas 
depois, chegar uma frente fria e alterar o 
tempo, trazendo muitas nuvens, chuva e 
até temporais; até que no fim do dia, uma 
massa de ar frio avance sobre o Sul do Brasil 
fomentando ventos fortes do quadrante sul 
e queda relevante na temperatura em todas 
as regiões catarinenses. Em menos de vinte e 
quatro horas as condições de tempo podem 
mudar radicalmente (Monteiro; Mendonça, 
2014).

Apesar das agitadas condições de tempo, 
as massas de ar e os sistemas meteoroló-
gicos apresentam comportamento sazonal, 
que interage de maneira diferencial com o 
relevo. Assim, para melhor compreensão 
da dinâmica atmosférica e da configuração 
dos elementos climáticos do estado são 
destacadas as condições habituais em cada 
estação do ano.

Várias pesquisas apresentam evidências de 
modos climáticos com teleconexões climá-
ticas, como os fenômenos Oscilação Decenal 
do Pacífico (OPD) e o El Niño-Oscilação 
Sul (ENOS), os quais podem interferir no 
clima de várias regiões (Kayano; Andreoli, 
2009). A Oscilação Decenal do Pacífico apre-
senta variabilidade decadal, enquanto o 
El Niño-Oscilação Sul possui variabilidade 
interanual, motivo pelo qual as evidências 
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científicas se concentram nesse, o qual 
interfere no padrão climático catarinense, 
desviando-o do habitual, conforme abor-
dado adiante.

Fica cada vez mais evidente que a comple-
xidade do clima da Terra vai muito além da 
capacidade interpretativa humana, pois o 
sistema climático não se restringe à atmos-
fera, ele se integra à tectônica de placas, 
às profundezas dos oceanos, à forma da 
litosfera, aos processos da biosfera até à 
dinâmica solar. Assim, desde a formação 
do planeta o clima vem passando por cons-
tantes ajustes, pelos mais diversos motivos. 

Compreende-lo é um enorme desafio que 
vem sendo empreendido por cientistas 
de todo o mundo, sobretudo em razão do 
temor de que a sociedade possa estar alte-
rando o clima de maneira a contribuir 
para o aumento das temperaturas globais, 
com consequências catastróficas. Essa 
teoria ficou conhecida como “Aquecimento 
Global Antropogênico”, mas apesar de ter 
se tornado muito popular, não há unanimi-
dade entre os cientistas e instituições de 
pesquisa sobre a confiabilidade das evidên-
cias. Dando continuidade à discussão, é 
abordada a dinâmica das mudanças climá-
ticas no final do capítulo.

Temperatura e pluviosidade

A variabilidade espacial da temperatura, 
além de ser influenciada pelos sistemas 
atmosféricos, sobretudo pelas altas pres-
sões, apresenta características marcantes 
ocasionadas pelas diferenças de alti-
tude entre planícies, planaltos e serras 
catarinenses. 

A temperatura declina com a altitude, em 
média 0,65°C para cada 100 metros de 
altitude. Dessa forma, as localidades situ-
adas em menores altitudes, como aquelas 
que estão no litoral do estado, apresentam 
temperaturas médias mais elevadas. 

Por outro lado, as localidades situadas 
em maiores altitudes, registram tempe-
raturas mais baixas. Assim, os municípios 
serranos são os mais frios do estado e favo-
ráveis à ocorrência de geada e, ocasional-

mente, neve. A latitude também interfere no 
comportamento das temperaturas. Por isso, 
ao longo do litoral, com a mesma altitude, as 
temperaturas aumentam de sul para norte.

Essas características podem ser observadas 
nos mapas de Temperatura Média de Verão, 
Temperatura Média de Outono, Tempera-
tura Média de Inverno e Temperatura Média 
de Primavera.

O efeito da dinâmica sazonal dos sistemas 
atmosféricos e a influência de fatores como 
o relevo resultam em uma distribuição espa-
cial da precipitação seguindo tendências 
com os maiores acumulados próximos às 
serras, especialmente nos conjuntos orográ-
ficos das serras Geral, do Mar, do Tabu-
leiro, do Capanema e da Fortuna. O morro 
do Cambirela (Fotografia 1), localizado na 
Serra Geral é representativo dessa influ-
ência, atuando  como um verdadeiro “ninho” 
na formação das nuvens cumulonimbus que 
produzem as trovoadas.

Essa tendência pode ser observada nos 
mapas de Pluviosidade Média de Verão, 
Pluviosidade Média de Outono, Pluviosidade 
Média de Inverno e Pluviosidade Média de 
Primavera.

Os maiores índices pluviométricos anuais são 
registrados no Oeste, Grande Florianópolis e 

Litoral Norte. Por outro lado, no Litoral Sul, 
em um trecho que vai de Araranguá até as 
proximidades de Laguna, os totais anuais de 
precipitação são os menores. 

Na região do Oeste, como as altitudes 
aumentam de sul para norte, em função 
da dissecação do planalto basáltico pelos 
afluentes do rio Uruguai, grande parte dos 
sistemas produtores de chuva desloca-se 
de sudoeste para nordeste e ao encontrar 
reforço no relevo mais acentuado ao norte, 
próximo às serras do Capanema, da Fortuna 
e do Chapecó, intensifica as precipitações 
(Monteiro, 2001). O efeito do relevo também 
intensifica a chuva, resultando em elevados 
totais pluviométricos na Grande Florianó-
polis, em função da serra do Tabuleiro, e no 
Litoral Norte, devido à Serra do Mar.

O relevo nessas regiões faz com que o ar seja 
forçado a ascender, resfriando-se adiabati-
camente e formando nuvens que aumentam 
a quantidade de precipitação localmente, 
compondo as precipitações orográficas. 
São as chuvas formadas a barlavento das 
encostas e que se diferenciam em volume 
das regiões mais planas, apesar de serem 
influenciadas pelo mesmo sistema atmosfé-
rico (Monteiro; Mendonça, 2014).

Já no Litoral Sul, a dinâmica é outra, pois 
é uma região à sotavento da maioria dos 

Fotografia 1 – Morro do Cambirela no município de Palhoça em 2013. 
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sistemas instáveis, o que acarreta na perda 
de atividade destes sistemas. Os fluxos de 
oeste também são barrados pelas Serras 
do Leste Catarinense e Serra Geral, que 
submetem os sistemas à compressão adia-
bática, resultando em aumento do aque-
cimento e diminuição da nebulosidade 
(Monteiro; Mendonça, 2014).

Estações do ano

Verão 

No verão, durante os meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro, com maior insolação 
sobre o Sul do Brasil, as massas de ar tropi-
cais dominam as condições de tempo e as 
temperaturas ficam mais elevadas, com 
médias variando de 16 a 25°C. As médias 
de temperaturas mínimas variam de 11 a 
20°C, principalmente nas áreas de maior 
altitude do planalto Sul e Serrano, berço 
de alguns municípios como Bom Jardim da 
Serra, São Joaquim, Urupema e Urubici, que 
apresentam temperaturas mais brandas, 
com médias sazonais variando de 16,1 a 
17°C. 

As temperaturas médias máximas ficam em 
torno de 22 a 30°C, sendo o mês de fevereiro 
o mais quente. As áreas mais quentes encon-
tram-se ao longo do Litoral, Vale do Itajaí e 
Extremo Oeste. Nestas, destacam-se alguns 
municípios como Itapiranga, no Extremo 
Oeste; Blumenau e Indaial, no Vale do Itajaí 
e Joinville, no Litoral Norte, que registram as 
temperaturas mais elevadas do estado. 

O litoral oferece praias para todos os gostos. 
Nesta estação com o calor, as praias, os balne-
ários e rios do estado são os locais onde a 
população residente e turistas buscam lazer. 
Geralmente faz muito sol pela manhã, mas 
ocorrem mudanças no tempo atmosférico 
no período da tarde. 

O calor excessivo aliado à elevada umidade 
favorece a formação do processo convectivo 
e consequente desenvolvimento vertical das 
nuvens, resultando em pancadas de chuva 
com trovoadas, normalmente, entre as 16 e 
22 horas. A Imagem 1 (satélite GOES) mostra 
a presença de nuvens convectivas em Santa 

Catarina, em fevereiro de 2014, destacadas 
na imagem pela cor azul escuro. Os totais 
pluviométricos nesta estação variam entre 
440 mm e 700 mm, em média. 

A chuva convectiva é, nesta época do ano, 
responsável pela maior parte do índice 
pluviométrico registrado no estado. 
As condições favoráveis à ocorrência 
de tempestades aumentam quando o 
processo convectivo é reforçado por um 
ou mais sistemas de tempo instável, como 
a passagem de uma frente fria pelo litoral 
sul do Brasil, presença de jatos em baixos 
níveis da atmosfera (JBN), vórtice ciclônico 
ou baixa térmica (baixa pressão desenvol-
vida a partir do calor). Neste caso, as nuvens 
cumulonimbus tornam-se mais numerosas 
e mais persistentes, com tempestades 
mais severas, especialmente nas encostas 
das serras, devido ao efeito do relevo no 
aumento da instabilidade local.

Imagem 1 – Nuvens convectivas em Santa Catarina na Imagem do satélite GOES, no canal infravermelho T realce, 
das 1800 UTC do dia 08 de fevereiro de 2014.
Fonte: Banco de dados de Imagem do INPE (2014a).

Como as chuvas típicas são as convectivas, 
formadas a partir do calor da tarde, elas 
tendem a ser distribuídas por todas as 
regiões do estado, numa frequência quase 
que diária. Entretanto, as chuvas convectivas 
ficam mais intensas em algumas regiões, 
como a Grande Florianópolis, Litoral Norte 
e Extremo Oeste, pelo efeito do relevo que 
força a ascensão do calor e da umidade, 
aumentando localmente a condensação 
do vapor d’água e, em consequência, cons-
tantes formações de nuvens, especialmente 
as de trovoadas (cumulonimbus). No Oeste, 
as serras do Chapecó e da Fartura atuam 
como forçantes nas formações das trovo-
adas; na Grande Florianópolis, cabe à serra 
do Tabuleiro o cumprimento deste papel e, 
no Litoral Norte, à Serra do Mar. 

Outro tipo de precipitação que ocorre 
nesta época do ano é a chuva resultante 
da umidade oceânica, quando sistemas 
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de alta pressão se deslocam pelo oceano, 
entre o Uruguai e o Sul do Brasil. Os ventos 
originados por estes sistemas, de sudeste a 
nordeste, transportam umidade para a Zona 
Costeira, Vale do Itajaí e região Serrana. A 
umidade condensa, gerando nuvens e chuva, 
que ficam mais intensas e concentradas até 
o Vale do Itajaí, perdendo intensidade na 
região Serrana. 

Essa chuva, caracterizada como “circulação 
marítima”, ocorre com mais frequência 
no período noturno e com predomínio de 
chuva fraca. No entanto, pancadas de chuva 
moderada a forte, por vezes, podem ocorrer, 
mesmo durante o dia. Entre os meses de 
verão, fevereiro é o que mais apresenta 
chuva de circulação. 

Outono 

No outono, o processo convectivo perde 
intensidade e as pancadas de chuva com 
trovoadas, características da convecção, 
ocorrem somente na primeira quinzena de 
março. Na segunda quinzena os sistemas de 
verão deixam de existir e uma nova dinâ-
mica atmosférica começa a surgir, seguindo 
em abril e maio, com frentes frias mais 
continentais e presença mais constante de 
jatos subtropicais. 

As áreas de maior altitude de Santa Cata-
rina apresentam temperaturas médias do 
trimestre variando de 12,1°C a 13,0°C. Nas 
áreas de menor altitude, as temperaturas 
médias variam de 19,1°C a 21,0°C, sendo 
que o Litoral Sul difere do Litoral Norte pelo 
efeito latitudinal.

A precipitação passa a ocorrer associada à 
passagem de frentes frias e varia  entre 260 
mm e 580 mm. No Oeste do estado são veri-
ficadas as maiores médias de precipitação, 
com um incremento no índice pluviométrico 
nos meses de abril e maio, devido a Baixa do 
Chaco. Um sistema de baixa pressão que se 
instala quando há o avanço da frente fria, 
provocando temporais com relâmpagos, 
trovões, granizo e vendaval. 

No Litoral Norte, a Serra do Mar retém a 
maior parte da umidade vinda do oceano 
e deixa o tempo instável e frequentemente 
chuvoso. Já a maior parte do Planalto, Litoral 

Fotografia 2 – Nebulosidade no município de Laguna em maio de 2013.

Sul e Vale do Itajaí apresentam menor média 
de precipitação para o trimestre, justamente 
por que as frentes frias, principais sistemas 
produtores de chuvas dessa época do ano, 
tendem a perder intensidade nessas regiões. 

Os jatos passam a ter importância funda-
mental na precipitação. Sua presença é sinal 
de intensificação da precipitação que pode 
ocorrer no sistema frontal ou a partir de 
nebulosidade originada pelo próprio jato. A 
circulação marítima também contribui para 
a formação de névoas e nebulosidade baixa 
no litoral, que são características de condi-
ções de outono, retratada na Fotografia 2 em 
maio de 2013 no município de Laguna; além 
de favorecer as  chuvas predominantemente 
fracas e persistentes, especialmente no 
período noturno e que, por vezes, chegam à 
região Serrana na forma de chuvisco.

Os bloqueios atmosféricos podem atuar no 
estado de Santa Catarina em qualquer época 
do ano, entretanto são muito característicos 
do outono. Eles ocasionam, dependendo da 
posição do bloqueio, condições distintas de 
tempo. Normalmente os bloqueios mantêm 
os sistemas instáveis de tempo, como as trovo-
adas e chuvas nas imediações do Uruguai. 

Neste caso, o estado de Santa Catarina fica 
sob forte estabilidade, com poucas nuvens, 

chuva escassa ou ausente, temperaturas 
elevadas e ventos soprando do quadrante 
norte, como demonstrado na Imagem 2, 
com frente estacionária ao sul da Argentina 
e estabilidade no Sul do Brasil. Não obstante, 
o bloqueio também pode atuar mantendo as 
instabilidades sobre Santa Catarina. Nessa 
situação, os sistemas, como frentes frias e 
o jato subtropical, tendem a ficar estacio-
nários, mantendo o céu encoberto, com 
chuva persistente, umidade elevada e baixa 
amplitude térmica. Essa condição persiste 
enquanto o bloqueio se mantiver. 

No decorrer desta estação do ano as massas 
de ar frio tornam-se cada vez mais intensas 
ocasionando temperaturas médias entre 12 
e 21°C, que declinam gradualmente, com 
as temperaturas mínimas médias em torno 
de 7 a 17°C. As primeiras massas de ar frio 
chegam a Santa Catarina na segunda quin-
zena de março, favorecendo a ocorrência de 
geada fraca e isolada nas serras, especial-
mente nos municípios de maior altitude do 
Planalto Sul. 

Com a intensificação do frio em maio, as 
geadas passam a ocorrer de maneira gene-
ralizada e com distintas intensidades, sendo 
frequente o tipo forte nas áreas serranas. 
Além da geada, a neve é outro fenômeno 
que também ocorre nesta época do ano, com 
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Imagem 2 –  Forte estabilidade em Santa Catarina na Imagem do satélite GOES, no canal infravermelho T realce, das 
1200 UTC do dia 19 de abril de 2013.
Fonte: Banco de dados de Imagem do INPE (2014a).

mais intensidade e frequência nos municí-
pios de maior altitude como São Joaquim, 
Urupema, Urubici e Bom Jardim da Serra. 

Uma característica marcante nesta estação 
do ano é a formação de nevoeiros, especial-
mente nas áreas mais úmidas onde há rios, 
lagoas e lagos.  Outra característica é a ocor-
rência de um pequeno verão, regionalmente 
denominado veranico, que é mais frequente 
em maio, quando a estabilidade atmosférica 
dá condições para a existência de pelo menos 
quatro dias com pouca nebulosidade, ventos 
fracos e temperaturas mais elevadas, sem, 
entretanto, determinar extremos de tempe-
ratura. Este período é o mais representa-
tivo das temperaturas médias máximas de 
outono, variando entre 17 e 27 °C.

Inverno 

O trimestre junho, julho e agosto marca a 
estação de inverno em Santa Catarina. Nesta 
época do ano há predomínio das massas de 
ar de origem polar que cruzam os Andes em 
latitudes em torno de 35 a 40°S, trazendo 
para Santa Catarina ar muito frio e seco e 
favorecendo a ocorrência de geada generali-
zada em todas as regiões catarinenses, com 
duração média de três a quatro dias, como a 
representada na Fotografia 3 no município 
de Peritiba em junho de 2011. As tempe-
raturas médias ficam entre 8 e 16°C, com 
médias máximas entre 14 e 23°C.

Na Imagem 3 temos uma situação típica de 
inverno com o avanço de uma frente fria 
sobre Santa Catarina, neste caso associada 
a Baixa do Chaco, em 17 de julho de 2014.

Os nevoeiros tornam-se mais persistentes, 
se mantendo nos períodos noturnos e 
se dissipando somente no decorrer das 
manhãs. Nesta época do ano, além de persis-
tentes, os nevoeiros cobrem boa parte do 
estado, em especial o Vale do Itajaí.

O inverno é a estação com as menores 
temperaturas do ano. As médias mínimas 
chegam a surpreendentes 3°C variando até 
11°C, evidenciando o caráter subtropical do 
estado. A neve tem sua ocorrência máxima 
neste trimestre (Fotografia 4) e, em casos 
excepcionais, pode ser vista nas áreas mais Fotografia 3 – Geada no município de Peritiba em junho de 2011.
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Imagem 3 – Frente fria avançando para Santa Catarina na Imagem do satélite GOES, no canal infravermelho T realce, 
das 0900 UTC do dia 17 de julho de 2014.
Fonte: Banco de dados de Imagem do INPE (2014a).

altas do Oeste e nas serras do Leste. Em 
julho de 2013 a neve atingiu um dos ápices 
de excepcionalidade. Nevou, até mesmo, na 
Grande Florianópolis. 

No Litoral e no Extremo Oeste, com menores 
altitudes, o frio fica mais brando e a média 
do trimestre mais frio varia de 14,1°C a 16°C. 
O efeito latitudinal também pode ser verifi-
cado ao longo do Litoral, nesta época do ano.

As chuvas são quase todas de ocorrência 
associadas à passagem de frentes frias, com 
total pluviométrico variando entre 280 a 
480 mm.  As chuvas mais fortes ocorrem 
quando as frentes frias têm como reforço os 
jatos em médios e altos níveis da atmosfera 
e os vórtices ciclônicos. 

As chuvas de circulação são frequentes nesta 
época do ano e podem ser intensificadas 
quando ventos de sudeste a leste sopram de 
alto mar, por mais de vinte e quatro horas, 
transportando muita umidade para a costa 
catarinense.  Nesta condição o tempo fica 
instável, com céu encoberto e chuva fraca a 
moderada, de maneira persistente, princi-
palmente no litoral e Vale do Itajaí. Condição 
popularmente conhecida como “lestada”.

Primavera 

A primavera é a estação do ano que apre-
senta condições de tempo muito instáveis 
nos meses de setembro e outubro até a 
primeira quinzena de novembro. Durante 
esse período, os dias são muito nublados 
e úmidos, devido à constante formação de 
cavados invertidos e baixas pressões sobre 
o continente, conferindo a esta, precipi-
tação total entre aproximadamente 360 e 
580 mm.

As chuvas ficam mais concentradas na 
região Oeste por influência das instabili-
dades que se originam na região do Chaco 
argentino, em especial os Complexos 
Convectivos de Mesoescala. Essas instabi-
lidades deslocam-se para o Sul do Brasil e 
atingem o Noroeste do Rio Grande do Sul, 
Oeste de Santa Catarina e principalmente 
a região Sudoeste do Paraná. Por isso, o 
município de Dionísio Cerqueira, na divisa 
com o Paraná, é o mais chuvoso, com média 
sazonal superior a 580 mm.  

Fotografia 4 – Neve no município de Urubici em agosto de 2010. 
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Como estas instabilidades perdem intensi-
dade à medida que se deslocam para leste, 
a quantidade de chuvas vai diminuindo 
gradualmente do Oeste para o Litoral do 
estado. Apenas no Litoral Norte, a média 
sazonal é superior, devido ao efeito da 
Serra do Mar na retenção da umidade do 
oceano, o que favorece a formação cons-
tante de nuvens de chuva.

O comportamento das temperaturas segue 
o mesmo processo físico das outras esta-
ções do ano. Os valores mínimos de tempe-
ratura ocorrem nas áreas mais elevadas 
do Planalto Sul e Serrano. As áreas mais 
quentes continuam as mesmas manifes-
tadas nas outras estações do ano, conside-
rando o efeito da altitude, do modelado do 
relevo e da latitude.

Como é uma estação de transição entre as 
condições atmosféricas de inverno e as de 
verão, as frentes frias já deixam de ser mais 
continentais e passam mais pelo Atlântico, 
em deslocamento para menores latitudes. 
As temperaturas médias variam entre 12,1 
e 21°C. As temperaturas agradáveis atraem 
turistas, especialmente para a região Serrana.

As condições de maior instabilidade 
ocorrem quando há formação de aglome-
rados de nuvens convectivas, denominadas 
Complexos Convectivos de Mesoescala 
(CCMs), que geralmente trazem tempo-
rais para Santa Catarina na madrugada e 
nas primeiras horas da manhã (Monteiro, 
2001), como o apresentado na Imagem 4. 
Essas instabilidades atingem principal-
mente o Oeste catarinense, com tempo-
rais mais violentos devido à intensidade 
do vento e da chuva, além da concentração 
de descargas elétricas e queda de granizo, 
caracterizados na Fotografia 5 no muni-
cípio de Peritiba em 2014.

Na segunda quinzena de novembro, de 
modo geral, o tempo estabiliza, com dias 
ensolarados, umidade baixa e chuva muito 
irregular, marcando o fim da atuação dos 
sistemas de primavera para a volta da 
convecção de verão que se inicia, quase 
sempre, na segunda quinzena de dezembro.

As temperaturas ficam em elevação, prin-
cipalmente as médias mínimas, que  ficam 

Fotografia 5 – Amostra de granizo no município de Peritiba em outubro de 2014.

Imagem 4 – Imagem do satélite GOES, no canal infravermelho T realce, das 1200 UTC do dia 29 de novembro de 
2012, com Complexos Convectivos de Mesoescala.
Fonte: Banco de dados de Imagem do INPE (2014a).
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entre 8 e 16°C, pois a elevação das máximas 
fica comprometida pela intensa nebulo-
sidade que caracteriza esta época do ano. 
Gradativamente as temperaturas máximas 
se elevam com médias em torno de 17 e 27°C. 

Outra característica da primavera são os 
ventos fortes, de todos os quadrantes, 
devido à intensificação do gradiente de 
pressão existente entre os sistemas atmos-
féricos que atuam no Sul do Brasil. 

El Niño-Oscilação Sul

A atmosfera está em constante inte-
ração com a litosfera e com os oceanos. 
Essa interação faz com que os fenômenos 
locais tenham sua influência estendida 
para outras partes do globo, alterando os 
padrões climáticos habituais. 

Uma vez que a atmosfera é aquecida por 
baixo, os oceanos constituem a condição 
de contorno inferior mais significativa para 
o clima global. Por conseguinte, variações 
na temperatura superficial do mar (TSM) 
podem produzir mudanças climáticas 
sensíveis. Uma vez que o oceano Pacífico 
ocupa sozinho 35% do total dos 71% de 
superfície que os oceanos recobrem, ele 
assume importância crucial no estudo 
climático de qualquer região. (Molion, 
2008)

A importância do oceano Pacífico vem 
sendo destacada em pesquisas que eviden-
ciam modos climáticos com teleconexões 
climáticas importantes para o clima global. 
Estes modos climáticos são os fenômenos 
Oscilação Decenal do Pacífico e El Niño-
Oscilação Sul (Kayano; Andreoli, 2009).

A Oscilação Decenal do Pacífico, apenas 
recentemente foi integrada aos estudos 
climáticos, e por esse motivo, além da sua 
escala temporal ser maior do que a do 
El Niño-Oscilação Sul, ela ainda não tem 
sua dinâmica bem conhecida (Kayano; 
Andreoli, 2009). Já o fenômeno El Niño-
Oscilação Sul, comprovadamente origina 
bruscas alterações atmosféricas no mundo, 
com impactos difusos sobre as atividades 
humanas, representados por desastres 
ambientais ligadas às severas secas, inun-

dações e ciclones (Mendonça; Danni-
Oliveira, 2007).

Apesar de ainda recente, já se sabe que a 
Oscilação Decenal do Pacífico segue um 
padrão temporal da ordem de 20 a 30 anos 
em média, enquanto o El Niño-Oscilação 
Sul tem variabilidade temporal em torno 
de 6 a 18 meses (Molion, 2005).

O El Niño-Oscilação Sul é um fenômeno de 
interação entre a atmosfera e o oceano, 
associado à alteração dos padrões normais 
da temperatura da superfície do mar e dos 
ventos alísios na região do Pacífico Equa-
torial, entre a costa Peruana e a Austrália. 
O fenômeno El Niño-Oscilação Sul também 
pode ser medido pelo Índice de Oscilação 
Sul (IOS), que é a diferença média da 
pressão ao nível do mar entre os setores 
do centro-leste (Tahiti/Oceania) e oeste 
(Darwin/Austrália) do Pacífico Tropical. O 
Índice de Oscilação Sul está relacionado ao 
comportamento da temperatura das águas 
na região. (Monteiro, 2007) 

Este fenômeno tem efeitos globais e não se 
comporta de maneira regular, possuindo 
intensidades e consequências diferentes 
para as áreas que sofrem a sua influência. 
Ele apresenta duas fases, uma é nega-
tiva, denominada El Niño e uma positiva, 
chamada La Niña, ambos com distintas 
influências sobre as condições atmosfé-
ricas catarinenses.

Durante El Niño ocorre o aquecimento 
nas águas superficiais do oceano Pacífico 
Equatorial Central, e com o aquecimento, 
as pressões atmosféricas diminuem em 
relação à normal e ocorre enfraquecimento 
dos ventos Alísios. Já durante La Niña, as 
águas superficiais do pacífico Equatorial 
sofrem resfriamento e a intensidade dos 
Alísios aumenta, atingindo velocidades 
acimas da média climatológica. A dimi-
nuição da temperatura da superfície do 
mar e o aumento da pressão atmosférica 
geram diminuição da Convecção Tropical 
e mudança na circulação em grande escala. 
(Monteiro, 2007) 

De maneira geral, a fase positiva, La Niña, 
está associada aos períodos úmidos nos 

trópicos e secos e frios nas demais zonas 
climáticas. Já a fase negativa El Niño está 
relacionada com períodos secos nas regiões 
tropicais e períodos quentes e úmidos nas 
extra-tropicais. (Hermann et al., 2001)

Em condições de El Niño, em Santa Catarina, 
a atmosfera tende a ficar mais úmida e mais 
instável, aumentando os índices pluviomé-
tricos, especialmente na primavera, devido 
à intensificação dos Complexos Convec-
tivos de Mesoescala. Sob a influência deste 
fenômeno, as temperaturas mínimas ficam 
mais elevadas e as máximas mais baixas, 
caracterizando baixa amplitude térmica, 
com o ar característico de “abafamento”. 

Durante El Niño também ocorre maior 
persistência da Zona de Convergência 
do Atlântico Sul, em quatro dias acima 
da média, além de aumentar em aproxi-
madamente duas vezes a frequência de 
ocorrência da mesma. Devido à migração 
convectiva indo-pacífica, esta fase do El 
Niño-Oscilação Sul também favorece a 
migração do Jato Subtropical de altos níveis 
em direção ao oeste do Atlântico Sul, dessa 
forma propiciando a persistência da ativi-
dade convectiva sobre o oceano Atlântico. 
(Carvalho; Jones, 2009)

Quando as condições atmosféricas em Santa 
Catarina estão influenciadas pela La Niña, o 
quadro se inverte. Com maior estabilidade 
o ar fica mais seco e a chuva ocorre, geral-
mente com menor intensidade, sendo que 
sua distribuição temporal é muito irregular. 
Com isso, os totais de precipitação mensal 
ficam abaixo das condições normais, ou 
seja, abaixo da média climatológica. 

Com a presença de ar mais seco a tempe-
ratura varia consideravelmente durante o 
dia; mais baixas ao amanhecer e em rápida 
elevação no decorrer do dia.  Com isso, a 
amplitude térmica, que é a diferença entre 
a temperatura mínima e máxima, fica alta. 
Sob este domínio de massa de ar mais seco, 
a geada apresenta-se mais ampla e persis-
tente, podendo se formar além do planalto. 
Sua ocorrência pode ser antecipada e se 
manifestar já na segunda quinzena de 
março e se estendendo até novembro, 
como geada tardia.
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 Mudanças climáticas

Os estudos paleoclimáticos dos planaltos 
subtropicais dominados por araucárias 
relatam parte de uma história muito antiga, 
que ocorria há aproximadamente 23 e 13 
mil anos atrás, ainda no período Quater-
nário. Essa história nos conta que o clima 
em Santa Catarina já comportou semide-
sertos costeiros e estepes nos planaltos. Um 
clima semiárido e muito frio, pois o nível 
dos mares estava a cerca de 100 m abaixo 
do atual nível, as correntes frias ultrapas-
savam em muito o Sul do país e a expansão 
das massas Equatoriais e Tropicais ainda 
era muito reduzida. (Ab’Sáber, 2003)

O clima da Terra vem oscilando entre perí-
odos frios e períodos quentes. Os períodos 
frios são curtos, ocorrendo o avanço das 
geleiras que caracterizam as eras glaciais, 
com duração da ordem de algumas dezenas 
a centenas de milhões de anos; e períodos 
quentes longos, com o recuo das geleiras, 
inaugurando as eras interglaciais, como a que 
vivemos (Oliveira; Cordani; Fairchild, 2009). 

Perto da superfície os elementos climáticos 
são influenciados pelas atividades humanas 
em escala microclimática, podendo ser 
atribuída às suas ações a denominação de 
fator microclimático antropogênico. Esse 
fator pode chegar a alterar o clima local, 
pelo conjunto de microclimas alterados. 
Contudo, a interferência em um elemento 
climático não se restringe apenas a ele 
próprio pois os mecanismos de retroali-
mentação, ao buscar um novo ajuste, agem 
sobre os outros elementos climáticos, alte-
rando toda dinâmica do ambiente. 

A formação do clima urbano com a alte-
ração ou remoção da cobertura  vegetal é 
um caso emblemático que simboliza como 
ocorre o encadeamento da interferência nos 
elementos climáticos e sua extensão para 
todo o ambiente. 

Em superfícies florestadas o manto de matéria 
orgânica, aliado à ação das raízes, diminuem 
o escoamento superficial e permitem que os 
processos de infiltração d’água no solo sejam 
mais eficientes. Assim, há redução da capa-
cidade do solo em transmitir o calor absor-

vido, retardando o tempo de aquecimento do 
ar. Dessa forma, o ar das superfícies flores-
tadas tem à sua disposição mais água para 
ser usada nos processos de evapotranspi-
ração, tornando-se mais úmido e mais frio. 
(Mendonça; Danni-Oliveira, 2007)

Nessas superfícies a maior parte do calor é 
utilizada para evapotranspiração dos solos, 
das superfícies de água e transpiração 
das plantas, o restante do calor aquece o 
ar, tornando o ambiente mais confortável 
(Molion, 2008). 

Quando a vegetação é alterada ou remo-
vida, a umidade relativa do ar é afetada, 
e consequentemente, a temperatura nas 
proximidades. Esse reflexo se dá também no 
solo, o qual tem de imediato parte de suas 
propriedades modificadas, em virtude da 
maior exposição ao sol e do impacto direto 
da chuvas (Gomes, 2004), ocasionando a 
erosão do solo e o carreamento dos seus 
nutrientes, diminuindo sua produtividade 
agrícola (Molion, 2008). 

O aumento da ação erosiva pode acarretar, 
ainda, no assoreamento dos rios, causando 
grandes enchentes (Franco, 2004). Normal-
mente, também ocorre alteração no regime 
hídrico dos cursos d’água causada pela 
modificação ou remoção da cobertura 
vegetal, aumentando a evapotranspiração 
(Gomes, 2004).

Com a retirada da vegetação e a construção 
da cidade, com concreto, asfalto e demais 
materiais com baixo calor específico e 
elevada condutividade térmica, há uma 
redução significativa da produção de vapor 

d’água e sobra mais calor para o aqueci-
mento do ar próximo ao solo, aumentando 
sua temperatura. Tem-se ainda a poluição 
produzida pelos automóveis e indústrias 
que podem ocasionar chuva ácida, contami-
nando a água, que se torna imprópria para 
o consumo, e acelerando a degradação de 
edificações e florestas (Molion, 2008). 

Nestas superfícies os processos de troca 
de energia e umidade entre o solo e o ar 
são mais diretos e efetivos, resultando na 
ocorrência de campos térmicos bem demar-
cados em seu interior, identificados como 
ilhas térmicas, que podem ser de frescor ou 
de calor (Mendonça; Danni-Oliveira, 2007).

As ilhas de calor têm especial destaque, pois elas 
podem registrar aumento das temperaturas 
da ordem de 3°C a 5°C nos centros urbanos, 
quando comparadas às de suas redondezas 
(Molion, 2008), com implicações no conforto e 
na saúde dos cidadãos, no consumo de energia 
e água e na qualidade do ar. 

Além dos problemas advindos da compo-
nente térmica, também há os da circulação 
do ar, pois a morfologia urbana pode contri-
buir para a diminuição da velocidade do 
vento, reduzindo o arejamento da cidade, o 
que não impede que os conjuntos de edifí-
cios possam, pontualmente, acelerar o vento 
aumentando a turbulência mecânica (Alco-
forado et. al., 2005). 

São alterações pontuais introduzidas pelo 
homem e que de maneira isolada não são 
graves, mas que no conjunto de ações da 
sociedade podem acarretar em consequên-
cias indesejáveis, potencializando os efeitos 

Curiosidade

A origem da denominação “El Niño” remete aos anos de 1890, quando 
um pescador peruano relatava que em alguns anos ocorria um 

evento caracterizado pela invasão de águas quentes nas águas superfi-
ciais do Peru, sempre no período do Natal. Ele chamava tal fenômeno de 
“Corriente del Niño”, em português “Corrente do Menino”, uma referência 
a Jesus Cristo, cujo nascimento é celebrado em dezembro (Strahler, 2005).
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dos elementos climáticos, assim, induzindo 
uma mudança microclimática. Entretanto, 
há pesquisas sobre mudanças no clima 
que afirmam que a sociedade pode induzir 
mudanças muito além da escala microclimá-
tica, chegando ao clima global, é o caso da 
teoria do “Aquecimento Global”. 

Preocupados com as consequências de 
uma possível mudança climática, em 1988 
o Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (UNEP) e a Organização Meteo-
rológica Mundial (OMM) estabeleceram o 
Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), reunindo membros 
da comunidade científica de 195 países 
para analisar e avaliar informações cien-
tíficas sobre mudanças climáticas. Entre 
os membros encontram-se pesquisadores 
brasileiros, como Chou Chan e Carlos Nobre 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (INPE) e Luiz Pinguelli Rosa da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
(IPCC, 2014)

Esse painel, desde sua criação tem produ-
zido relatórios sobre mudanças climá-
ticas, evidenciando que estaria ocorrendo 
um aumento acentuado de temperatura 
desde a década de 1960, o qual só poderia 
ser explicado com a inclusão das emissões 
de gases do efeito estufa produzido pelas 
ações antropogênicas. Entre os principais 
gases estariam o gás carbônico (CO2), o 
metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), 
sendo que o  gás carbônico aumentou sua 
concentração de 280 partes por milhão em 
volume (ppmv) em 1900 para 380 partes 
por milhão em 2005, com a concentração 
de metano e óxido nitroso seguindo as 
mesmas tendências. (Oliveira; Cordani; 
Fairchild, 2009)

Por outro lado há cientistas que afirmam 
que os métodos de análise climática utili-
zados nos relatórios do Painel Intergover-
namental de Mudanças Climáticas possuem 
limitações que comprometem a confiabili-
dade dos resultados e que a sociedade não 
é capaz de alterar o clima na escala global, 
apenas na escala do microclima. Entre estes 
cientistas estão pesquisadores renomados 
como Luiz Molion da Universidade Federal 
de Alagoas (UFA), José Conti da Universi-

dade de São Paulo (USP) e Richard Lindzen 
do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT).

Entre as críticas aos relatórios do Painel 
Intergovernamental de Mudança Climática, 
está a negligencia de outros fatores que 
poderiam contribuir para  o aumento da 
temperatura global, como o vapor de água, 
a diminuição do albedo planetário e a baixa 
atividade vulcânica. A própria teoria de que 
estaria havendo um aumento global das 
temperaturas é questionada, pois, apesar de 
ter sido verificado aumento de temperatura 
em algumas partes do planeta, em outras 
constatou-se diminuição de temperatura 
(Conti, 2005).

Ainda não há data para o findar do duelo 
entre as pesquisas das  distintas correntes. 
Como aspecto positivo do debate cita-se 
o revigoramento da preocupação com as 
condições da biosfera, com o modelo de 
desenvolvimento e com as ações cotidianas, 
resultando na busca de alternativas reno-
váveis e menos poluentes. Por sua vez, 
o aspecto negativo reside na atribuição 
dos desastres ambientais ao aquecimento 
global, contribuindo para desresponsabili-
zação do governo e da sociedade civil.

Imagem 5 – Imagem de satélite do Furacão Catarina no dia 27 de março de 2004.
Fonte: http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/70000/70531/Brazil2.A2004087.1355.250m.jpg

Desastres ambientais 
de ameaça climática

Furacão Catarina

O Furacão Catarina, ocorrido em 2004, foi 
o primeiro ciclone tropical com registro 
oficial no oceano Atlântico Sul. O fenômeno 
atingiu, nos dias 27 e 28 de março, o Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, entretanto, 
como sua maior aproximação incidiu no 
Litoral Sul catarinense, foi batizado com o 
nome desse estado.

Esse ciclone tropical teve diâmetro de 650 
km, incluindo a área de influência indireta 
de 150 km e o núcleo de 50 km, alcançando 
a velocidade aproximada de 180 km/h no 
dia 28 de março, conforme estimativas reali-
zadas em Balneário Arroio do Silva. Para se 
ter uma noção do tamanho do núcleo, basta 
comparar com a ilha de Santa Catarina, 
que tem apenas 4 km a mais que o núcleo. 
(Marcelino et al., 2008)

Apesar da violência do fenômeno, os 
possíveis danos foram reduzidos em 
razão do eficiente trabalho preventivo 
desenvolvido pela Defesa Civil de Santa 
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Catarina, que transmitiu alertas e reco-
mendações para o antes, durante e depois 
da passagem do furacão. 

A ocorrência de um furacão no Brasil 
surpreendeu a todos que estudam o tempo 
atmosférico e o clima, pois as condições 

necessárias para seu desenvolvimento, que 
são perturbação atmosférica, direção do 
vento constante e com velocidade baixa, 
ar muito úmido e quente e temperatura 
da superfície oceânica igual ou superior a 
26,6 °C , não são habituais no Atlântico Sul 
(Ferreira, 2006), tendo o sistema se desen-

volvido em situação distinta das registradas 
em outros casos. Ele foi resultado da trans-
formação de uma baixa desprendida em que 
havia bloqueio dipolo, tendo como ante-
cessor um ciclone extratropical (Corrêa, 
2010). A seguir são descritas as fases de 
desenvolvimento do Furacão Catarina.

Fase 1. 22/03/2004

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA, 2014).

Observam-se duas bandas de nebulosidade sobre 
o oceano Atlântico, uma com características de 
sistema frontal associado com um ciclone extra-
tropical em desenvolvimento e outra, ao sul, asso-
ciada a um sistema frontal que se deslocava para 
leste (Gan, 2009).

Fase 2. 23/03/2004

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA, 2014).

Neste dia houve o desenvolvimento de nebulosi-
dade em torno do centro do ciclone extratropical 
(Gan, 2009).

Fase 3. 24/03/2004

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA, 2014).

Ocorreu a desorganização da nebulosidade e 
inicio do deslocamento para oeste (Gan, 2009). A 
meia noite deste dia começou a transição tropical 
(Corrêa, 2010).
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Fase 4. 25/03/2004

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA, 2014).

Neste dia a nebulosidade já estava organizada 
com o ciclone tropical definido com núcleo nítido 
(Gan, 2009) e elevados valores de umidade no 
vórtice (Corrêa, 2010).

Fase 5. 26/03/2004

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA, 2014).

Neste dia o ciclone tropical já tinha maior veloci-
dade e deslocamento vigoroso para o oeste (Gan, 
2009).

Fase 6. 27/03/2004

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA, 2014).

O ciclone se aproximou do litoral de Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul, atingindo-os no final do 
dia (Gan, 2009).

Fase 7. 28/03/2004

Fonte: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA, 2014).

O ciclone seguiu pela madrugada, perdendo força 
ao adentrar no continente, se desconfigurando no 
início da manhã  (Gan, 2009).
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Entre inundações e estiagens

As perturbações atmosféricas, formadas 
principalmente pelo acoplamento de 
sistemas meteorológicos como as frentes 
frias à superfície com vórtice ciclônico em 
altitude ou com jatos (ventos fortes em alti-
tude), têm sido fatores de grande influência 
para o desenvolvimento de inundações e 
deslizamentos. Por outro lado, os bloqueios 
atmosféricos têm contribuído para a ocor-
rência de secas meteorológicas. 

Entre as inundações, a ocorrida na prima-
vera de 2008 no Vale do Itajaí se configurou 
como um dos maiores desastres registrados 
em Santa Catarina. Ocorreram chuvas quase 
que diariamente no Vale do Itajaí, prove-
nientes principalmente de sucessivas frentes 
frias e cavados, com influência persistente 
de circulação marítima atingindo principal-
mente o Baixo e o Médio Vale.

No mês em que o desastre maior ocorreu, 
novembro, um vórtice ciclônico associado 
ao transporte de umidade do Atlântico para 
o continente reforçou a instabilidade e as 
chuvas, condição beneficiada pelo padrão 
de bloqueio que se estabeleceu. Os acumu-
lados diários de precipitação chegaram a 
aproximadamente 340 mm em algumas 
localidades, sendo que em outras houve 
superação de recordes históricos diários 
e mensais. Esse foi o caso de Joinville, cujo 
total mensal ultrapassou os 900 mm, sendo 
que a média climatológica não costuma 
ultrapassar 180 mm nesse mês (INPE, 
2014b). 

Nos dias 22 e 23 de novembro de 2008 
choveu continuamente, devido ao efeito 
da circulação marítima, e o cenário ficou 
caótico com a presença de um vórtice ciclô-
nico que instabilizou as condições de tempo 
provocando chuvas fortes e causando 
aumento considerável no nível do rio Itajaí-
Açu, alagando vários municípios. Além 
disso, o elevado volume de água no solo, 
associado à forte declividade da região, os 
desmatamentos e a ocupação desordenada, 

contribuíram para a ocorrência de desliza-
mentos e enxurradas generalizadas.

No extremo oposto estão os casos de seca 
meteorológica. Esses ocorrem com maior 
frequência na mesorregião Oeste Catari-
nense, causando sérios prejuízos para a 
agricultura. O período de 2000 a 2010 apre-
sentou diversas ocorrências de estiagem 
em meses consecutivos. Essa condição 
desastrosa foi favorecida por irregulari-
dade temporal-espacial na pluviosidade 
em virtude do enfraquecimento de alguns 
sistemas atmosféricos como a convecção de 
verão e as frentes frias, as quais têm passado 
mais ativas sobre o Paraguai e oceano, 
deixando Santa Catarina, bem como o Sul do 
país, com nebulosidade variável, mas com 
pouca chuva. 

Além disso, os bloqueios atmosféricos foram 
frequentes, tornando os sistemas frontais 
estacionários sobre o Uruguai e Sul do Rio 
Grande do Sul. Nessa condição, em Santa 
Catarina o tempo fica estável, com poucas 
nuvens, umidade baixa e temperaturas mais 
elevadas. Com isso as chuvas ficam com 
totais mensais abaixo da média climatoló-
gica, tendo na referida década ocorridos 
meses em que em determinada localidade 
a pluviosidade foi apenas 10% da média 
climatológica. 

As condições atmosféricas que se confi-
guram como ameaça, podendo desencadear 
desastres, apenas são assim configuradas 
por existirem condições de vulnerabilidade 
nos sistemas físicos e sociais expostos. Pois, 
apesar dos desastres serem desencadeados 
por fenômenos naturais, eles são constru-
ídos socialmente, sendo ao mesmo tempo 
um indicativo de injustiça social e um incre-
mento dessas. Portanto, a melhor alternativa 
para reduzir a frequência e intensidade dos 
desastres é promover a redução da vulne-
rabilidade dos sistemas físicos e sociais, 
medida que exige intensa articulação entre 
todas as esferas governamentais e destas 
com a comunidade científica e sociedade 
civil.
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O estado de Santa Catarina possui dife-
rentes paisagens criadas por formas 
de relevos diversas, resultado da 

ação dos agentes modeladores externos 
sobre variados tipos de rochas e de estru-
turas geológicas. Estas formas de relevo 
podem ser agrupadas em grandes compar-
timentos de relevo, os quais são definidos a 
partir de diferentes critérios, como tipo de 
modelado (de acumulação e/ou de disse-
cação), nível topográfico, aspectos geoló-
gicos e agentes modeladores. 

No litoral predominam os modelados de 
acumulação e os agentes modeladores são 
o mar, o vento e os rios. No interior, os rios, 
a gravidade e a chuva são os principais 
responsáveis pela esculturação do relevo 
a partir de diferentes rochas e estruturas 
geológicas.

Os eventos geológicos passados também 
influenciam na conformação do relevo 
catarinense. Um destes eventos é a abertura 
do oceano Atlântico Sul, separando os 
continentes sul-americano e africano na 
era Mesozoica, especialmente no período 
Jurássico. Este evento provocou a reativação 
de sistemas de falhas e fraturas do 
Pré-Cambriano e a ejeção de vários derrames 
de lavas, inicialmente básicas e depois 
intermediárias a ácidas. Em função destes 
fenômenos, o território do estado apresenta 
grande quantidade de lineamentos 
estruturais que influenciam a configuração 
de divisores de água e de vales de rios, além 
de uma estrutura geológica de derrames 

Capítulo 4 | Geomorfologia
Edna Lindaura Luiz 1 

1 Bacharela (1992), Licenciada (1993) e Mestra em 
Geografia (1996) pela Universidade Federal de Santa 
Catarina e Doutora (2003) em Geografia pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é profes-
sora do Departamento de Geografia da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC). Aprofundou 
a formação na área de Geografia física, com ênfase 
em Geomorfologia, atuando principalmente nos se-
guintes temas: movimentos de massa e hidrologia de 
encosta, características e processos do meio físico, 
avaliação de impactos ambientais e gestão de riscos 
geoambientais. 

sucessivos que se comportam como 
camadas concordantes sub-horizontais ou 
inclinadas. Estes derrames recobriram as 
rochas sedimentares da Bacia do Paraná.

Outro evento geológico importante que 
marca diretamente o relevo de Santa Cata-
rina é o levantamento epirogenético do lado 
leste do continente sul-americano, durante 
o Terciário, o qual soergueu o embasamento 
cristalino, a Bacia Sedimentar do Paraná 
e os derrames de lavas. Este fenômeno 
levou a um intenso processo erosivo junto 
a borda do oceano, local de maior soergui-
mento, com exposição das rochas do emba-
samento. A erosão avança de leste para 
oeste e seu limite mais a oeste representa 
o grande divisor de águas do estado que é 
a Serra Geral, cujas altitudes podem chegar 
a 1.827 m (morro da Boa Vista). Por causa 
deste soerguimento, as áreas da antiga 
Bacia Sedimentar do Paraná e dos derrames 
de lavas formam hoje um grande bloco de 
planalto que declina para sudoeste, com 
uma variação de altitude de 1.800 m até 200 
m. Observar a Figura 1 que é uma represen-
tação esquemática do relevo de Santa Cata-
rina elaborada por Victor Antônio Peluso 
Júnior em 1952 e republicada em 1986.

Na parte leste do estado, os relevos são 
modelados geralmente em rochas crista-
linas e se apresentam muito dissecados, 

com vales profundos e muitas elevações na 
forma de morros e montanhas. Em direção 
oeste, para além da Serra Geral, o relevo é 
menos dissecado, excetuando os vales do rio 
do Peixe, Jacutinga, Chapecó, entre outros 
do Extremo Oeste.

Os compartimentos de relevo aqui caracte-
rizados foram propostos pelos técnicos do 
Projeto Radam-Brasil a partir da análise de 
imagens de radar, visitas a campo e consultas 
bibliográficas. Esta proposta de comparti-
mentação do relevo foi apresentada no Atlas 
de Santa Catarina de 1986. Cada compar-
timento é um agrupamento de formas, 
compatível com a escala do mapa, portanto, 
eles em si são regiões de relevo e não formas 
de relevo. As formas de relevo são as eleva-
ções (morros, montanhas, colinas), os 
vales, as planícies, os campos de dunas, os 
terraços marinhos ou fluviais, as cuestas, as 
escarpas, entre tantas outras. A seguir são 
apresentados os principais compartimentos 
de relevo do estado de Santa Catarina.

Planície Costeira 

A Planície Costeira margeia todo o Leste 
do estado junto ao oceano Atlântico. Do 
Extremo Sul do estado até Laguna, a linha 
do litoral é mais contínua. Do município de 
Laguna até a divisa com o estado do Paraná, 
a Planície Costeira se torna mais estreita e o 

Figura 1 – Aspecto geral do relevo de Santa Catarina (altitudes aproximadas).
Fonte: Adaptado de Peluso Júnior (1986).



ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA

C
AP

ÍT
U

LO
 IV

G
eo

m
or

fo
lo

gi
a

96

litoral é mais recortado, onde muitas eleva-
ções cristalinas alcançam a linha de costa, 
como extensões de serras ou como relevos 
residuais, formando pontais, penínsulas, 
baías, enseadas e costões rochosos. 

A Planície Costeira no estado de Santa Cata-
rina foi construída ao longo de diferentes 
ciclos de transgressão e regressão mari-
nhas durante o período Quaternário, com 
retrabalhamento de sedimentos vindos da 
plataforma e do continente próximo. Suguio 
(2001, p.11) define as planícies costeiras 
como “superfícies geomorfológicas depo-
sicionais de baixo gradiente formadas por 
sedimentação predominantemente suba-
quosa”. Para o autor, as planícies costeiras 
são terrenos emersos ao longo de litorais 
de mares e oceanos constituídos por sedi-
mentos marinhos, continentais, flúvio-mari-
nhos, lagunares, paludiais etc.

Diferentes estágios evolutivos modelaram a 
Planície Costeira em Santa Catarina segundo 
Brasil (1988) desde o Terciário e principal-
mente ao longo do Quaternário:

a. Estágio 1. No fim do período Terci-
ário, houve uma extensa sedimenta-
ção de caráter continental sob clima 
semiárido com regime de chuvas tor-
renciais e esparsas. O nível do mar 
estava no mínimo 100 m abaixo do 
atual, deixando uma ampla área sob 
condições subaéreas de erosão e se-
dimentação.

b. Estágio 2. Este estágio provavelmen-
te já se encontra no período Quater-
nário e se caracteriza por um máximo 
de transgressão (transgressão anti-
ga). Esta transgressão deixou como 
evidência na paisagem atual teste-
munhos de terraços arenosos e de 
cascalho no litoral de Santa Catarina 
e Paraná. Esse período transgressivo 
pode ter erodido depósitos continen-
tais mais antigos.

c. Estágio 3. Representa uma fase de 
transgressão marinha de aproxima-
damente 120.000 anos A.P. (Antes do 
Presente), quando o mar erodiu os 
baixos cursos fluviais da época e os 
depósitos mais antigos marinhos e 
continentais.

d. Estágio 4. Neste estágio, houve a 
construção de planícies costeiras 
pleistocênicas em virtude de uma fase 
de regressão do mar, a qual permitiu a 
acresção de sucessivas cristas praiais.

e. Estágio 5. Volta a ocorrer mais um 
episódio de transgressão marinha 
(máximo da última transgressão) 
e parte das planícies costeiras de 
120.000 anos A.P. (construída no es-
tágio anterior) foi erodida. Iniciou-se 
o desenvolvimento de ilhas-barreiras 
ao longo do litoral. Atrás destas ilhas 
barreiras instalaram-se sistemas la-
gunares que em algumas regiões atin-
giram grandes dimensões.

f. Estágio 6. Em função da grande sedi-
mentação vinda do continente foram 
construídos deltas no interior das la-
gunas (deltas intralagunares). Como 
em Santa Catarina e no Paraná, a rede 
de drenagem com maior área de con-
tribuição é a da Vertente do Interior 
(para oeste da Serra Geral), não se 
formaram deltas muito significativos. 
Apesar disso, o delta do rio Tubarão 
sobre a lagoa de Santo Antônio, no Sul 
de Santa de Catarina, começou a ser 
construído nesta época.

g. Estágio 7. A descida do nível relati-
vo do mar durante a última glaciação 
levou a construção de terraços mari-
nhos a partir das ilhas-barreiras do 
estágio 5. O rebaixamento gradual do 
nível do mar transformou as lagunas 
em lagoas e estas em pântanos salo-
bros e, finalmente, doces, com total 
colmatação de alguns deles.

A maior parte dos terrenos da atual Planície 
Costeira em Santa Catarina foi modelada no 
Holoceno, que começou após o final da última 
glaciação. Segundo Brasil (1988), durante 
esta época, Santa Catarina passou ainda por 
eventos de transgressão e regressão mari-
nhas de menor magnitude em relação aos 
períodos anteriores, contudo muito impor-
tantes para a atual configuração da Planície 
Costeira, são eles:

• depois de um período de máxima 
regressão marinha no Pleistoceno por 
causa da última era glacial, o nível do 
mar volta a subir até ultrapassar o 

nível atual há 6.500 anos A.P.

• há 5.100 anos A.P., o nível do mar 
estava situado a 3,5 m acima do atual 
(transgressão marinha);

• entre 4.100 e 3.900 anos A.P., o mar 
esteve entre 1,5 e 2 m abaixo do nível 
atual (regressão marinha);

• há 3.600 anos A.P., o nível do mar esteve 
situado cerca de 2,5 ± 0,5 m acima do 
atual (transgressão marinha);

• entre 2.900 e 2.700 anos A.P., o nível 
do mar era inferior ao atual (regressão 
marinha);

• há cerca de 2.500 anos, o mar atingiu 
um nível de aproximadamente 2 
m acima do atual (transgressão 
marinha). Em seguida, foi iniciada 
uma fase de regressão marinha que 
chegou até o nível do mar de hoje. 

Tal dinâmica do nível do mar colaborou 
para a formação de diferentes ambientes no 
interior da Planície Costeira, como campos 
de dunas, planícies lagunares ou lacustres, 
terraços marinhos e lagunares, planícies 
flúvio-marinhas e flúvio-lagunares (Foto-
grafia 1), deltas intra-lagunares, lagoas e 
lagunas costeiras, praias e planícies arenosas 
(Fotografia 2), estuários e manguezais.

Lagoas e lagunas costeiras ocorrem por 
toda a Planície Costeira em Santa Catarina, 
contudo são mais expressivas no litoral sul, 
como a lagoa de Ibiraquera, o complexo 
Mirim-Maruim-Santo Antônio, a lagoa de 
Garopaba do Sul, a lagoa do Caverá, a lagoa 
do Sombrio. Junto das lagoas e lagunas, 
ocorrem terraços e planícies lacustres e 
lagunares resultantes do processo de colma-
tação destes corpos d’água.

Campos de dunas são encontrados ao longo de 
todo o litoral catarinense, sendo os mais desen-
volvidos aqueles situados na ilha de São Fran-
cisco do Sul e litoral próximo, na ilha de Santa 
Catarina e nos municípios de Garopaba, Imbi-
tuba e Laguna. Ao sul de Laguna, os campos de 
dunas são mais extensos e contínuos. Nestes 
campos, ocorrem diferentes feições, como 
diversos tipos de dunas (longitudinais, parabó-
licas, barcanas), bacias de deflação e retrocor-
dões. Podem ser identificadas aí mais de uma 
geração de dunas, inclusive do Pleistoceno.
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Os terraços marinhos apresentam dife-
rentes alturas que indicam a variação do 
nível do mar e muitos são retrabalhados 
por processos eólicos. Planícies de 
cordões arenosos construídos durante o 
Holoceno e bem marcados na paisagem 
são observadas na ilha de Santa Cata-
rina, nos municípios de Porto Belo, 
Bombinhas e Governador Celso Ramos, 
na planície de Araçatuba em Palhoça, 
entre outros locais.

O baixo curso dos rios cria feições de mean-
dros e meandros abandonados em planícies 
e terraços flúvio-marinhos. Junto à foz destes 
rios no oceano são encontradas planícies de 
marés, inclusive constituindo ecossistemas 
de manguezais. Estes são mais expressivos 
até Palhoça, apesar de serem observados até 
próximo à latitude de Laguna.

A Planície Costeira ao sul do rio Mãe Luzia 
(bacia do rio Araranguá) apresenta grandes 
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Fotografia 1 – Foz do rio Urussanga, municípios de Içara e Jaguaruna.  Observar a presença de planície de cordões 
arenosos recobertos por dunas e um corpo lagunar ao fundo (lagoa de Urussanga). 1996
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Fotografia 2 – Praia e planície marinha, município de Itapoá. 1996

extensões de terrenos formados por depó-
sitos colúvio-aluviais, resultantes de 
intensos processos erosivos nas encostas 
da Serra Geral. São visíveis nesta região, 
feições de leques aluviais, cones de dejeção, 
terraços fluviais cascalhentos e rios com 
leitos entrelaçados, além de relevos resi-
duais de morros e colinas modelados em 
rochas sedimentares da Bacia do Paraná. 
Pontelli (2005) encontrou depósitos de 
leques aluviais com diferentes idades na 
planície dos rios Amola Faca, da Pedra e 
Manoel Alves. A autora identificou depó-
sitos mais recentes, gerados no episódio 
de chuvas intensas de 1995, o que desen-
cadeou movimentos de massa nas encostas 
da Serra Geral e fluxos torrenciais nos rios 
ali instalados, e também depósitos de sedi-
mentos destes mesmos tipos de fenômenos 
com mais de 300.000 anos de idade.

O contato dos terrenos da Planície Costeira 
com as serras e elevações do interior ocorre 
a partir de rampas e terraços formados 
por sedimentação marinha e continental, 
que fazem com que as altitudes da planície 
alcancem mais de 30 m, apesar de sua alti-
tude média ser de 10 m (Santa Catarina, 
1986).

Serra do Mar

Este compartimento de relevo – Serra do 
Mar – ocorre no Nordeste de Santa Cata-
rina, nos municípios de Garuva, Schroeder, 
Joinville e São Francisco do Sul. Ele repre-
senta a extremidade mais ao sul da escarpa 
do planalto cristalino que se estende pelo 
litoral da região Sudeste do Brasil (Figura 
2). Este compartimento é esculpido em 
terrenos geológicos altamente deformados, 
com rochas resistentes do tipo gnaisses, 
granitóides e cataclásicas, com grande 
quantidade de falhamentos que ocorreram 
no período Terciário, o que individualizou 
e soergueu grandes blocos. O modelado é 
de dissecação em montanhas com topos 
na forma de cristas e encostas com grande 
amplitude altimétrica e declividade, os vales 
seguem lineamentos estruturais e são muito 
escavados. Alguns vales tem um aprofunda-
mento de 400 m (Santa Catarina, 1986). Os 
principais rios que drenam este comparti-
mento são o Cubatão (do Norte) e o Itapocu. 
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A paisagem lembra uma muralha de morros 
muito alta, íngreme e escavada por rios, 
como era vista pelos primeiros coloniza-
dores europeus (Fotografia 3). 

Planalto de São Bento do Sul

Os terrenos do compartimento Planalto de 
São Bento do Sul são pouco dissecados e 
estão situados em altitudes de 850 a 950 m, 
formando um planalto, cujas bordas leste e sul 
constituem a Serra do Mar. Para oeste, ocorre a 
transição para o compartimento denominado 
Patamar de Mafra, sem grandes mudanças de 
altitude, apenas apresentando a passagem de 
rochas cristalinas para rochas sedimentares 
da Bacia do Paraná, a partir de um sistema de 
falhas. Este planalto é um prolongamento do 
planalto cristalino de Curitiba.

Neste compartimento afloram rochas crista-
linas metamórficas de caráter básico a inter-
mediário de fácies granulito, anfibolito e 
xisto (enderbitos, quartzitos, gnaisses, anor-
tositos, ultramafitos etc.) além de rochas 
vulcânicas e vulcano-sedimentares (riolitos, 
dacitos, traquitos, basaltos, rochas piroclás-
ticas, siltitos, arenitos, folhelhos, arcósios) 
da Bacia de Campo Alegre, que ocorre bem 
no centro do compartimento (Santa Cata-
rina, 1986).

A pequena dissecação do relevo condiciona 
a existência de colinas e morros de menor 
amplitude altimétrica com formas mais 
arredondadas (topos convexos e encostas 
suaves), especialmente onde afloram as 
rochas metamórficas, pois elas produzem 
espessos mantos de intemperismo. Em 
alguns trechos deste compartimento, os 
vales dos rios podem estar encaixados 
em lineamentos estruturais (falhas e/ou 
fraturas). Um sistema de falhas a oeste do 
compartimento condiciona a existência de 
um patamar estrutural (escarpa). 

Nas áreas de afloramento de rochas 
vulcano-sedimentares, o relevo também é 
de morros e colinas, porém onde afloram 
arenitos e arcósios, o relevo pode se apre-
sentar tabular. 

A rede de drenagem é mais densa nas áreas 
de afloramento das rochas metamórficas 

do que nos terrenos da Bacia Vulcano-
Sedimentar de Campo Alegre. Os rios que 
esculpem o Planalto de São Bento são 
afluentes do rio Iguaçu, que por sua vez é 
afluente do rio Paraná. 

Serras do Leste Catarinense 
ou Serras do Tabuleiro-Itajaí

Este compartimento de relevo é formado 
por um conjunto de serras cristalinas 
subparalelas entre si com disposição predo-
minante NE-SW e que se iniciam ao sul da 
Serra do Mar e do Planalto de São Bento do 

Sul, margeando todo lado leste do estado até 
a altura do município de Jaguaruna, no Sul 
Catarinense.

Segundo Santa Catarina (1986), as altitudes 
das elevações destas serras se tornam cada 
vez menores em direção ao litoral, cerca de 
100 m, onde formam pontões, penínsulas e 
ilhas (Fotografia 3). Ao oeste deste compar-
timento podem ocorrer altitudes de 900 m, 
junto ao compartimento dos Patamares do 
Alto Rio Itajaí, ou de 1.200 m de altitude 
na serra de Anitápolis e na serra do Tabu-
leiro. Altitudes em torno de 900 m também 

Figura 2 – Localização da Serra do Mar ao longo do litoral brasileiro.
Fonte: Adaptado de Peluso Júnior (1986).
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ocorrem junto à linha de costa, como por 
exemplo o morro do Cambirela no município 
de Palhoça. Os principais rios deste compar-
timento de relevo são: Itapocu, Itajaí-Açu, 
Tijucas, Biguaçu, Cubatão (do Sul), Tubarão.

O compartimento apresenta divisões em 
setores, de norte para sul, de acordo com 
as mudanças nas formas das elevações e 
no grau e tipo de dissecação da drenagem. 
Tais mudanças de modelagem do relevo 
refletem, em última instância, a variação do 
embasamento cristalino em termos de tipos 
de litologia, de estrutura e presença ou não 
de linhas de falhas e/ou fraturas. 

O setor mais ao norte apresenta morros e 
montanhas com topos convexos e elevações 
com altitudes médias de 400 a 600 m. O 
morro do Baú, no município de Ilhota, com 
819,47 m, está entre as maiores altitudes 
deste setor, representando um bloco falhado 
constituído por rochas cristalinas na sua 
base e por rochas sedimentares clásticas do 
grupo Itajaí no seu topo. As encostas apre-
sentam segmentos com diferentes inclina-
ções, mas em geral são menores que 45 graus. 
Os vales mostram-se alinhados em sistemas 
de falhas, fraturas e foliações metamórficas. 
A densidade de drenagem é significativa e os 
vales são geralmente pouco escavados. Este 
relevo é resultado da esculturação em rochas 
do Cráton Luís Alves (fácies granulítico, anfi-
bolito e xisto), de composição básica a inter-
mediária, com ocorrência de enderbitos, 
quartzitos, gnaisses, anortositos, ultrama-
fitos etc. (Santa Catarina, 1986). Os mantos 
de alteração destas rochas são profundos, o 
que permitem o modelamento de um relevo 
mais suave.

Ao sul da calha do rio Itajaí-Açu, em seu 
baixo vale, o relevo das Serras do Leste Cata-
rinense se modifica seguindo mudanças no 
tipo de litologia e estrutura geológica. Neste 
setor ocorrem rochas vulcânicas e vulcano-
sedimentares do Grupo Itajaí e metamór-
ficas do Grupo Brusque (fácies xisto a 
anfibolito), além de granitóides intrusivos 
das Suítes Intrusivas Valsungana e Guabi-
ruba. Na área de afloramento das rochas do 
grupo Itajaí, as elevações podem ter o topo 
plano, com uma mesma encosta apresen-
tando diferentes inclinações, pois pode ser 

Fotografia 3 – Serra do Mar vista do topo do Araraquara (1.222 m), município de Garuva.  Neste trecho, a serra recebe 
o nome local de serra do Quiriri. 2014
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constituída por mais de um tipo de rocha. 
Nas áreas de ocorrência do Grupo Brusque 
podem ocorrer divisores de água na forma 
de cristas longilíneas agudas com escarpas 
abruptas, seguindo o afloramento de rochas 
mais resistentes (xistos e quartzitos), com 
forte foliação metamórfica, inclusive com 
deformações. Nos granitos, as elevações 

apresentam topos angulosos e encostas 
íngremes. A densidade de drenagem neste 
setor é fina (Santa Catarina, 1986) e os vales 
dos rios são mais encaixados do que no 
setor norte.

O setor que vai da calha do rio Tijucas para 
sul, até a serra do Tabuleiro, apresenta 

Fotografia 4 – Serras do Leste Catarinense, município de Governador Celso Ramos. 1996
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elevações de morros e montanhas mais 
dissecadas junto ao litoral e na ilha de Santa 
Catarina, com topos angulosos e encostas 
íngremes, resultado da esculturação em 
rochas granitóides. Os vales são mais encai-
xados e a rede de drenagem segue linea-
mentos estruturais. Para oeste, ainda neste 
setor, afloram terrenos de gnaisses e migma-
titos ou de granitóides alcalinos, por isso o 
relevo é mais suave, com elevações de topos 
convexos e encostas menos declivosas. Os 
vales tendem a ser mais abertos e a densi-
dade de drenagem é maior.

O setor, constituído pela serra do Tabuleiro, 
representa um planalto cristalino. São terras 
altas e muito dissecadas, apresentando um 
modelado de esculturação em montanhas, 
com muitos vales e segmentos de divisores 
de água instalados em lineamentos estru-
turais. A densidade de drenagem é alta e os 
vales são muito encaixados. Este planalto, 
esculpido em rochas ricas em sílica, como 
granitos e riolitos, se estende até o sul do 
estado e, para oeste, está no mesmo nível 
das terras do compartimento dos Patamares 
do Alto Rio Itajaí.

O setor mais ao sul das Serras do Leste Cata-
rinense apresenta um modelado que alterna 
elevações mais íngremes e com topos angu-
losos, próximo ao litoral, e relevo mais suave 
a oeste, espelhando a variação litológica de 
rochas granitóides e de gnaisses, respecti-
vamente. A densidade de drenagem é maior 
nos terrenos de afloramento de gnaisse, 
sendo os vales mais abertos, enquanto nos 
granitóides, a drenagem apresenta forte 
influência estrutural e os vales são mais 
encaixados.

Patamar de Mafra

Consiste em uma superfície elevada 
(planalto), com altitudes variando entre 
800 e 900 m, esculpida em rochas da Bacia 
Sedimentar do Paraná com estrutura concor-
dante horizontal e/ou sub-horizontal (Foto-
grafia 5). Afloram neste compartimento 
rochas sedimentares das Formações Campo 
do Tenente, Mafra, Rio do Sul, Rio Bonito, 
Palermo, Irati, Serra Alta, com presença de 
conglomerados, arenitos, siltitos, argilitos, 
folhelhos e calcários. 

A presença de arenitos e outras rochas resis-
tentes, mais a orientação horizontal das 
camadas sedimentares, permite a formação 
de relevo de chapadas (relevo tabular) sobre 
a superfície deste planalto. Estas chapadas 
possuem maior amplitude altimétrica ao 
sul, no contato com os terrenos mais disse-
cados do compartimento dos Patamares 
do Alto Rio Itajaí, enquanto para norte elas 
possuem menos altura (Peluso Júnior, 1986). 
Nos locais onde afloram rochas menos resis-
tentes (folhelhos, siltitos, argilitos), o relevo é 
de colinas com topos suavemente alongados.

A densidade de drenagem é maior no lado 
leste deste compartimento, onde afloram as 
Formações Mafra e Campo do Tenente, com 
rochas do tipo arenitos, ritmitos, conglo-
merados e secundariamente argilitos. Vales 
abertos com planícies fluviais extensas 
ocorrem nos rios Canoinhas, Paciência e 
Negro, com grande sedimentação atual.

No limite sul deste compartimento ocorre 
uma escarpa que o separa do comparti-
mento dos Patamares do Alto Rio Itajaí, 
o qual está situado em cotas topográficas 
mais baixas. Esta escarpa é o resultado da 
erosão das cabeceiras dos rios Itajaí do 
Norte e Itajaí do Oeste, ela se configura nos 
divisores das bacias do rios Itajaí-Açu e Iguaçu 
(Prates et. al., 1989).

Patamares do Alto Rio Itajaí 

Este compartimento é modelado em rochas 
sedimentares, principalmente das Forma-
ções Rio do Sul e Rio Bonito e também 
possui estrutura concordante horizontal a 
sub-horizontal das camadas sedimentares. 
As altitudes podem variar de 1.220 m, na 
serra da Boa Vista situada mais ao sul neste 
compartimento, até cerca de 200 m.

Apresenta forte dissecação pelos rios com 
vales profundos, com desníveis que podem 
chegar a 500 m entre o fundo do vale e o 
topo das elevações. Alguns rios se apre-
sentam muito encaixados no relevo, porém 
são comuns vales abertos com planícies 
em seu interior, onde se instalaram cidades 
importantes do vale do Itajaí, como Alfredo 
Wagner, Ituporanga e Rio do Sul. Os rios 
também podem apresentar muitas cacho-
eiras e corredeiras.

A dissecação segue direções dadas por line-
amentos estruturais, sendo o que chama 
mais a atenção é aquele onde se instalou o 
rio Itajaí do Norte (também denominado rio 
Hercílio). Este lineamento é muito extenso e 
tem uma direção NW-SE, diferente da direção 
preferencial apresentada pelos lineamentos 
da parte leste do estado que é NE-SW.
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Fotografia 5 – Trecho do Patamar de Mafra no município de Itaiópolis. Esta unidade é caracterizada pela pequena 
movimentação do relevo, com vales pouco escavados e superfície suave ondulada. 2007
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Relevos tabulares de chapadas são encon-
trados com frequência na paisagem deste 
compartimento a leste, sustentados por 
camadas de arenitos, especialmente os da 
Formação Rio Bonito. Também são comuns 
encostas com patamares estruturais 
(degraus) amplos por causa da sucessão de 
camadas mais resistentes de arenitos que 
as constituem (Fotografia 6). O afloramento 
de arenitos nas encostas forma linhas de 

cornijas ao longo dos vales. Morros e colinas 
com topos alongados e encostas suaves 
ocorrem mais para oeste, como nos muni-
cípios de Trombudo Central e Agrolândia, 
onde os rios ainda não escavaram muito as 
camadas sedimentares. 

Os Patamares do Alto Rio Itajaí se limitam 
a oeste com os compartimentos do Planalto 
dos Campos Gerais e do Planalto de Lages, os 

dois situados em maiores altitudes. O limite 
com o Planalto dos Campos Gerais é feito 
através de cuestas, cuja rocha resistente que 
forma a cornija e o reverso é o basalto. 

Planalto de Lages

Este é um planalto pouco dissecado, com 
altitudes que variam entre 850 e 900 m 
de altitude, que forma um degrau entre os 
Patamares do Alto Rio Itajaí (mais baixo) e 
o Planalto dos Campos Gerais (mais alto). 
Ele é esculpido em rochas sedimentares das 
Formações Teresina, Serra Alta e principal-
mente Rio do Rasto, mas também há ocor-
rência de basaltos a sudeste.

No interior deste planalto, existe uma estru-
tura de domo lacólito criado por intrusão 
de magma alcalino. Esta intrusão alçou as 
camadas de rochas sedimentares da Bacia 
do Paraná, permitindo que ocorram também 
neste setor do planalto formações geoló-
gicas mais antigas do que aquelas citadas 
anteriormente. As camadas de rochas mais 
jovens, que ocorrem ao longo do restante do 
planalto, já foram erodidas na área do domo 
e, inclusive, em alguns lugares essa erosão 
foi tão intensa que as próprias rochas da 
intrusão já estão aflorando na superfície. Na 
área de ocorrência do domo, as altitudes são 
maiores do que a média do planalto, como é 
o caso do morro do Tributo com 1.260,12 m 
de altitude, no município de Lages. 

A estrutura do domo cria um conjunto de 
elevações na forma de morros e pequenas 
cuestas que circundam a cidade de Lages, 
a oeste, norte e sul. Fora da influência do 
domo, o relevo deste compartimento apre-
senta formas de colinas com topos mais ou 
menos alongados e encostas suaves (Foto-
grafia 7), porém, é comum aparecerem 
morros, sustentados por camadas mais 
resistentes de arenitos da Formação Rio do 
Rasto ou de basaltos, mais ao sul. Os limites 
deste compartimento com os comparti-
mentos mais altos do Planalto dos Campos 
Gerais e do Planalto Dissecado Rio Iguaçu-
Rio Uruguai é feito através de escarpas que 
seguem lineamentos estruturais ou não e 
também através de cuestas, onde as camadas 
de rochas sedimentares e/ou de derrames 
de lavas apresentam-se inclinadas.
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Fotografia 6 – Patamares do Alto Rio Itajaí no município de Alfredo Wagner. A paisagem modelada em rochas 
sedimentares apresenta os vales dos rios, afluentes do rio Itajaí, escavando camadas com resistências diferentes, o 
que forma degraus nas encostas. 2007

Fotografia 7 – Planalto de Lages onde aparecem colinas com topos mais ou menos alongados e encostas suaves, na 
rodovia BR 116, município de Capão Alto. 2008
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A rede de drenagem não é muito densa e 
nem encaixada nesse compartimento. Há 
trechos com planícies bem desenvolvidas 
nos rios Canoas e João Paulo. O rio Canoas 
atravessa todo o Planalto de Lages, juntando-
se com o rio Pelotas, mais a oeste, formando o 
rio Uruguai.

Depressão da Zona 
Carbonífera Catarinense 

Os terrenos que constituem este compar-
timento se estendem numa faixa alongada 
na direção norte-sul, desde o município de 
Anitápolis até o município de Forquilhinhas. 
Tem a denominação de depressão por ser um 
compartimento com cotas altimétricas mais 
baixas em relação aos seus vizinhos laterais 
(Serra Geral e Serras do Leste Catarinense), 
contudo no seu interior são encontrados 
morros, colinas, vales e planícies (Fotografia 
8). A depressão só pode ser notada a partir 
de uma visão aérea mais panorâmica, que 
permite enxergar os compartimentos vizi-
nhos com terrenos mais altos. 

Na realidade, esta região corresponde aos 
terrenos dissecados (erodidos) do contato 
entre as rochas cristalinas (Serras do Leste 
Catarinense) e sedimentares (Serra Geral). 
Por isso, as formas de relevo encontradas 
no seu interior, como os morros, podem 
ser modelados tanto em rochas sedimen-
tares (ao oeste) ou em rochas cristalinas 
(ao leste). Dependendo do tipo de rocha que 
constitui as elevações, elas podem ter topos 
alongados e encostas retas ou mais suaves 
(rochas sedimentares) ou topos angulosos e 
encostas mais íngremes (rochas cristalinas). 
Os terrenos de rochas sedimentares tendem 
a dominar neste compartimento. São rochas 
das Formações Rio Bonito, Palermo, Irati e 
Serra Alta, com dominância de siltitos e folhe-
lhos, apesar de aflorarem também arenitos 
(Arenito Rio Bonito). Os terrenos cristalinos 
são pouco expressivos neste compartimento, 
mas formam os morros e colinas presentes 
em Orleans, Urussanga e Cocal do Sul.

Uma soleira de diabásio (antiga intrusão), 
que atualmente aflora, sustenta um relevo 
tabular conhecido por “Montanhão” que 
abrange os municípios de Urussanga, 
Treviso e Siderópolis. Por ser o diabásio 

mais resistente que as rochas sedimentares, 
ele mantém um maciço mais alto nessa 
região em que dominam colinas e morros 
alongados e pouco dissecados. A mesma 
situação, de presença de soleira de diabásio, 
mantém a elevação mais alta da cidade de 
Criciúma, o Morro Cechinel. O município de 
Nova Veneza também tem relevo tabular 
sustentado por soleira de diabásio. Outro 
morro esculpido em diabásio é encontrado 
na extremidade sul deste compartimento, no 
município de Maracajá. Inclusive, nesta área, 
é feita a exploração de rochas (pedreira), 
assim como em Urussanga, pois o diabásio 
é uma rocha mais dura (resistente), quando 
comparada com a grande quantidade de 
terrenos com rochas sedimentares frágeis. 

A densidade de drenagem é grande, com rios 
que pertencem às bacias do rio Urussanga 
e do rio Mãe Luzia, um dos formadores do 
rio Araranguá. A amplitude altimétrica das 
elevações é maior de Siderópolis para norte, 
ou seja, os vales são mais escavados e as 
elevações mais proeminentes na paisagem, 
enquanto desta cidade para o sul, o relevo 
é de colinas com vales abertos, mas pouco 
escavados. Na parte sudoeste deste compar-
timento, no município de Içara, as colinas 
se tornam tão baixas que elas quase não 
são percebidas na paisagem, sendo confun-
didas com os terrenos da Planície Costeira. 

Isto ocorre porque os rios não podem apro-
fundar mais seus vales em função de que as 
altitudes estão quase ao nível do mar.

Patamares da Serra Geral 

Também chamado de “Contrafortes da 
Serra Geral” por Peluso Júnior (1986), este 
compartimento se constitui de formas 
de relevo que são testemunhos do recuo 
para oeste da linha da escarpa da Serra 
Geral (Fotografia 9). A erosão produzida 
pelos rios, pela chuva e por movimentos 
de massa fez com que ao longo de milhões 
de anos, a escarpa da Serra Geral recuasse 
cada vez mais para oeste, porém algumas 
rochas mais resistentes não foram erodidas 
completamente e produziram um conjunto 
de elevações na forma de esporões inter-
fluviais (Santa Catarina, 1986) que, hoje, se 
encontram na frente da escarpa. 

A maior parte destes esporões ainda está 
unida à escarpa da Serra Geral e avança 
sobre a Planície Costeira, especialmente 
sobre a planície colúvio-aluvial, com dimi-
nuição significativa das altitudes. A intensa 
erosão em direção leste provocou a fragmen-
tação destes esporões e a criação de morros 
testemunhos (isolados) no meio da planície, 
como é o caso do morro dos Conventos em 
Araranguá, morro da Boa Vista em Turvo e  
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Fotografia 8 – Depressão da Zona Carbonífera Catarinense, vista a partir da serra do Corvo Branco, município de 
Urubici. Os terrenos da depressão se encontram no centro da fotografia. Em primeiro plano está o compartimento 
da Serra Geral. 2006
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morro dos Cavalos em Sombrio. Enquanto 
as altitudes nos esporões variam entre 
800 e 200 m, nos morros residuais podem 
alcançar menos de 100 m.

Neste compartimento são encontradas 
elevações na forma de montanhas, morros e 
colinas. As colinas são comuns ao longo da 

planície colúvio-aluvial. Os vales dos rios que 
correm neste compartimento descem das 
encostas da Serra Geral e são mais fechados 
junto da escarpa e tornam-se mais abertos 
para jusante, chegando a se coalescer onde 
terminam os esporões, como é o caso dos 
rios da Pedra, Amola Faca e Manoel Alves, 
formando uma única planície.

As elevações são modeladas em geral em 
siltitos ou folhelhos da Formação Rio do 
Rasto na base e no restante por arenito da 
Formação Botucatu ou basalto. Estas três 
litologias juntas constituem as elevações 
mais altas e as mais próximas da escarpa. Os 
topos geralmente se apresentam na forma 
de cristas descontínuas esculpidas em 
camadas desgastadas de Arenito Botucatu 
ou de basalto. As encostas das elevações 
apresentam segmentos com declividades 
diferenciadas em virtude de serem escul-
pidas em camadas de rochas de natureza 
diversa. Na base, as declividades são suaves, 
com aspecto lobado, resultantes do intempe-
rismo e da erosão sobre camadas de siltitos 
e folhelhos pouco resistentes da Formação 
Rio do Rasto. Junto ao topo, as encostas 
apresentam altas declividades por serem 
modeladas em arenitos e/ou basaltos.

Serra Geral 

A Serra Geral é, na verdade, a escarpa do 
planalto modelado nos derrames de rochas 
efusivas e nas camadas de rochas sedi-
mentares da Bacia Sedimentar do Paraná. 
Ao norte do município de Anitápolis, essa 
subida para o planalto tem amplitude alti-
métrica pequena e se desenvolve em camada 
de Arenito Botucatu, com poucos derrames 
de efusivas. Contudo, ao sul de Anitápolis, 
a escarpa é muito marcada na paisagem e 
pode apresentar desníveis de mais de 1.000 
m desde sua base até o topo. Isto ocorre 
porque ao sul, ela é desenvolvida a partir do 
empilhamento de várias camadas de rochas 
sedimentares de diferentes formações 
geológicas, mais os derrames de efusivas no 
topo, como é o caso do segmento da escarpa 
presente em Lauro Müller (serra do Rio do 
Rastro); ou é constituída por apenas uma ou 
duas formações geológicas sedimentares, 
mais uma sucessão de vários derrames, 
como ocorre no município de Praia Grande, 
no Extremo Sul catarinense.

Desta forma, o compartimento de relevo 
denominado Serra Geral é aquele mais 
significativo observado ao sul do município 
de Anitápolis. Ele se caracteriza como uma 
ampla barreira contínua, mas dissecada 
por muitos rios encaixados em lineamentos 
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Fotografia 9 – Patamares da Serra Geral no município de Timbé do Sul. Observar a forma alongada dos maciços e o 
afloramento de Arenito Botucatu na encosta (cornija). Os morros avançam a partir da escarpa da Serra Geral, à direita 
na foto, terminando com altitudes menores na Planície Costeira. 2005
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Fotografia 10 – Morro da Pedra Furada ou Janela Furada vista a partir da serra da Boa Vista (nome local do 
compartimento de relevo Serra Geral), no Sul Catarinense. Esta rocha representa um fragmento de um antigo derrame 
de lava que neste trecho foi muito intemperizado e erodido. 2006
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estruturais (linhas de falhas e/ou fraturas) 
que deixaram entre si interflúvios na forma 
de cristas também desenvolvidos a partir de 
lineamentos (Fotografia 10).

Essa escarpa possui orientação geral 
noroeste-sudeste até o município de Nova 
Veneza, onde muda de direção e passa a se 
configurar de leste para oeste. No município 
de Morro Grande, volta a ter orientação 
grosseiramente norte-sul. Estas mudanças 
são influenciadas pela tectônica regional.

A escarpa contínua apresenta denomina-
ções locais, como serra do Corvo Branco 
em Grão Pará, serra do Rio do Rastro em 
Lauro Müller, serra da Rocinha em Timbé 
do Sul, serra da Pedra em Jacinto Machado 
e Aparados da Serra no Extremo Sul de 
Santa Catarina. 

A densidade de drenagem neste comparti-
mento é alta, com forte controle estrutural 
e com grande influência das chuvas orográ-
ficas que são comuns neste relevo tipo 
barreira e posicionado próximo dos ventos 
úmidos vindos do oceano. A grande disse-
cação realizada pelos rios na escarpa criou 
vales com mais de 500 m de aprofunda-
mento, alguns inclusive na forma de canyon, 
como os da Fortaleza e do Itaimbezinho, 
no município de Praia Grande, escavados 
ao longo de vários derrames de lavas e em 
Arenito Botucatu na sua base (Fotografia 
11).

Planalto dos Campos Gerais 

Da escarpa da Serra Geral para oeste, 
ocorre o afloramento dos derrames de 
rochas efusivas originados na separação 
dos continentes sul-americano e africano, 
na era Mesozoica. Estes derrames inicial-
mente tinham caráter básico (pobre em 
sílica), formando basaltos, contudo, os 
últimos derrames tinham lavas com mais 
sílica em sua composição, gerando rochas 
do tipo intermediário a ácido, como dacitos, 
riodacitos e riolitos. 

Este planalto apresenta partes mais esca-
vadas pelos rios e outras com superfícies 
mais elevadas e pouco dissecadas pelas 
drenagens. As partes mais preservadas 

formam blocos que podem estar distribu-
ídos no meio das partes mais dissecadas. 
A estes blocos dá-se a denominação de 
Planaltos dos Campos Gerais. 

Desta forma, o Planalto dos Campos Gerais 
não é um bloco único, mas sim um conjunto 
de blocos menores separados pelos vales 
muito amplos e profundos dos rios Canoas, 
Pelotas, Uruguai e seus afluentes. Os frag-
mentos mais importantes deste planalto 
são: o Planalto de São Joaquim; o Planalto 
de Palmas; o Planalto de Capanema; o 

Planalto de Campos Novos e o Planalto de 
Chapecó. O Planalto dos Campos Gerais 
apresenta suas maiores altitudes junto à 
escarpa da Serra Geral, cerca de 1.220 m, 
diminuindo gradativamente para sudo-
este, na região de Chapecó, com aproxi-
madamente 600 m de altitude. Ele segue o 
caimento da estrutura geológica regional, 
de leste para sudoeste. 

As rochas que afloram no compartimento 
do Planalto dos Campos Gerais são as 
efusivas ácidas e intermediárias junto 
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Fotografia 11 – Vista superior do canyon Itaimbezinho na trilha do Cotovelo, município de Praia Grande. Este canyon 
foi escavado em diferentes derrames de rochas efusivas. 2013
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aos topos e o basalto nos fundos de vale, 
geralmente. Neste compartimento, os 
últimos derrames (mais ácidos) ainda 
não foram muito desgastados pelo intem-
perismo e erosão.

No Planalto de Chapecó, ao norte da cidade 
de Vargeão, há uma depressão circular 
com lineações concêntricas, com diâmetro 
máximo de 11 km (Santa Catarina, 1986). 
Esta estrutura geológica corresponde a um 
astroblema, ou seja, uma cratera de impacto 
de um meteorito que atingiu a Terra em 
algum momento após os derrames de lavas 
do Mesozoico, pois estas rochas foram 
deformadas e fraturadas no episódio. O 
fato foi confirmado pelo pesquisador da 
Unicamp Alvaro Penteado Crósta, que 
estudou a região e concluiu que o impacto 
deve ter ocorrido entre 60 e 110 milhões 
de anos atrás (Lopes, 2003).

Por causa desse fenômeno, são encontrados 
afloramentos de Arenito Botucatu nas 
terras altas do Planalto dos Campos Gerais, 
pois o impacto consumiu e deslocou as 
rochas dos diversos derrames que estavam 
acima da rocha sedimentar.

Os planaltos de São Joaquim e de Campos 
Novos têm relevos tabulares, ou seja, o topo 
é aplainado. Os morros e colinas tabulares 
apresentam muitos afloramentos rochosos 
ao redor de suas encostas (cornijas), 
modeladas nas rochas resistentes. Podem 
ocorrer encostas com patamares estru-
turais e mais de uma cornija ao redor da 
elevação. Em alguns lugares, a cornija 
junto ao topo já foi erodida e a elevação fica 
dissimétrica, ou seja, um lado dela ainda 
tem a cornija mantendo um segmento reto, 
mas no outro, ela já foi erodida e a encosta 
tem inclinação mais suave. Nestes casos, 
forma-se uma cabeceira de drenagem no 
topo com caimento para a encosta suave. 
Existem muitos afloramentos do lençol 
freático nestes planaltos onde há cruza-
mento de fraturas, o que cria banhados de 
formas variadas.

Esta configuração das elevações presentes 
nos planaltos citados pode estar ligada à 
presença de rochas menos intemperizadas, 
por causa de sua resistência ou devido às 
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Fotografia 12 – Planalto dos Campos Gerais, no município de Água Doce. Mais para o oeste do estado, a unidade de 
relevo do Planalto dos Campos Gerais apresenta solos mais profundos e uma paisagem de colinas suaves e alongadas, 
modelada em rochas efusivas. 2006

maiores altitudes que apresentam climas 
mais frios e, por isso, a uma menor intensi-
dade do intemperismo. São comuns aflora-
mentos rochosos ao longo das elevações e 
nos fundos de vales.

Nos outros planaltos deste compartimento, 
para oeste e norte, como o Planalto de 
Chapecó e o Planalto de Capanema, as eleva-
ções são mais suaves, com topos alongados 
e convexizados, encostas longas e com 
pequenas declividades. Não há presença 
de expressivos afloramentos rochosos e os 
solos são mais profundos (Fotografia 12). 
Cabeceiras de drenagem são muito comuns 
nas encostas das elevações, formando 
canais de primeira ordem. 

A densidade de drenagem é alta, mas os 
vales são pouco escavados. Existem muitos 
trechos de rios que seguem linhas de falhas 
e fraturas e, algumas vezes, os leitos apre-
sentam mudança de direção quase em 
ângulo reto, pois deixam de seguir um 
lineamento e passam a seguir outro com 
orientação 90° diferente do primeiro. As 
planícies fluviais são pouco desenvolvidas 
neste compartimento e os leitos dos rios 
são geralmente rochosos, o que contribui 
para a ocorrência de muitos saltos e corre-
deiras em seu interior.

Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu-Rio Uruguai

Este compartimento agrupa as partes 
mais dissecadas (erodidas) dos terrenos 
de derrames de lavas pelos numerosos 
rios das bacias do Uruguai e do Iguaçu. Os 
afluentes da margem direita do rio Uruguai 
são os grandes responsáveis pela disse-
cação deste compartimento, como os rios 
Canoas, do Peixe, Irani, Chapecó, Jacutinga e 
Peperi-Guaçu.

As altitudes podem ir dos 1.800 m junto 
da escarpa da Serra Geral no município de 
Urubici, a leste, até 176 m no fundo do vale 
do rio Uruguai, a sudoeste, contudo as alti-
tudes médias ficam em torno dos 900 m ou 
600 m (nas áreas próximas do rio Pelotas e 
do rio Uruguai). (Fotografia 13)

As elevações apresentam forma de morros 
e montanhas com topos planos, seguindo a 
estrutura dos derrames (Fotografia 14). Em 
alguns locais são mais estreitos por causa 
da grande densidade de drenagem. Também 
podem ocorrer divisores em crista quando se 
estabelecem em antigos lineamentos estru-
turais, como é o caso das serras do Irani, do 
Gregório e do Chapecó, no Oeste do estado.
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As encostas apresentam patamares estrutu-
rais bem marcados, modelados em rochas 
com diferentes resistências ao intemperismo 
e à erosão, que são atravessadas pelos rios 
no seu trabalho de escavar os vales. Estas 
rochas podem ser de natureza diferente, 
como riolitos, riodacitos, dacitos e basaltos 
ou podem ser só basalto, mas consolidado de 
forma diferente. Cada derrame de basalto tem 
quatro zonas ou formas diferentes de conso-
lidação da lava, e uma destas zonas é mais 
resistente ao intemperismo e à erosão (zona 
de fraturas verticais), enquanto as outras três 
se alteram e erodem mais facilmente (zonas 
vítrea, amigdaloide ou vesicular e de fraturas 
horizontais). Assim, a zona mais resistente 
forma a parede do degrau, enquanto as 
outras três formam a parte plana acima. 
Normalmente, elevações com maiores alti-
tudes ainda apresentam os derrames mais 
ácidos e por isso, os patamares presentes em 
suas encostas podem ser modelados tanto 
nestas rochas quanto nas diferentes zonas de 
consolidação de basalto.

Dependendo da quantidade de degraus 
que ocorrem na encosta de um vale, dá para 
se saber quantos derrames foram atraves-
sados pelo rio. As cidades de Joaçaba e 
Herval d’Oeste ficam em lados opostos no 
vale do rio do Peixe e a ocupação urbana 
nelas se estende subindo os patamares 
presentes nas encostas; a mesma situação 
ocorre com as cidades de Ouro e Capinzal, 
mais a jusante ainda neste vale. Prates et 
al (1989) colocam que os vales são sempre 
encaixados na paisagem, mas podem 
tomar duas configurações: mais estreitos e 
profundos, com paredes abruptas ou mais 
largos com patamares amplos formando 
as encostas. 

Os vales dos rios são profundos, encai-
xados e sinuosos, seguindo, em muitos 
casos, lineamentos estruturais (linhas 
de falhas e/ou fraturas geológicas). Uma 
feição comum ao longo dos rios Pelotas 
e Uruguai são os meandros estruturais, 
os quais se diferenciam dos meandros 
de planície por serem esculpidos em 
rochas e não em sedimentos. Estes rios 
se instalaram em uma rede de fraturas 
retangulares, provavelmente fraturas de 
resfriamento do basalto. Desta forma, 

o leito segue por uma fratura até que 
encontra um local de cruzamento delas e 
segue por outra que tem direção ortogonal 
à primeira. Este processo vai construindo 
uma série de voltas no rio, o qual vai apro-
fundando seu leito com esta configuração. 

Os leitos dos rios são rochosos ou contém 
depósitos de sedimentos com pouca espes-
sura. Há muitas corredeiras, saltos e cacho-
eiras neste compartimento de relevo. Peluso 
Júnior (1986) cita casos de quedas d’água 
(cachoeiras) e corredeiras em diferentes 
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Fotografia 14 – Relevo do Extremo Oeste catarinense, vista a partir da BR 163 no município de Guaraciaba. Observar o 
topo dos morros com forma plana em função da estrutura horizontal dos derrames de lavas, onde eles são modelados. 
2009
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Fotografia 13 – Ponte da rodovia BR 470 sobre o rio Uruguai, na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Vista para montante a partir do município de Campos Novos (SC). Observar a maior amplitude 
altimétrica das elevações em relação à Fotografia 12. 2009
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zonas de consolidação do basalto no Oeste de 
Santa Catarina (Fotografia 15). Estas feições 
representam níveis de base locais para os 
processos de erosão e sedimentação dos rios.

O relevo de Santa Catarina constitui paisa-
gens muito diferenciadas e sua apropriação 
para a ocupação humana é condicionada 
por suas características. As escarpas da 
Serra Geral no Sul do estado que apre-
sentam terrenos muito íngremes não 
podem ser utilizadas para uso agrícola ou 
ocupação urbana, mas servem de atração 
turística. Além disso, a presença da cober-
tura vegetal neste compartimento e sua 
condição de barreira orográfica aos ventos 
úmidos permite a manutenção dos recursos 
hídricos na região.

A presença no litoral dos pontões, pontas e 
elevações isoladas pertencentes ao comparti-
mento das Serras do Leste Catarinense cria o 
arcabouço de belas praias, quando em conjunto 
com a sedimentação litorânea recente.

A existência de vales mais fechados na 
bacia do rio Uruguai, no Oeste do estado, 
propicia condições para a construção de 
usinas de geração de energia hidrelétrica. 

No compartimento dos Campos Gerais, mais 
a oeste, a presença de patamares amplos e 
topos planos e extensos permite o desen-
volvimento da agricultura e pecuária, além 
de ocupação por moradias e infraestrutura 
urbana.

Por outro lado, a ocupação humana em 
alguns setores dos compartimentos de 
relevo induz a condição de riscos aos fenô-
menos da dinâmica do meio físico. Certos 
cenários como as encostas da Serra do Mar, 
Serras do Leste Catarinense e Serra Geral, 
são muito perigosos por causa da ocor-
rência de movimentos de massa, enxurradas 
e fluxos torrenciais de rios. Ainda, seus 
fundos de vales são perigosos por causa de 
inundações e erosão de margens dos rios. 
Por exemplo, a configuração do relevo da 
bacia do rio Itajaí condiciona a captação de 
muita água para determinado ponto do vale, 
o que aumenta a ameaça de inundações.

Diante disso, é necessário entender a confi-
guração do relevo e também seus processos 
modeladores, ou seja, sua dinâmica ao longo 
do tempo, para saber se apropriar dele e 
explorar suas potencialidades, evitando as 
ocupações em áreas perigosas. 
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Fotografia 15 – Cachoeira na unidade de relevo Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uruguai, no município de Novo 
Horizonte. Uma camada de rocha efusiva resistente cria um ressalto no leito do rio. 2012
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Capítulo 5 | Hipsometria
Edna Lindaura Luiz 1 

1 Bacharela (1992), Licenciada (1993) e Mestra em 
Geografia (1996) pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1996) e Doutora (2003) em Geografia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é 
professora do Departamento de Geografia da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Apro-
fundou a formação na área de Geografia física, com 
ênfase em Geomorfologia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: movimentos de massa e hidro-
logia de encosta, características e processos do meio 
físico, avaliação de impactos ambientais, gestão de 
risco geoambientais. 

O comportamento das altitudes no 
estado de Santa Catarina é bem dife-
renciado, variando de 0 a 1.827 m. 

Este comportamento é em função do soer-
guimento epirogenético que ocorreu no 
período Terciário e que afetou toda a parte 
leste do continente Sul Americano, dos 
processos erosivos atuantes depois deste 
evento e ainda das diferentes resistências 
das rochas que compõem o estado de Santa 
Catarina.

O soerguimento foi maior na parte leste do 
estado e criou um basculamento do terri-
tório do estado para Sudoeste, onde hoje 
se encaixa o vale do rio Uruguai. A extremi-
dade leste, mais soerguida foi alvo de maior 
atuação dos processos erosivos, mantendo 
altitudes ainda significativas em função da 
resistência das rochas ali localizadas.

A zona costeira do estado apresenta baixas 
altitudes, entre 0 e 200 m, com exceção 
dos morros cristalinos ali presentes que 
alcançam altitudes maiores. Esta faixa de 
altitude é maior a norte e a sul do estado. 
A sul, as altitudes até 200 m alcançam o 
sopé da Serra Geral, o que cria grande 
contraste com a escarpa do planalto 
(Serra Geral). Esta faixa de altitude é mais 
estreita próximo à ilha de Santa Catarina 
em função da presença da serra do Tabu-
leiro, constituída por rochas cristalinas 
resistentes.

As altitudes da faixa entre 200 e 400 m são 
pouco expressivas no território catarinense, 
sendo as altitudes das elevações próximas 
ao litoral (Serras do Leste Catarinense) e no 
baixo curso do rio Itajaí-Açu e dos fundos 
de vale dos rios Uruguai e de seus afluentes 
rio das Antas, Chapecozinho e Iracema loca-
lizados no Planalto Dissecado Rio Iguaçu 
– Rio Uruguai. Estas altitudes ocorrem no 
planalto por causa da forte erosão dos rios 
sobre os derrames de lavas e do bascula-
mento estrutural para sudoeste comentado 
anteriormente. 

A maior parte dos terrenos da bacia do rio 
Itajaí estão em altitudes máximas entre 400 
e 800 m, porém encontram-se morros com 
mais de 800 m (Spitzkopf, do Cachorro e 
Baú). Altitudes entre 400 e 800 m caracte-
rizam os terrenos do Oeste de Santa Cata-
rina, no vale do rio Uruguai e seus afluentes. 
São encontrados terrenos no Meio Oeste do 
estado também neste intervalo de altitudes, 
especialmente nos vales do rio do Peixe e do 
rio Canoas.

As altitudes entre 800 e 1.200 m são as 
mais comuns no território de Santa Cata-
rina e caracterizam os terrenos da Serra 
do Mar, de alguns conjuntos de serras dos 
compartimentos de relevo Serras do Leste 
Catarinense (serra dos Faxinais, serra 
do Tabuleiro, serra do Anitápolis), Serra 
Geral (escarpa), Planalto de São Bento do 
Sul, Patamar de Mafra, Planalto de Lages e 

Planalto dos Campos Gerais. Estes terrenos 
formam os divisores de água das principais 
bacias hidrográficas do estado e podem se 
configurar em amplas superfícies altas com 
pouca movimentação do relevo, especial-
mente nos compartimentos Planalto de São 
Bento do Sul, Patamar de Mafra, Planalto 
de Lages e Planalto dos Campos Gerais. Por 
causa destas altitudes, as temperaturas são 
mais amenas e o clima se torna mais propício 
para o cultivo de frutas de clima temperado, 
como maçãs, peras, ameixas, além do desen-
volvimento de uma cobertura vegetal como 
a floresta Ombrófila Mista com araucárias e 
os campos nativos de altitude. 

Altitudes maiores do que 1.200 m são pouco 
comuns em Santa Catarina, mas ocorrem nas 
escarpas da Serra Geral. Ao longo da Serra 
Geral, as maiores altitudes são encontradas 
nas suas bordas central e setentrional, onde 
se elevam picos de 1.827 m (da Boa Vista), 
1.823,49 m (Bela Vista do Guizoni) e 1.822 
m (da Igreja), entre outros. Os terrenos que 
compõem os diferentes blocos do Planalto 
dos Campos Gerais também apresentam 
terrenos acima de 1.200 m, como a serra da 
Anta Gorda, a serra da Boa Vista, o planalto 
de São Joaquim, a serra do Espigão, a serra 
do Chapecó e a serra da Taquara Verde. Nas 
escarpas da Serra Geral e no planalto de São 
Joaquim, as elevadas altitudes permitem, 
em condições meteorológicas favoráveis, a 
ocorrência de neve pelo menos uma vez por 
ano no estado de Santa Catarina.

Pontos com maiores altitudes do estado de Santa Catarina.
PONTOS CULIMINANTES ALTITUDE (metros) MUNICÍPIOS
Morro da Boa Vista 1.827,00 Bom Retiro e Urubici
Morro Bela Vista do Guizoni 1.823,49* Bom Retiro
Morro da Igreja 1.822,00 Bom Jardim da Serra, Orleans e Urubici
Morro Campo dos Padres 1.790,00 Bom Retiro, Anitápolis e Urubici
Morro do Quiriri 1.430,66* Garuva
Morro do Capão Doce 1.340,00 Água Doce
Morro do Tributo 1.260,12* Lages
Morro da Pedra Branca 1.128,00 Lages
Morro do Funil 1.062,00 Mirim Doce, Pouso Redondo e Ponte Alta
Morro do Cambirela 1.043,00 Palhoça
Morro do Taió 950,00 Santa Terezinha
Morro do Spitzkopf 913,00* Blumenau e Indaial
Morro do Baú 819,47* Ilhota

Fonte: Adaptado de SANTA CATARINA. Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral. Atlas de Santa Catarina. Rio de Janeiro: Aerofoto 
Cruzeiro, 1986.
*Cota comprovada.
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Fonte: Hidrografia: Restituição Aerofotogramétrica do Estado de 
Santa Catarina - DRHI - SDS - 2010/2011.

Elaboração: Fernando Medeiros de Azevedo - Thobias Leôncio Rotta 
Furlanetti - Vinicius Tavares Constante - Diretoria de Recursos
Hídricos - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Santa Catarina.
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Hídricos - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Santa Catarina.
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Elaboração: Fernando Medeiros de Azevedo - Thobias Leôncio Rotta 
Furlanetti - Vinicius Tavares Constante - Diretoria de Recursos
Hídricos - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Santa Catarina.
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Capítulo 6 | Hidrografia
Rui Batista Antunes1 
Vinicius Tavares Constante2

1 Bacharel em Geografia pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (1982) e Mestre em Planejamento Ter-
ritorial e Desenvolvimento Socioambiental pela Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina (2008). Atuou 
como Secretário Executivo do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos em várias gestões administrati-
vas e coordenou a criação da legislação de recursos 
hídricos do Estado de Santa Catarina. Atualmente é 
Gerente de Planejamento de Recursos Hídricos, da Di-
retoria de Recursos Hídricos, da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa 
Catarina, onde desenvolve ações de planejamento e 
gestão de recursos hídricos e apoio aos Comitês de 
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas. 

2 Bacharel (2006) e Mestre em Geografia (2011) pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou na 
elaboração de 13 Planos Diretores Municipais na As-
sociação dos Municípios da Região da Grande Floria-
nópolis e na implantação do Sistema de Informações 
Municipais Georrefenciadas na Prefeitura Munici-
pal de Joinville. Atuou como Secretário Executivo do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos dos anos de 
2011 até 2015, na Diretoria de Recursos Hídricos da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável de Santa Catarina e atua nas áreas de geo-
processamento e de planos de recursos hídricos.

Fonte: Adaptado da Resolução n. 032/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Segundo a divisão adotada pela 
Agência Nacional de Águas - ANA, os 
rios que drenam o território estadual 

de Santa Catarina integram três grandes 
Regiões Hidrográficas: Região Hidrográfica 
do Paraná, Região Hidrográfica do Uruguai e 
Região Hidrográfica Atlântico Sul. 

O sistema Paraná-Uruguai, principal rede 
hidrográfica da parte meridional do continente 
sul-americano, forma um conjunto interligado 
à bacia do Prata, que se expande fora das fron-
teiras nacionais, em território argentino e 
uruguaio. O sistema hidrográfico Atlântico Sul 
consiste em um conjunto de várias bacias autô-
nomas que vertem diretamente para o litoral, 
fazendo parte das Bacias do Sudeste, segundo 
denominação do IBGE (1977).

A rede hidrográfica catarinense tem na 
Serra Geral e Serra do Mar os principais divi-

sores de águas que formam os dois sistemas 
independentes de drenagem do território 
estadual: o sistema integrado da Vertente 
do Interior, contendo mais de 450 bacias 
hidrográficas de rios afluentes diretos do 
rio Uruguai ou do rio Iguacú, sendo que 11 
destas bacias são consideradas principais 
para o planejamento e gestão; e o sistema 
da Vertente Atlântica, formado por mais 
de 320 bacias isoladas que fluem para o 
leste, desaguando diretamente no oceano 
Atlântico, sendo que 12 destas bacias são 
consideradas principais. Assim, a rede 
hidrográfica catarinense possui um total de 
23 bacias hidrográficas consideradas de rios 
principais.

A Constituição Federal de 1988 estabelece 
dois domínios para os corpos de água: o 
da União ou o dos Estados. Os corpos de 
água estabelecidos como de domínio da 
União são os rios ou lagos que banhem 
mais de uma unidade federada, ou que 
sirvam de divisa entre essas unidades, ou 
de fronteira entre o território do Brasil e 
o de um país vizinho ou que dele prove-
nham ou para ele se estendam. Aqueles de 
domínio dos Estados se referem às águas 
superficiais que nascem e deságuam no 
seu território, às águas subterrâneas e às 
águas fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, nestes casos, na forma da lei, 
as decorrentes de obras da União. 

REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO BRASIL



Características hidrográficas 
e hidrológicas

A conformação da rede hídrica de Santa 
Catarina constitui dois principais arqué-
tipos para as bacias hidrográficas do ponto 
de vista político-administrativo e de gestão 
de recursos hídricos:

• Bacias não interferentes em outras 
unidades da federação – são aquelas 
que não mantêm qualquer interface 
com as demais unidades da federação 
ou com territórios internacionais. 
Neste caso, estão incluídas as bacias da 
Vertente Atlântica, tais como: bacias 
dos rios Cubatão (Norte), Itapocu, 
Itajaí-Açu, Tijucas, Biguaçu, Cubatão 
(Sul), Madre, d’Una, Urussanga, 
Tubarão e Araranguá.

• Bacias interferentes em outros terri-
tórios estaduais – são aquelas de rios 
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Fonte: Restituição Aerofotogramétrica do Estado
de Santa Catarina - DRHI - SDS - 2010/2011.

Elaboração: Fernando Medeiros de Azevedo, Thobias 
Leôncio Rotta Furlanetti e Vinicius Tavares Constante
Diretoria de Recursos Hídricos - Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
de Santa Catarina.

que mantêm interface com outros 
estados da União, seja diretamente, 
porque o curso d’água principal serve 
de limite interestadual ou de fronteira 
nacional. Nesta tipologia estão os rios 
essencialmente de domínio federal, 
como os rios Canoas, Pelotas, Uruguai, 
Iguaçú, Negro, Mampituba e Peperi-
Guaçu (fronteira com a Argentina). 
Cabe salientar que os rios de domínio 
estadual afluentes dos rios federais, 
como os rios das Antas, Chapecó, 
Iraní, Jacutinga, Canoinhas, Timbó 
e do Peixe, também se enquadram 
nesta tipologia. 

A rede hídrica do estado de Santa Catarina é 
rica e bem distribuída. Na Vertente do Inte-
rior os rios apresentam, via de regra, perfil 
longitudinal com longo percurso e com 
inúmeras quedas d’água, o que evidencia o 
potencial hidrelétrico na região. 

Em geral, a rede hidrográfica na Vertente 
Atlântica comporta dois tipos básicos de 
rios: os que nascem na Serra Geral e Serra 
do Mar e aqueles originados na própria 
planície. 

Verifica-se também que, na região de 
desembocadura, os rios da faixa litorânea 
sofrem o efeito do regime de marés. A 
intrusão das águas do mar, durante a 
preamar, ocorre através de uma cunha 
salina, de maior densidade, que penetra 
pelas camadas inferiores em direção às 
nascentes dos rios. Na baixa-mar, as influ-
ências de maré cessam e o curso d’água 
passa a escoar naturalmente. 

Tais características da dinâmica hidráulica 
dos rios, conjugadas à alta concentração 
populacional existente na região litorânea 
e à deficiência de infraestrutura de coleta e 
tratamento de esgotos sanitários, potencia-
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lizam os efeitos da disposição de despejos in 
natura nos cursos d’água, comprometendo a 
qualidade ambiental.

Em conformidade com a distribuição das 
chuvas, a grande maioria dos cursos d’água 
que drenam Santa Catarina apresenta dois 
períodos típicos de cheias, que ocorrem na 
primavera e no final de verão, e dois períodos 
de vazões mínimas, registrados no início de 
verão e no outono com prolongamento no 
inverno, comportamento típico de regime 
subtropical.

A topografia e o regime pluviométrico regular 
com variações sazonais não muito pronun-
ciadas favorecem a formação de rios perenes. 
Os rios que drenam o território estadual 
são comandados, via de regra, pelo regime 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS PRINCIPAIS BACIAS HIDROGRÁFICAS

REGIÕES 
HIDROGRÁFICAS  

 BACIAS 
HIDROGRÁFICAS  

 CLIMA (MÉDIA ANUAL)  
 PRECIPITAÇÃO 
ANUAL TOTAL 

(mm)  

 RELEVOS 
PREDOMINANTES  

 VARIAÇÃO DA 
TEMPERATURA MÉDIA 

REGIONAL (°C)  

VARIAÇÃO DA 
UMIDADE RELATIVA 

MÉDIA REGIONAL (%)  

 VARIAÇÃO DA 
PRECIPITAÇÃO MÉDIA 

REGIONAL (mm) 

VERTENTE DO INTERIOR

RH 1 Extremo Oeste  
 Rio Peperi-Guaçu*  

 De 18,71 a 19,76   De 74,25 a 80,04   De 1,764,3 a 2,227,2  
1.800

 Forte-ondulado  
 Rio das Antas  1.900

 RH 2 Meio Oeste  
 Chapecó  

 De 16,50 a 18,83   De 73,30 a 80,26   De 1,992,0 a 2,315,0  
1.800  Forte-ondulado e 

montanhoso   Irani  1.950

 RH 3 Vale do Rio do 
Peixe  

 Peixe  
 De 15,50 a 18,75   De 75,56 a 82,00   De 1,393,5 a 1,973,5  

1.450  Forte-ondulado e 
montanhoso   Jacutinga  1.850

 RH 4 Planalto de 
Lages  

 Canoas  
 De 13,40 a 16,46   De 70,60 a 83,12   De 1,370,5 a 1,783,0  

1.650  Forte-ondulado e 
ondulado   Pelotas*  1.800

RH 5 Planalto de 
Canoinhas

Timbó
De 15,74 a 21,41 De 55,88 a 85,95 De 1.171,3 a 1.625,0

1.550
 Forte-ondulado e 

ondulado  Negro* 1.625
Canoinhas 1.450

VERTENTE ATLÂNTICA

RH 6 Baixada Norte
Cubatão (Norte)

De 20,52 a 21,26 De 87,18 a 88,13 De 1.904,0 a 2.174,2
2.350 Montanhoso e forte on-

dulado com presença de 
plano de várzea (planície 

costeira)Itapocu 1.900

RH 7 Vale do Itajaí Itajaí-Açu De 17,90 a 20,32 De 77,32 a 86,50 De 1.399,0 a 1.752,0 1.550

Montanhoso, forte ondu-
lado e ondulado. Plano 
e suavemente ondulado 
(junto à planície costeira)

RH 8 Litoral Centro

Tijucas

20,65 82,2 De 1.259,8 a 1.997,0

1.600

Forte ondulado e 
montanhoso

Biguaçu 1.500
Cubatão (Sul) 1.800

Madre 1.500

RH 9 Sul Catarinense

Tubarão

De 18,72 a 20,82 De 81,33 a 85,15 De 1.193,0 a 1.535,9

1.600 Forte ondulado e mon-
tanhoso. Plano e suave 

ondulado (junto à planície 
costeira)

d’Una 1.450

RH 10 Extremo Sul 
Catarinense

Araranguá

De 18,35 a 19,43 De 79,00 a 86,10 De 855,0 a 1.636,8

1.350 Forte ondulado e mon-
tanhoso. Plano (planície 

costeira)
Urussanga 1.450

Mampituba* 1.400

* Informações dos afluentes em território catarinense por serem as bacias consideradas principais.

pluviométrico, que se caracteriza pelas 
chuvas distribuídas o ano todo, garantindo o 
abastecimento normal dos mananciais.

O sistema de drenagem

O sistema de drenagem da Vertente do Inte-
rior ocupa uma área aproximada de 58.690 
km2 do território catarinense, equivalente a 
62%, destacando-se a bacia do rio Uruguai 
(rio de domínio da União) com 47.749 km2.  
Esta bacia possui afluentes importantes 
como o rio Pelotas, que é uma linha fron-
teiriça ao sul, e o rio Canoas (ambos rios 
de domínio da União e formadores do rio 
Uruguai), e no sentido norte-sul correm 
os rios Peperi-Guaçu (rio de domínio da 
União), Antas, Chapecó, Irani, Jacutinga e 
Peixe. Outra bacia que faz parte do mesmo 

sistema é a do rio Iguaçu, com uma área 
aproximada de 10.941 km2, cujos principais 
tributários são os rios Negro (de domínio da 
União), Canoinhas e Timbó.

O sistema de drenagem da Vertente do Atlân-
tico abrange aproximadamente 36.354 km2, 
ou seja, 38% da área total do estado, com 
destaque para o rio Itajaí-Açu, a maior bacia 
inteiramente catarinense. Ainda na Vertente 
do Atlântico, existem outras bacias conside-
radas principais pela sua importância como 
as dos rios Cubatão (Norte), Itapocu, Tijucas, 
Biguaçu, Cubatão (Sul), Tubarão, Madre, 
d’Una, Urussanga, Araranguá. O rio Mampi-
tuba é parte integrante desta vertente, 
porém por fazer divisa com o estado do 
Rio Grande do Sul é um rio considerado de 
domínio da União. 
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1,57 - 1,68
1,69 - 1,77
1,78 - 2,13
2,14 - 2,38
2,39 - 2,81
2,82 - 2,91

Fonte: Restituição Aerofotogramétrica do Estado
de Santa Catarina - DRHI - SDS - 2010/2011.

Elaboração: Fernando Medeiros de Azevedo, Thobias 
Leôncio Rotta Furlanetti e Vinicius Tavares Constante
Diretoria de Recursos Hídricos - Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
de Santa Catarina.

SANTA CATARINA - DENSIDADE DA DRENAGEM
BACIAS HIDROGRÁFICAS ÁREA (km2) COMPRIMENTO DOS CURSOS (km) DENSIDADE DRENAGEM (km/km2)

Vertente do Interior
Rio das Antas 2.683 5.344 1,991800224
Rio Canoinhas 1.443 3.412 2,364518365
Rio Chapecó 8.302 13.066 1,573837629
Rio Jacutinga 1.007 1.948 1,934458788

Rio Irani 1.597 2.830 1,772072636
Rio do Peixe 5.240 8.840 1,687022901
Rio Timbó 2.725 6.423 2,35706422

Vertente do Atlântico
Rio Araranguá 3.007 5.323 1,77020286
Rio Biguaçu 388 1.084 2,793814433

Rio Cubatão (Norte) 491 1.173 2,389002037
Rio Cubatão (Sul) 742 2.084 2,808625337

Rio d’Una 492 1.414 2,87398374
Rio da Madre 336 718 2,136904762
Rio Itajaí-Açu 14.866 39.405 2,650679403
Rio Itapocu 2.884 6.015 2,085644938
Rio Tubarão 4.685 13.167 2,810458911
Rio Tijucas 2.371 6.906 2,912695065

Rio Urussanga 620 1.100 1,774193548
Rios de Domínio da União (Território Catarinense)

Rio Mampituba 1.253 1.455 1,161213089
Rio Negro 4.324 9.599 2,219935245

Rio Peperi-Guaçu 1.520 3.532 2,323684211
Rio Pelotas 7.392 13.728 1,857142857
Rio Canoas 14.907 33.846 2,270476957
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Perfis longitudinais e declividades

Na Vertente do Interior, os rios apresentam, 
via de regra, perfil longitudinal com longo 
percurso e ocorrência de inúmeras quedas 
d’água, o que representa para a região 
importante riqueza em potencial hidrelé-
trico. O rio Uruguai, que serve de limite entre 
os estados de Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, tem um perfil longitudinal escalonado 
no alto curso, enquanto no médio curso, 
onde o rio drena uma topografia dissecada, 
o perfil é suavizado. O rio Chapecó, o maior 
tributário do rio Uruguai em terras catari-
nenses, apresenta-se bastante sinuoso. 

O rio Canoas (rio de domínio da União), 
outro importante tributário do rio Uruguai, 
evidencia, em seu perfil longitudinal, as 
diferentes formações geológicas drenadas. 
Entre as altitudes de 800 m a 850 m, num 
percurso de 300 km, o rio Canoas possui 
declividades bastante suaves, variando de 
0,01% a 0,03%, que representa o trecho do 
planalto de Lages, onde afloram os terrenos 
paleozoicos  do Grupo Passa Dois. À jusante 
da Usina Salto Peri, onde o rio Canoas drena 
uma topografia bastante movimentada em 
terrenos mesozoicos de formação areno-
basálticas, o perfil longitudinal mostra 
fortes declividades com grande número de 
saltos e corredeiras. 

O rio do Peixe percorre em todo o seu 
percurso terrenos mesozoicos, de estrutura 
monoclinal, e drena uma topografia bastante 
movimentada. Seu perfil longitudinal revela 
fortes declividades em quase toda a extensão 
do seu curso, com ocorrência de inúmeras 
cachoeiras e corredeiras. 

O rio Iguaçu e seu afluente rio Negro, que 
em parte servem de limite entre os estados 
de Santa Catarina e Paraná, possuem um 
perfil longitudinal com suaves declividades 
e extensa planície de inundação em quase 
toda sua extensão, compreendida pelos 
terrenos sedimentares permo-carboníferos, 
ou mais precisamente, à jusante da cidade 
de Rio Negrinho.

Os rios da Vertente Atlântica, que drenam 
os terrenos cristalinos e mesmo aqueles 
que drenam terrenos sedimentares paleo-
zoicos, apresentam um perfil longitudinal 
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bastante acidentado no curso superior, 
onde a topografia é muito movimentada. 
No curso inferior, onde cortam planícies 
aluviais e que geralmente formam mean-
dros, os perfis longitudinais assinalam 
baixas declividades, caracterizando-se neste 
curso como rios de planície. O perfil longitu-
dinal do rio Itajaí-Açu e seu formador – rio 
Itajaí do Oeste – contém três secções com 
baixíssimas declividades: a primeira, onde 
percorrem os terrenos sedimentares paleo-
zoicos permo-carboníferos do Grupo Passa 
Dois e Tubarão, em altitude média de 325 
m, tem uma declividade de 0,022% numa 
extensão aproximada de 93 km, até encon-
trar acidentes bem pronunciados numa área 
de intrusão granítica, nas proximidades de 
Subida; a segunda compreende o trecho 
entre Subida e Salto Weissbach, com alti-
tude média de 60 m e 0,066% de declivi-
dade, numa extensão de 45 km; finalmente, 
a ultima secção corresponde ao curso infe-
rior, entre o Salto Weissbach e a cidade de 
Itajaí, com um percurso de 80 km e 0,03% 
de declividade. Neste trecho o rio Itajaí-
Açu apresenta condição de navegabilidade 
desde a sua foz até a cidade de Blumenau. 
Os rios Itajaí do Sul e Itajaí do Norte, subse-
quentes às camadas paleozoicas, possuem 
um perfil longitudinal com declividades 
bastante acentuadas e com inúmeros saltos 
e corredeiras. 

Regimes fluviais

Os regimes dos rios de Santa Catarina são 
comandados, geralmente, pelo regime 
pluviométrico, que se caracteriza pelas 
chuvas distribuídas ao longo do ano, garan-
tindo assim o abastecimento normal dos 
mananciais. O comportamento da grande 
maioria dos rios, em conformidade com 
a distribuição das chuvas, é representado 
por dois máximos (ocorrendo, respectiva-
mente, na primavera e no final do verão) 
e dois mínimos (registrados no início do 
verão e no outono com prolongamento 
do inverno), revelando características do 
regime subtropical.

Quando se analisa a distribuição da vazão 
nos meses do ano (relação entre as vazões 
médias mensais e a vazão média de longo 
termo), constata-se que a grande maioria 
dos rios da Vertente Atlântica tem seus 

máximos mais acentuados em fevereiro e os 
mínimos nos meses de junho e julho. 

Os rios Tubarão e Araranguá, da Vertente 
Atlântica meridional, apresentam seus 
máximos que culminam em fevereiro-março 
e uma saliência pequena em setembro-
outubro, prolongando-se até dezembro na 
bacia do Tubarão. Esta situação é resultante de 
duas causas: a fraca intensidade das chuvas na 
primavera, ocorrendo forte infiltração no solo 
e a incapacidade deste continuar a absorção 
acentuada no verão, por já estar saturado. Na 
bacia do rio Itajaí-Açu, destaca-se também as 
vazões acentuadas nos meses de setembro 
e outubro. As cheias registradas no final do 
verão e na primavera, bem como as vazantes 
observadas no inverno e no início do verão, 
são as características predominantes dos rios 
da Vertente Atlântica. 

 Fonte: Santa Catarina (2006).
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VAZÃO MÉDIA DE LONGO TERMO
(litros/segundo)

Fonte: Diretoria de Recursos Hídricos de Santa
Catarina - DRHI - SDS.

Elaboração: Fernando Medeiros de Azevedo, Thobias 
Leôncio Rotta Furlanetti e Vinicius Tavares Constante
Diretoria de Recursos Hídricos - Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
de Santa Catarina.



O rio Uruguai e seus tributários têm os 
máximos registrados nos mesmos períodos 
que os da Vertente Atlântica setentrional, 
porém, com uma descarga bem mais acen-
tuada em setembro e outubro. Quanto aos 
máximos de verão, apresentam-se de forma 
menos expressiva devido à forte evapo-
transpiração associada à irregularidade 
das chuvas. As vazantes mais acentuadas 
ocorrem no outono, sendo março e abril os 
meses com débitos mais fracos. Outra carac-
terística a se ressaltar são as amplitudes 
entre as máximas e as mínimas, bem mais 
elevadas que dos rios da Vertente Atlântica.

Os afluentes do rio Iguaçu em território 
catarinense, por estarem situados numa 
área de transição entre os regimes tropical e 
subtropical, possuem características de um 

regime complexo, embora seus comporta-
mentos sejam igualmente comandados pelo 
regime pluviométrico.

Por outro lado, quando se analisa as vazões 
médias de longo termo (média das vazões 
anuais) dos principais rios em território 
catarinense, observa-se que na Vertente 
Atlântica o rio Itajaí-Açu se destaca por apre-
sentar maior vazão, enquanto na Vertente 
do Interior os rios Canoas, Chapecó e do 
Peixe são os que possuem maior volume.

Esta distribuição espacial das vazões dos rios 
em território catarinense não ocorre por haver 
grandes diferenças nos índices pluviométricos, 
mas principalmente pela formação geomorfo-
lógica. Os rios principais das bacias com maior 
área de drenagem são os de maior vazão. 

Regiões Hidrográficas (RH) 

O território de Santa Catarina foi subdividido 
em 10 Regiões Hidrográficas (RH), apresen-
tadas no estudo das Bacias Hidrográficas do 
estado de Santa Catarina – Diagnóstico Geral 
(1997), quando foram levadas em conta as 
informações constantes no Atlas de Santa 
Catarina (Santa Catarina, 1986), no mapa 
hidrológico do estado e na delimitação 
e atuação das associações de município, 
juntamente com planos de desenvolvimento 
de cada região.

As Regiões Hidrográficas são compostas por 
no máximo três bacias hidrográficas contíguas, 
afins e consideradas principais, sendo o seu 
limite geográfico determinado pelos mesmos 
divisores de água das bacias que as compõem. 
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REGIÕES HIDROGRÁFICAS - RH

Fonte: Diretoria de Recursos Hídricos de Santa
Catarina - DRHI - SDS.

Elaboração: Fernando Medeiros de Azevedo, Thobias 
Leôncio Rotta Furlanetti e Vinicius Tavares Constante
Diretoria de Recursos Hídricos - Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
de Santa Catarina. ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA
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As bacias da Vertente do Interior integram 
cinco Regiões Hidrográficas:

RH 1 – Extremo Oeste
RH 2 – Meio Oeste
RH 3 – Vale do Rio do Peixe
RH 4 – Planalto de Lages
RH 5 – Planalto de Canoinhas

As demais Regiões Hidrográficas fazem 
parte da Vertente Atlântica:

RH 6 – Baixada Norte
RH 7 – Vale do Itajaí
RH 8 – Litoral Centro
RH 9 – Sul Catarinense
RH 10 – Extremo Sul Catarinense

RH 1 – Extremo Oeste

Com área total de 5.835 km2, a RH 1 é 
composta pelas bacias dos afluentes da 
margem esquerda do rio Peperi-Guaçu (rio 
de domínio da União) e pela bacia do rio das 
Antas. Compõe também esta região hidro-
gráfica outros contribuintes diretos do rio 
Uruguai contíguos à bacia do rio das Antas;

O rio Peperi-Guaçu faz divisa com a Argen-
tina numa extensão de aproximadamente 
250 km. Entre os afluentes da margem 
esquerda, situados em território catari-
nense, destacam-se os rios das Flores, Maria 
Preta e União. 

O rio das Antas, com 194 km de extensão, 
drena uma área de 2.683 km2, sendo seus 
principais afluentes os rios Sargento e 
Capetinga que estão situados na margem 
esquerda.

Nesta região, a situação dos recursos hídricos 
quanto à qualidade da água pode ser consi-
derada preocupante no meio rural, devido, 
principalmente, à poluição por dejetos de 
suínos, que comprometem a maioria dos 
pequenos mananciais pelos altos níveis de 
concentração de coliformes fecais.

Essa situação é mais relevante nos contri-
buintes da margem esquerda do rio das 
Antas, bem como na bacia do Peperi-Guaçu, 
onde se encontram os municípios com maior 
importância regional na criação de suínos e 
aves, em especial São José do Cedro e Itapi-

ranga, este último banhado pelo rio Macaco 
Branco, que flui diretamente ao rio Uruguai. 

A RH 1 se caracteriza pela precariedade 
dos serviços de saneamento básico. Assim, 
os cursos d’água da bacia do rio das Antas 
drenam 15 sedes municipais recebendo 
uma carga poluidora de cerca de 32.000 
habitantes (IBGE, 2010) que vivem nestes 
núcleos urbanos. 

Nota-se na região, margem esquerda do rio 
das Antas, sobretudo em Guaraciaba e São 
José do Cedro, um maior número de poços 
destinados ao abastecimento humano, cujas 
águas também estão expostas à poluição/
contaminação.

RH 2 – Meio Oeste 

As duas principais bacias hidrográficas que 
compõem a RH 2 são do rio Chapecó (Foto-
grafia 1) e do rio Irani. A área total desta 
região hidrográfica é de 11.289 km2. 

A bacia do rio Chapecó apresenta 8.300 km2 
de área e recebe as águas dos rios Chapeco-
zinho e Feliciano pelas margens esquerda e 
direita, respectivamente. A bacia do rio Irani, 
cuja área é de 1.595 km2, tem o rio Xanxerê 
à margem direita como um dos principais 
contribuintes. 

A bacia do rio Chapecó, com cerca de 236.000 
habitantes (IBGE, 2010), drena 42 sedes 
urbanas, onde vivem cerca de 138.000 habi-
tantes (IBGE, 2010). Essas cidades, em geral de 
pequeno e médio porte, como Quilombo, Jardi-
nópolis, estão situadas principalmente ao longo 
dos afluentes do médio curso do rio Chapecó. 

Na bacia do rio Irani, com cerca de 109.000 
habitantes (IBGE, 2010), existem oito 
núcleos urbanos, onde residem em torno 
de 87.000 habitantes (IBGE, 2010), com 
destaque para a cidade de Xanxerê.

Pelo fato da maioria das cidades serem desti-
tuídas de sistemas adequados de coleta e 
tratamento de esgotos sanitários, presume-
se que o aporte de matéria fecal seja veículo 
de doenças nos rios dessa bacia, problema 
agravado nos municípios de jusante.

A qualidade da água é crítica no meio rural, 
com forte presença da poluição provo-
cada por dejetos de suínos, o que compro-
mete grande parte dos recursos hídricos 
superficiais. Apesar de quase todos os 
municípios desenvolverem a suinocul-
tura, essa tendência é maior nas bacias dos 
contribuintes da margem esquerda do rio 
Chapecó, nas áreas de drenagens diretas do 
rio Uruguai e também ao longo de toda a 
bacia do rio Irani. 

Fotografia 1 – Quedas do rio Chapecó, município de São Domingos. 2007
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Deve-se acrescentar ainda como fonte de 
poluição das águas os processos erosivos 
dos solos, o que leva à alta turbidez, como 
se observa no rio Chapecó. Verifica-se 
também o uso intenso de agrotóxicos nessa 
região. 

RH 3 – Vale do Rio do Peixe 

A RH 3 ocupa uma área total de 7.897 km2, 
e suas principais bacias hidrográficas são as 
do rio do Peixe e do rio Jacutinga. 

O rio do Peixe (Fotografia 2), cuja bacia é de 
5.240 km2, nasce no município de Calmon, 
zona central de Santa Catarina, e percorre cerca 
de 290 km até sua foz no rio Uruguai. Nesse 
trajeto, recebe as águas dos rios Preto, São 
Pedro e Santo Antônio pela margem direita, e 
rios Bonito e Leão pela margem esquerda.

O rio Jacutinga nasce na vertente oposta 
do rio Irani, tendo sua foz situada no lago 
formado pela barragem de Itá, tem uma 
área de drenagem de 1.008 km². Outros 
afluentes diretos do rio Uruguai, como o 
Riacho Grande e rio do Engano, também 
estão situados na RH 3.

A bacia do rio do Peixe, com 270.000 habi-
tantes (IBGE, 2010), drena a sede de 24 muni-
cípios, que concentram cerca de 220.000 
habitantes (IBGE, 2010). Na bacia do rio 
Jacutinga, com 40.000 habitantes (IBGE, 
2010), estão situadas as sedes de oito muni-
cípios num total de aproximadamente 24.000 
pessoas, que contribuem com o lançamento 
de esgotos domésticos nas águas.

Um dos problemas ambientais mais graves 
na região diz respeito à intensa poluição 
causada por dejetos de suínos, com destaque 
para os municípios de Concórdia, Presi-
dente Castello Branco, Ipumirim, principais 
produtores do estado.

RH 4 – Planalto de Lages 

A RH 4 é a maior Região Hidrográfica em 
extensão de Santa Catarina (22.766 km2), 
integrando duas bacias hoje consideradas 
de domínio da União: do rio Canoas, que 
corresponde a área de 14.908 km2 e do rio 
Pelotas (Fotografia 3) com área de 7.277 
km2 em território catarinense.

O rio Canoas tem como afluentes, entre 
outros, o rio Correntes e o Caveiras nas mar-
gens direita e esquerda, respectivamente.

O rio Pelotas serve de limite entre os estados 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No 
seu trajeto, recebe a contribuição dos rios 
Pelotinhas e São Mateus pela margem 
direita.

A partir da união dos rios Canoas e Pelotas 
forma-se o rio Uruguai, que segue na direção 
oeste, delimitando os territórios estaduais 
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

No total, encontram-se na bacia do rio 
Canoas as sedes de 28 municípios, compor-
tando uma população urbana superior 
a 340.000 habitantes (IBGE, 2010), com 
destaque para Lages, Fraiburgo, Curiti-
banos e Campos Novos. Há que se destacar 
a poluição por esgotos domésticos junto 

1:15.000

Fotografia 2 – Rio do Peixe, sede municipal de Piratuba e hidrelétrica no rio Uruguai (Escala não determinada).
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (voo de 2010). 

aos centros urbanos, que contribuem com 
cargas orgânicas e de matéria fecal aos 
cursos d’água. 

As águas do rio Canoas têm a sua qualidade 
comprometida em alguns trechos devido 
ao lançamento de efluentes domésticos e 
industriais, além dos resíduos resultantes 
das atividades agrícolas e pecuárias.

O rio Canoas drena na sua região de 
nascentes o município de Urubici, tradi-
cional produtor de hortaliças de Santa Cata-
rina, recebendo nesse trecho contaminação 
por fertilizantes e agrotóxicos. Ao encontrar 
o rio João Paulo, afluente da margem direita, 
o Canoas passa a percorrer extensas áreas 
de reflorestamento, onde se concentram 
grandes fábricas de papel e celulose, com 
destaque para os municípios de Correia 
Pinto e Otacílio Costa, além de Palmeira, 
onde estão instaladas indústrias químicas. 
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À altura de Curitibanos, este rio recebe o rio 
Correntes pela margem direita, cujos contri-
buintes no seu médio curso, a exemplo do 
rio Taquari, em Fraiburgo, atravessam áreas 
caracterizadas por intensa atividade agrí-
cola e industrial, sendo comuns os processos 
erosivos decorrentes de desmatamentos, 

aplicação de fertilizantes e agrotóxicos, com 
reflexos na contaminação e assoreamentos 
dos córregos e rios.

Já no baixo curso, o Canoas encontra as águas 
do rio Caveiras pela sua margem esquerda, 
que também drena regiões rurais fortemente 

Fotografia 3 – Rio Pelotas visto da ponte da BR 116, na divisa entre Santa Catarina (município de Capão Alto) e Rio 
Grande do Sul. 2008

degradadas pela expansão das atividades 
agropecuárias e silvicultura, como ocorre nos 
municípios de Painel e São José do Cerrito. 

RH 5 – Planalto de Canoinhas

A RH 5, com uma área total 10.904 km2, 
comporta três bacias hidrográficas prin-
cipais: Canoinhas com 1.443 km2; Timbó 
com área de 2.724 km2; e demais afluentes 
da margem esquerda do rio Negro (rio de 
domínio da União), compreendendo uma 
área de 4.273 km2.

O rio Canoinhas drena, de montante para 
jusante, as sedes municipais de Monte 
Castelo, Major Vieira e Canoinhas, cujas 
localidades concentram cerca de 54.800 
habitantes (IBGE, 2010), representando 
mais de 78 % da população da bacia (69.600 
habitantes/IBGE, 2010).

Além de despejos domésticos, o trecho 
superior do rio Canoinhas recebe resíduos 
tóxicos das lavouras. Já no município de 
Canoinhas, o rio atravessa áreas mais degra-
dadas pela atividade agrícola, com desmata-
mento da mata ciliar e focos de erosão que 
favorecem o assoreamento do leito do rio.

A bacia do rio Timbó é uma das bacias cata-
rinenses com menos problemas decorrentes 
de contaminação por efluentes domésticos, 
pois tem em sua área de drenagem uma 
população urbana de um pouco mais de 
6.000 pessoas (IBGE, 2010).

Na zona rural da bacia do rio Timbó, os 
principais problemas estão associados ao 
desmatamento generalizado, com áreas de 
reflorestamento concentrados em Timbó 
Grande. Nessa bacia, apresentam maior rele-
vância os processos de erosão e aplicação de 
fertilizantes e agrotóxicos no município de 
Irineópolis, drenado pelos rios Timbozinho 
e Tamanduá, afluentes da margem direita do 
rio Timbó.

O rio Negro tem suas nascentes na Serra do 
Mar e flui para oeste, servindo de limite entre 
os estados de Paraná e Santa Catarina (Foto-
grafia 4). Com uma extensão de quase 400 
km, recebe em seu médio curso o rio Canoi-
nhas, desaguando a seguir no rio Iguaçu, um 
dos principais afluentes do rio Paraná.

Fotografia 4 – Rio Negro, na divisa entre o município de Mafra (Santa Catarina) e o município de Rio Negro 
(Paraná).  2007
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A retirada de mata nativa e as atividades 
agropecuárias contribuíram para o assore-
amento dos cursos d’água, como se verifica 
em diversos afluentes da bacia do rio Negro, 
a exemplo dos rios Preto e das Antas no 
município de Mafra, que recebem ainda resí-
duos de fertilizantes aplicados nas lavouras. 

Em termos de qualidade da água, a situ-
ação nesta Região Hidrográfica se apresenta 
ainda relativamente boa quando comparada 
às demais regiões do estado, principalmente 
devido às grandes distâncias relativas exis-
tentes entre os centros urbanos.

Apesar de a RH 5 ter sido submetida a forte 
processo de desmatamento, são encontradas 
algumas áreas com remanescentes vegetais 
legalmente protegidos, como também áreas 
de silvicultura. Essas plantações dão suporte 
ao desenvolvimento do principal parque 
moveleiro do estado, concentrado especial-
mente em São Bento do Sul e, em menor 
proporção, Campo Alegre e Rio Negrinho. 

RH 6 – Baixada Norte

Situada na Vertente Atlântica, a RH 6 é a 
menor Região Hidrográfica em extensão do 
estado (4.936 km2), integrando duas bacias 
principais: a do rio Cubatão (Norte) e a do 
rio Itapocu. Os principais rios da RH 6 têm 
suas nascentes localizadas na Serra do Mar 
e desembocam no oceano.

A bacia do rio Cubatão, denominado também 
como Cubatão do Norte, ocupa 490 km2. Na 
bacia do Cubatão, vivem cerca de 60.000 
habitantes (IBGE, 2010), entretanto, suas 
águas são de extrema importância para o 
abastecimento da população de Joinville, 
município mais populoso do estado (515.288 
habitantes/IBGE, 2010), assim como para o 
seu polo industrial.

Do curso superior do Cubatão, nas 
encostas da Serra do Mar, é derivada cerca 
de 75% da água que abastece Joinville. 
No curso médio e inferior, suas águas são 
utilizadas para irrigação e agropecuária, 
havendo ainda intensa exploração do rio 
por empresas de mineração. Este trecho 
serve também como receptor de esgotos 
domésticos e efluentes industriais, princi-
palmente através do rio do Braço. Os rios 

Pirabeiraba, Bonito, Sete Voltas e da Onça 
nascem na Serra do Mar e drenam a área 
rural de Joinville e Garuva.

Apesar de Joinville ter ampliado bastante, 
nos últimos anos, seu sistema de esgo-
tamento sanitário e as indústrias terem 
melhorado seus sistemas de tratamento, 
os efluentes domésticos da área urbana 
somam-se aos esgotos domésticos de vilas 
e de empreendimentos isolados, além de 
produtos tóxicos aplicados nas lavouras de 
arroz e banana, gerando grande impacto nos 
corpos d’água da região.

Mesmo sendo evidente o processo de 
contaminação por substâncias orgânicas e 
coliformes fecais, o rio Cubatão só mostra 
efeitos tóxicos a partir do ponto em que 
recebe as águas do rio do Braço, a jusante 
da captação de água para abastecimento. O 
rio do Braço é o principal corpo receptor do 
polo industrial do norte de Joinville, onde 
existe um número expressivo de empresas 
com alto potencial poluidor. O rio Cubatão, 
assim como outros rios da região, deságua 
na baía de São Francisco ou Babitonga.

Localizada entre o continente e a ilha de 
São Francisco, a baía de São Francisco ou 
Babitonga está entre as mais relevantes 
formações de águas marinhas interiores de 
Santa Catarina, onde se desenvolve uma das 
mais extensas zonas de manguezal do limite 
austral da América do Sul.  

O rio Cachoeira, bacia contígua a do rio 
Cubatão, tem apenas 14 km de extensão e 
drena a área urbana de Joinville. Caracteri-
zado como principal receptor de efluentes 
domésticos e industriais do município, 
apresentando altíssimos níveis de poluição. 

As águas do rio Cachoeira, apesar de 
drenarem áreas residenciais servidas por 
rede de esgotos, também mostraram alto 
grau de comprometimento por coliformes 
fecais, atingindo níveis máximos na zona 
central de Joinville. Ao desaguar na Lagoa 
Saguaçu, na baía da Babitonga, as águas 
deste rio comprometem os manguezais 
existentes na região. Esta situação tende 
a agravar o acúmulo de poluentes na baía, 
devido à redução significativa da circu-
lação da água pelo fechamento do canal do 

Linguado em 1935, que ligava a baía ao mar. 

Apesar do grande investimento realizado 
em ações de controle de grandes e médias 
empresas, observa-se com frequência a 
manutenção e a operação inadequada desses 
estabelecimentos. Além disso, uma grande 
parte das pequenas e micro empresas lança 
os efluentes sem tratamento, ou com trata-
mento insuficiente, para as águas de super-
fície, por meio de coletores de águas pluviais. 

O rio Itapocu drena uma área de 2.883 km2, 
tendo como formadores o rio Vermelho e o 
rio Novo. Os rios Piraí e Pitanga estão entre 
os mais importantes afluentes da margem 
esquerda e direita, respectivamente.

Na bacia do rio Itapocu estão concentrados 
aproximadamente 350.000 habitantes 
(IBGE, 2010), dos quais 300.000 habitam 
nove centros urbanos, com destaque para a 
cidade de Jaraguá do Sul.

Os rios da bacia do rio Itapocu têm suas 
águas utilizadas para abastecimento de sedes 
urbanas, como Joinville e Jaraguá do Sul. Suas 
águas são utilizadas para atividades agro-
pecuárias, como arroz irrigado, mineração, 
diluição de despejos domésticos e industriais. 

No município de Corupá, a jusante, o Itapocu 
recebe pela margem esquerda o rio Novo, 
em cuja área de drenagem também ocorre 
mineração. Essas ações, associadas às 
condições acidentadas de relevo da região 
serrana e à degradação de matas ciliares, 
têm contribuído para o assoreamento dos 
cursos d’água da bacia.

Ao atravessar os municípios de Jaraguá do 
Sul e de Guaramirim, no seu médio curso, o 
Itapocu recebe resíduos de produtos apli-
cados nas lavouras de arroz irrigado, de 
esgotos domésticos e de indústrias insta-
ladas na região, condição que é agravada 
pela existência de inúmeros portos de areia. 

O comprometimento das águas da bacia 
também é observado nos seus afluentes 
Pitanga e, em menor grau, no rio Piraí, cujas 
águas abastecem parcialmente o muni-
cípio de Joinville. Como resultado, o rio 
Itapocu apresenta degradação acentuada 
nas imediações de sua foz, no município de 
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Barra Velha, onde o nível de assoreamento é 
significativo, podendo interferir no desloca-
mento dos peixes do estuário para desova.

A RH 6 também abrange a ilha de São Fran-
cisco (271 km2) e pequenos cursos d´água dos 
municípios de Garuva e Itapoá, cujas nascentes 
drenam em direção ao estado do Paraná. 

RH 7 –  Vale do Itajaí 

A principal bacia formadora da RH 7 é a 
bacia do rio Itajaí-Açu, cujo curso pode ser 
subdividido em três principais segmentos: 
Alto Itajaí-Açu, trecho de 26 km de extensão, 
que tem início na confluência das sub-bacias 
do Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste, no município 
de Rio do Sul, até salto de Pilões, a montante 
da foz do Itajaí do Norte; Médio Itajaí-Açu, 
trecho de 83 km de extensão que tem início 
no salto dos Pilões e segue até o salto de 
Weissbach, nas proximidades de Blumenau; 
e Baixo Itajaí-Açu, trecho de 80 km de 
extensão que inicia no salto de Weissbach, 
chegando até a desembocadura no Oceano 
Atlântico (Fotografia 5).

Podem ainda ser definidas no contexto desta 
bacia sete sub-bacias principais: Benedito, 
Itajaí do Norte (ou Hercílio), Itajaí do Oeste, 
Itajaí do Sul, Itajaí-Mirim, Itajaí-Açu e Luís 
Alves. No total, a bacia do Itajaí concentra um 
contingente superior a 1.240.000 pessoas. A 
população urbana, em torno de 1.040.000 
habitantes (IBGE, 2010) está distribuída 
em 49 sedes municipais, sendo Blumenau o 
principal polo econômico regional.

A ocorrência de enchentes periódicas tem 
sido considerado um dos maiores problemas 
no vale do rio Itajaí-Açu. 

Os principais focos de poluição na bacia são 
detectados após a confluência do rio Itajaí 
do Oeste com o rio Itajaí do Sul, quando o rio 
Itajaí-Açu e seu afluente da margem direita 
Itajaí-Mirim passam a drenar importantes 
centros urbano-industriais, tais como Rio do 
Sul, Gaspar, Blumenau, Brusque e Itajaí, com 
um parque fabril diversificado (têxtil, metal-
mecânica, papel e celulose, frigoríficos, fecu-
laria, extração de óleo vegetal etc.), responsável 
pelo lançamento de grande parte da carga 
poluidora nos cursos d’água. Somam-se às 
fontes de origem industrial, os resíduos decor-

rentes da suinocultura, do cultivo do arroz irri-
gado e dos efluentes de origem urbana, todos 
eles fatores de degradação ambiental.

Cabe destacar também que a RH 7 inclui 
drenagens independentes que fluem em 
direção ao oceano, com destaque para o rio 
Camboriú, cuja qualidade das águas influencia 
diretamente as condições de balneabilidade 
de Balneário Camboriú, um dos principais 
destinos turísticos catarinenses.

RH 8 – Litoral Centro 

Com área total de 5.269 km, a RH 8 é formada 
por bacias hidrográficas independentes que 
fluem em direção ao oceano, sendo as princi-
pais: Tijucas (2.371 km²); Cubatão (Sul) (743 
km²); Biguaçu (387 km²) e da Madre (335 
km²). Outras bacias de menor dimensão 
também formam a RH 8, como as bacias dos 
rios Perequê, Inferninho e Maruim.

A bacia do rio Tijucas, com cerca de 94.000 
habitantes (IBGE, 2010), drena a sede de oito  
municípios, onde vivem aproximadamente 

70.000 habitantes (IBGE, 2010). Os principais 
problemas que afetam a bacia dizem respeito 
à extração mineral, especialmente no trecho 
a jusante, como observado nos municípios de 
Major Gercino, de Tijucas, Canelinha, São João 
Batista e Nova Trento. 

A bacia do rio Biguaçu, com cerca de 37.000 
habitantes (IBGE, 2010), drena a sede do 
município de Antônio Carlos e boa parte da 
área urbana de Biguaçu. O rio Biguaçu nasce 
no município de Antônio Carlos, um dos 
principais fornecedores de hortaliças para o 
mercado de Florianópolis. Ao longo desse rio, 
que drena a jusante o município de Biguaçu, 
é possível observar trechos preservados de 
mata Atlântica, o que se reflete favoravel-
mente na qualidade de suas águas. Como 
fonte de poluição do rio destaca-se a ocupação 
irregular das margens, o lançamento de 
esgoto doméstico e do parque industrial do 
município, composto por indústrias de plás-
tico, móveis e artefatos de cimento.

O rio Cubatão (Sul) origina-se da junção 
dos rios do Cedro e Bugres no município 

1:10.000

Fotografia 5 – Foz do rio Itajaí-Açu e as sedes municipais de Itajaí e  Navegantes (Escala não determinada).
Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (voo de 2010). 
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de Águas Mornas, passando pelas sedes 
urbanas de Águas Mornas e Santo Amaro 
da Imperatriz. Seu principal afluente da 
margem esquerda é o rio Vargem do Braço, 
que drena o Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro, no município de Palhoça. Na bacia 
do rio Cubatão vive uma população de cerca 
81.000 habitantes (IBGE, 2010), sendo que 
72.000 vivem nas áreas urbanas. 

Um dos principais problemas relacionados 
ao rio Cubatão (Sul) é a elevada turbidez que 
ocorre, sobretudo nos períodos chuvosos, 
decorrente de inúmeros focos de processos 
erosivos, dado o desmatamento da mata 
ciliar, os cultivos de hortaliças, a existência 
de áreas de extração de argila e areia. A alta 
turbidez do rio Cubatão já ocasionou preju-
ízos ao sistema de abastecimento Cubatão/
Pilões (CASAN), que deriva águas do Cubatão 
e do Vargem do Braço para distribuição aos 
municípios de Santo Amaro da Imperatriz, 
Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis.

A bacia do rio da Madre é a mais preser-
vada da RH 8, drenando áreas legalmente 
protegidas, tais como as da serra do Tabu-
leiro, contendo apenas uma sede municipal 
(Paulo Lopes), onde vivem menos de 6.000 
habitantes (IBGE, 2010). 

RH 9 – Sul Catarinense 

A área de abrangência da RH 9 é composta 
pelo Complexo Lagunar das lagoas do Imaruí 
e Mirim e as duas principais bacias hidrográ-
ficas que compõem este sistema são as dos 
rios Tubarão (4.685 km2) e d’Una (491 km2). 
A área total desta região é de 5.725 km².

O rio Tubarão, o mais importante dessa 
Região Hidrográfica, nasce na encosta da 
Serra Geral, tendo como principais forma-
dores os rios Rocinha e Bonito. A seguir, 
recebe pela margem esquerda os rios 
Laranjeiras, Braço do Norte, Capivari, e rios 
Palmeiras e das Pedras Grandes ou Azam-
buja pela margem direita. Após percorrer 
cerca de 120 km, o rio Tubarão desemboca 
na lagoa de Santo Antônio dos Anjos, no 
município de Laguna. Do conjunto lagunar 
que compõe a bacia, destacam-se também 
as lagoas de Imaruí e Mirim. No total vivem 
nesta bacia cerca de 278.000 habitantes 
(IBGE, 2010), dos quais aproximadamente 

206.000 residem nas 18 sedes urbanas 
existentes na sua área de abrangência.

A bacia do rio Tubarão é uma das mais 
comprometidas do estado de Santa Cata-
rina, principalmente quando se analisa o 
conjunto da carga poluidora gerada pela 
mineração de carvão, pelas unidades produ-
toras de coque, pela usina-termoelétrica, 
pelas cerâmicas, pelas fecularias e pelo 
setor agroindustrial.

O rio d’Una tem suas nascentes na região 
do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
município de Paulo Lopes. A área preser-
vada que drena os formadores da margem 
direita do rio d’Una mantém boas as condi-
ções da qualidade das águas da bacia nesse 
trecho. Ao alcançar a planície, o rio d’Una 
passa pelo município de Imbituba, região de 
cultivo de arroz irrigado que se estende até 
as imediações de sua foz no sistema lagunar.

Também fazem parte dessa região drena-
gens independentes que deságuam no 
sistema lagunar. 

RH 10 – Extremo Sul Catarinense

Com área total em território catarinense de 
4.908 km2, a RH 10 é formada pelas bacias dos 

rios Urussanga (área de 619 km2), Araranguá 
(3.007 km2) e afluentes da margem esquerda 
do rio Mampituba (1.249 km2), esta última 
situada na divisa entre os estados de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul, portanto 
considerado rio de domínio da União.

O rio Urussanga, que conforma a menor 
bacia da RH 10, tem como um de seus prin-
cipais formadores o rio Cocal, abaixo do qual 
se apresenta parcialmente canalizado. 

Cerca de 15 rios compõem os principais 
formadores do rio Araranguá, dos quais se 
destacam os rios Mãe Luzia, Amola Faca, dos 
Porcos, Jundiá, Turvo e São Bento. O sistema 
lagunar de Araranguá é composto por uma 
série de lagoas, com destaque para Caverá, 
dos Esteves, do Faxinal, Mãe Luzia, da Serra, 
do Bicho e do Rincão. 

A bacia do rio Urussanga abriga aproximada-
mente 170.000 pessoas (IBGE, 2010), das quais 
cerca de 145.000 vivem em sedes urbanas. Na 
bacia do rio Araranguá vivem cerca de 296.000 
habitantes (IBGE, 2010), sendo 250.000 nas 
sedes urbanas de 15 municípios.

As águas das bacias dos rios Araranguá 
(Fotografia 6) e Urussanga possuem elevados 
níveis de comprometimento da qualidade 

Fotografia 6 – Foz do rio Araranguá no município de Araranguá. 2007
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das águas, causadas por agrotóxicos, esgotos 
urbanos e industriais, criação de suínos e, 
principalmente, por resíduos da extração de 
carvão. Ainda, a bacia do rio Araranguá tem 
como agravante o fato dessa área drenar 
extensas zonas de cultivo de arroz irrigado. 

Frente ao quadro regional a bacia do rio 
Mampituba, na divisa entre os estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, encontra-
se em melhores condições, porém, apresen-
tando alguma poluição por agrotóxicos.

Águas subterrâneas 
em Santa Catarina

A diversidade de ambientes geológicos, 
aliada às condições climáticas, deficiên-
cias hídricas nulas e bons índices de exce-
dentes hídricos, conferem à Santa Catarina 
um excelente potencial hídrico subterrâneo, 
com ocorrência de águas minerais de ótima 
qualidade distribuídas em diversas regiões 
(Coitinho, 2000). 

Os principais sistemas hídricos dentro da 
ambiência das províncias hidrogeológicas a 
que pertencem são (Machado, 2013): 

Províncias dos Escudos Meridional e 
Oriental: estão representadas por faixas 
de rochas cristalinas que se desenvolvem 
entre a orla marinha e a bacia sedimentar 
do Paraná. São constituídas por rochas do 
embasamento cristalino (gnaisses, granitos, 
migmatitos, xistos etc.), em que o meio aquí-
fero é representado por fissuras e diaclases.

O potencial hidrogeológico reduzido desses 
aquíferos fissurados é, não raro, ampliado 
pela presença de coberturas inconsoli-
dadas, com as quais mantém muitas vezes 
conexão hidráulica permanente, formando 
um sistema único. Os poços com profundi-
dades normalmente inferiores a 90 m apre-
sentam vazões em torno de 5m3/h, podendo 
alcançar, quando em condições favoráveis, 
até cerca de 40m3/h.

Devido às condições climáticas e morfoló-
gicas que favorecem a circulação e renovação 
das águas subterrâneas, estas apresentam 
boa qualidade química. O aquífero fissurado 
é, todavia, muito vulnerável à ação antró-

pica, sendo comum na região a detecção de 
altos níveis de contaminação de suas águas.

Província Paraná: corresponde à bacia 
sedimentar do Paraná e compreende uma 
sequência predominantemente clástica, 
cuja sedimentação teve início no Ordovi-
ciano e desenvolveu-se até o Cretáceo Supe-
rior. As formações paleozoicas (Furnas, Rio 
Bonito, Itararé etc.), constituídas predo-
minantemente por clásticos finos consoli-
dados, apresentam baixa permeabilidade 
e representam sistemas aquíferos pobres, 
geralmente pouco produtivos.

O conjunto sedimentar formado pelas 
Formações Botucatu-Rio do Rasto/Rosário 
do Sul-Pirambóia constitui o principal 
sistema aquífero da província do Paraná, 
detendo cerca de 80% das reservas de água 
subterrânea.

Sistema Aquífero Botucatu: também 
conhecido por sistema aquífero Guarani 
desenvolve-se por uma área de 1.195.000 
km2, dos quais 849.000 km2 estão no Brasil, 
sendo 338.100 km2 na região Sul. Sua espes-
sura chega a ultrapassar os 800 m (limites do 
Rio Grande do Sul com a Argentina), podendo 
estar ausente em áreas internas da bacia.

O aproveitamento do sistema Botucatu é, 
até o momento, restrito à sua porção livre e 
semiconfinada, que possui espessura média 
de 200 m.

Os poços perfurados na porção livre do 
sistema apresentam vazões que só excep-
cionalmente ultrapassam os 40m3/h, e as 
águas são quimicamente de boa qualidade.

Os basaltos do sistema aquífero Serra Geral 
ocorrem sobrepondo o sistema Botucatu. Este 
é, mormente, do tipo fissural, sendo o meio 
aquífero constituído por fraturas, contatos 
intertrapps e sedimentos intrapianos. O 
sistema é intensamente explorado por poços 
tubulares com vazão média de 13m3/h.

Embora o sistema aquífero Botucatu, uma 
das mais importantes reservas de água 
subterrânea do mundo, tenha 36% de sua 
porção brasileira nessa região, ele ainda é 
pouco aproveitado. As suas reservas perma-
nentes, da ordem de 48.1012m3, corres-

pondem a 80% das reservas da província 
hidrogeológica do Paraná e a 40% de todas 
as reservas de água subterrânea do Brasil.

As reservas exploráveis do sistema Botucatu 
são de 56.109 m3  /ano. Todavia, os aquíferos 
mais aproveitados, devido às facilidades 
de exploração, são o Serra Geral, predomi-
nantemente do tipo fissural e que ocorre 
capeando em cerca de 80% o sistema. 
Os aquíferos das coberturas cenozoicas, 
que ocorrem em estreitas faixas entre as 
escarpas dos basaltos e o litoral, são igual-
mente bastante aproveitados.

As águas subterrâneas do estado são predo-
minantemente bicabornatadas. Quando os 
cátions dominantes são cálcio e magnésio, as 
águas estão associadas a áreas de recarga ou 
de pouco tempo de residência nos aquíferos. 
A infiltração das águas se dá predominan-
temente pela precipitação pluviométrica. 
São águas de baixo pH e teor de sais totais 
dissolvidos. No litoral, devido aos aerossóis 
marinhos, águas de áreas de recarga podem 
possuir cátion sódio dominante.

As piores condições de ocorrência de água 
subterrânea no estado estão nas áreas 
de embasamento cristalino, rochas sedi-
mentares eo-paleozoicas e de algumas 
formações permianas em condições topo-
estruturais desfavoráveis.

Apesar da grande disseminação de áreas 
e focos potencialmente poluidores, Santa 
Catarina não possui um número significativo 
de problemas relacionados com a contami-
nação das águas subterrâneas, estando este 
problema restrito aos poços mal constru-
ídos e abandonados.

Embora dispondo de potencial hidrogeo-
lógico elevado, o aproveitamento de água 
subterrânea no estado ainda é feito visando 
ao abastecimento humano, de indústrias, 
hotéis, condomínios, irrigação etc., princi-
palmente de forma suplementar aos manan-
ciais de superfície. 

Mais informações sobre a situação dos 
recursos hídricos subterrâneos em Santa 
Catarina, com destaque para os aspectos 
geológicos e hidrogeológicos do território, 
sua potencialidade para explotação, quali-
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dade físico-química das águas subterrâneas 
e também a indicação das melhores condi-
ções de seu aproveitamento, podem ser 
obtidas no Mapa Hidrogeológico de Santa 
Catarina (escala 1:500.000) e respectivo 
relatório (Machado, 2013). Tais produtos 
são resultantes do convênio entre o Minis-
tério de Minas e Energia, por meio da CPRM 
(Serviço Geológico do Brasil, Superinten-
dência Regional de Porto Alegre), com 
o governo do Estado de Santa Catarina, 
através da Diretoria de Recursos Hídricos, 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável. 

Principais usos das águas 

Os cursos d’água em Santa Catarina vêm 
apresentando uma substancial alteração 
de uso, passando de simples meio de trans-
porte e da prática de pesca artesanal para 
utilização diversificada, acompanhando o 
desenvolvimento econômico observado nas 
últimas décadas. 

Os principais usos dos recursos hídricos 
que envolvem derivação de águas em Santa 
Catarina estão associados ao abastecimento 
humano, ao abastecimento industrial, à 
dessedentação animal e à irrigação. 

Abastecimento Humano

Todos os 295 municípios do estado de Santa 
Catarina são atendidos por serviços de abas-
tecimento de água.

A Companhia Catarinense de Águas e Sane-
amento (CASAN) opera e administra os 
serviços de água tratada em 197 municípios 
catarinenses e um município paranaense, 
Barracão, e está presente, ainda, em mais 
dois municípios (excluídas as sedes): Porto 
União, distrito de Santa Cruz do Timbó e 
Gaspar, distrito de Pocinho. No total são 
200 municípios atendidos (197 catari-
nenses + 01 paranaense + 02 catarinenses, 
excluídas as sedes), perfazendo um total de 
96,5% da população urbana. (CASAN, 2014)

Além da CASAN, a prestação dos serviços 
de saneamento em parte dos municípios no 
estado de Santa Catarina está vinculada à 
administração direta das Prefeituras Muni-

cipais ou aos Serviços Autônomos de Água e 
Esgotos (SAMAE).

Mananciais de Abastecimento

No estado de Santa Catarina a grande 
maioria das captações de água é feita em 
mananciais de superfície. Entretanto, a 
utilização de águas subterrâneas vem cres-
cendo nos últimos anos, configurando uma 
exploração que quase nunca é precedida de 
estudos para avaliação do potencial hídrico 
do aquífero explorado.

Abastecimento Industrial

O uso industrial é altamente significativo 
em Santa Catarina, em especial em Join-
ville, importante centro industrial. A grande 
maioria das micro e pequenas indústrias é 
abastecida de água pela CASAN, ou através de 
autarquias ou das administrações municipais.

Algumas indústrias de maior porte possuem 
captação própria, em mananciais superfi-
ciais ou subterrâneos. Embora representem 
uma pequena parte dos estabelecimentos 
industriais do estado, seus consumos de 
água são em geral os mais elevados, repre-
sentando, assim, importante fonte de 
demanda de recursos hídricos. Incluem-se 
nesse grupo os ramos têxtil, papel e celu-
lose, alimentos em geral, solventes, limpeza 
e polimento, tintas, bebidas, curtumes, 
abatedouros e frigoríficos, entre outros.

Dessedentação Animal

A demanda total de água destinada à desse-
dentação de animais em Santa Catarina, 
está fortemente concentrada na Vertente do 
Interior (70%), sobretudo na RH 2 – Meio 
Oeste e na RH 3 – Vale do Rio do Peixe, que, 
juntas, requerem cerca de 40% da demanda 
estimada para todo o estado. 

A RH 3 concentra os municípios com 
demandas superiores para esses usos, 
destacando-se Seára e Concórdia, que detêm 
os maiores rebanhos do estado, sobretudo 
suínos. Na RH 2, as demandas de água 
mais elevadas para dessedentação animal 
são atribuídas aos municípios de Chapecó, 
Xaxim, Xavantina e Faxinal dos Guedes. Na 

RH 1 também se destacam São José dos 
Cedros e Itapiranga com grandes concentra-
ções de rebanho de suínos e aves.

Com relação à Vertente Atlântica, a maior 
demanda relativa é observada na bacia do 
rio Tubarão ( RH 9 – Sul Catarinense), sobre-
tudo no núcleo de municípios em torno de 
Orleans e Braço do Norte.

O consumo de referência diário de água 
pelos animais domésticos pode variar 
conforme quadro a seguir.

Irrigação

A irrigação é um dos principais usos dos 
recursos hídricos em Santa Catarina, funda-
mentalmente em decorrência da utilização 
de água empregada na lavoura de arroz. 

Vários sistemas de irrigação são utilizados 
em Santa Catarina, sendo que os dois tipos 
mais relevantes por área ocupada são inun-
dação (111.305 ha) e aspersão (17.081 ha), 
que representam respectivamente 83,8% 
e 12,9% do total dos sistemas utilizados. O 
método por inundação, adotado na maioria 
das áreas irrigadas, resulta em consumo 
de água expressivo, especialmente entre 
os meses de agosto a novembro, quando 
é necessária uma lâmina d’água de maior 
altura para o crescimento das plantas. 

O estado de Santa Catarina é o segundo 
maior produtor nacional de arroz, ainda 
que com uma área bem inferior à de 
vários outros estados. Em média 60 % 
das demandas relacionadas ao uso da 
água nas bacias catarinenses, localizadas 
na Vertente Atlântica, são destinadas à 
irrigação do arroz, sendo que as Regiões 
Hidrográficas Sul Catarinense e Extremo 
Sul Catarinense (bacias do rio Araranguá, 
Tubarão e Mampituba) alcançam a maior 
demanda (90 %). 

Em Santa Catarina, também são irrigadas 
outras lavouras, basicamente hortaliças, nas 
quais se usa prioritariamente o sistema de 
irrigação por aspersão, merecendo destaque 
o cultivo de verduras nas bacias dos rios 
Cubatão (Sul) e Biguaçu para abastecimento 
da região da Grande Florianópolis.
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Em síntese, pode-se observar o seguinte 
panorama para a extensa maioria dos cursos 
d’água do estado:

• Os processos erosivos e de desma-
tamento generalizado nas bacias 
hidrográficas vêm contribuindo com 
aporte de sólidos aos cursos d’água, 
elevando os índices de turbidez e 
promovendo assoreamento no leito 
dos rios; esses fenômenos são obser-
vados com maior intensidade nas 
áreas de mineração; altos índices de 
turbidez podem levar a desequilíbrios 
nos sistemas aquáticos, interferindo 
também na eficiência das estações de 
tratamento de água.

• Apesar da ocorrência de lançamento 
de esgotos in natura na maioria dos 
centros urbanos estaduais, os rios 
em geral apresentam bons níveis de 
oxigenação, ou seja, mantêm a capa-
cidade de autodepuração frente à 
carga orgânica lançada, a não ser em 
trechos localizados de córregos que 
atravessam as áreas urbanas, o que 
denota a ausência de tratamento dos 
efluentes de origem doméstica.

• Contudo, o maior problema decor-
rente da disposição inadequada de 
esgotos domésticos, bem como de 
dejetos de animais, diz respeito ao 
índice de contaminação por coli-
formes fecais, o que implica riscos 
à saúde pública, especialmente nas 
regiões de cultivo de hortaliças irri-
gadas, que abastecem moradores das 
próprias localidades e dos grandes 
centros urbanos. 

• Na região da desembocadura dos rios 
na zona litorânea, além do compro-
metimento dos padrões de balne-
abilidade das praias pela presença 
de coliformes, a saúde da população 
pode ser afetada pelo consumo de 
pescados e moluscos eventualmente 
coletados na zona de manguezais.

• Os cursos d’água que drenam zonas 
industriais potencialmente receptores 
de produtos químicos poluentes; esse 
quadro é intensificado nos polos de 
mineração de carvão, como resultado 
da drenagem ácida.

Ocorrência de enchentes

O estado de Santa Catarina apresenta 
declividades superiores a 30% em grande 
parte de seu território, o que levou à 
ocupação urbana preferencialmente nas 
áreas de vales. 

Os rios catarinenses apresentam regime de 
vazões estreitamente vinculado aos índices 
pluviométricos, de forma que na época 
de precipitações intensas, os fundos de 
vale, onde se concentram as aglomerações 
urbanas e onde se desenvolvem as princi-
pais atividades econômicas sofrem influ-
ência dos volumes de águas de afluentes 

Espécie e idade
Consumo diário médio de água

litros

BOVINOS DE CORTE

Até 250 kg 18,0

Até 410 kg 32,0

Até 566 kg 46,0

Vacas com bezerros 55,0

Vacas Secas 9,0

Bezerros

BOVINOS DE LEITE

Vaca em Lactação 62,0

Vaca e Novilha no final da gestação 51,0

Vaca Seca e Novilha gestante 45,0

Fêmea Desmamada 30,0

Bezerro Lactante (a pasto) 11,0

Bezerro Lactante (baia até 60 dias) 1,0

AVES

Frangos 0,16

Franfas 0,18

Poedeiras 0,25

Reprodutores 0,32

SUÍNOS

Até 55 dias de idade 3,0

De 56 a 95 dias de idade 8,0

De 96 a 156 dias de idade 12,0

De 157 a 230 dias de idade 20,0

Leitoas 16,0

Fêmeas em gestação 22,0

Fêmeas em lactação 27,0

Machos 20,0

Fonte: Adaptado de Lima e Pioczcovski (2010). 

Qualidade das águas

Os recursos hídricos que drenam o estado 
de Santa Catarina estão submetidos a fontes 
diversas de poluição de origem pontual e 
difusa que, em distintos graus, interferem 
na qualidade das águas, restringindo sua 
utilização para usos mais exigentes.

Principais Fontes de Poluição

Entre os fatores que interferem na 
qualidade das águas no estado de Santa 
Catarina destacam-se: esgotos sanitários, 
efluentes industriais, resíduos sólidos, 
atividades agropecuárias e atividades de 
extração mineral.

CONSUMO DIÁRIO DE ÁGUA DE SUÍNOS, AVES E BOVINOS
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e provocam as cheias, que constituem um 
dos principais problemas enfrentados pela 
população.

As enchentes e inundações constituem 
grave problema no estado de Santa Cata-
rina, devido ao crescimento da ocupação 
urbana, desmatamento de áreas vegetadas 
e de margens de cursos d’água, aumento 
de áreas impermeabilizadas, entre outras 
causas. Essa situação é observada em vários 
municípios do estado. A bacia do rio Itajaí é 
a que está mais sujeita ao fenômeno, porém, 
as inundações também ocorrem com alguma 
frequência nas regiões do planalto de Canoi-
nhas, vale do Rio do Peixe, planalto de Lages 
e Extremo Sul.

Devido à sua localização, com o crescimento 
populacional e a consequente expansão 
urbana, a sede do município de Blumenau 
sempre enfrentou problemas de maior ou 
menor porte com as enchentes.

As inundações de áreas urbanas e agrícolas 
têm sido responsáveis por muitos preju-
ízos sociais e econômicos, destacando-se 

a perda de vidas humanas, da produção 
agrícola e industrial, de infraestruturas, 
moradias, bens materiais diversos, além do 
desencadeamento de problemas de saúde 
da população. 

Com maior ou menor intensidade, perio-
dicamente, grande parte das bacias hidro-
gráficas catarinenses sofre a ocorrência 
de cheias, com maiores reflexos sobre 
a população urbana que ocupa as áreas 
ribeirinhas. 

Entre os fatores que agravam o problema 
das enchentes podem ser citados: o uso 
inadequado de galerias pluviais como cole-
tores de efluentes domésticos e industriais; 
a ocupação de meia encosta em áreas de 
alta declividade e sujeitas aos fenômenos 
de erosão; carreamento de sedimentos para 
o leito dos rios elevando o nível das águas 
à medida que reduz a profundidade dos 
cursos d’água; más condições de drenagem 
urbana; baixa variação altimétrica dos solos 
ocupados em relação ao nível das águas; 
e exploração e extração mineral sem o 
adequado manejo.

Nome Área - km2

Lagoa do Imaruí 83,81

Lagoa do Mirim 62,00

Lagoa do Sombrio 45,73

Lagoa Santo Antônio 39,00

Lagoa da Conceição 20,70

Lagoa de Garopaba do Sul   20,61 *

Lagoa do Caverá 9,43

Lagoa de Ibiraquera 8,94

Lagoa de Santa Marta 7,53

Lagoa do Camacho   5,83 *

Lagoa de Garopaba 5,30

Lagoa do Peri 5,16

Lagoa do Acaraí 3,92

Lagoa do Esteves 3,41

Lagoa Urussanga Velha 2,01

Lagoa do Faixinal 1,51

Lagoa de Jaguaruna 0,87

Total 325,76 

* Lagoa dividida em duas sem limites definidos. Áreas com margem de erro.

Lagoas 

O sistema lagunar da planície costeira do 
território catarinense compreende um 
conjunto de várias lagoas que ocupam uma 
área total de 325,76 km2.

Convém ressaltar que as formações lacus-
tres de Santa Catarina são mais frequentes 
na faixa litorânea situada ao Sul da latitude 
27°30’ S, merecendo destaque o complexo 
lagunar formado pelas lagoas do Mirim, 
de Imaruí e de Santo Antônio, que ocupam 
uma superfície de 184,81 km2, equivalente a 
56,73 % da área total das lagoas do estado.

Na ilha de Santa Catarina merecem destaque 
as lagoas da Conceição e do Peri, a primeira, 
contendo água salobra, se coloca entre as 
mais importantes do litoral catarinense por 
ser ponto de atração turística e, a segunda, 
por ser importante manancial de água doce.

Quanto à degradação ambiental, algumas 
lagoas tem suas áreas comprometidas pela 
poluição e pelo processo de assoreamento 
em ritmo acelerado.

PRINCIPAIS LAGOAS DE SANTA CATARINA
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De forma resumida é apresentado o 
mapa de solos com a distribuição 
das principais “ordens” de solo 

ocorrentes no estado de Santa Catarina. 
Trata-se de um mapa compilado, obtido a 
partir das informações do Levantamento 
de Reconhecimento dos Solos do estado 
de Santa Catarina, elaborado pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) em parceria com a Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina (EPAGRI) com escala 
original de 1:250.000 (Potter et al., 2004), 
sendo representado neste Atlas na escala 
aproximada de 1:1.111.000.

A classificação dos solos foi feita conforme 
critérios constantes na última edição do 
SiBCS (Sistema Brasileiro de Classificação 
de Solos) publicada pela EMBRAPA (Santos 
et al. 2013). De acordo com o SiBCS, os 
solos brasileiros são classificados a partir 
do enquadramento em seis níveis cate-
góricos, na seguinte hierarquia: ordem, 
subordem, grande grupo, subgrupo, 
família e série, dos quais quatro (ordem, 
subordem, grande grupo e subgrupo) já 
estão definidos no SiBCS. 

Considerando a diversidade do público 
usuário, a complexidade do tema e a 
pequena escala de apresentação do mapa, 
a indicação dos tipos de solo é de caráter 
genérico, limitando-se, na maior parte dos 
casos, a identificação das principais Ordens 
de solo. No caso dos solos da ordem NEOS-
SOLOS (solos mais jovens), devido a maior 
diversidade de tipologias, os solos são dife-
renciados também ao nível de Subordens.

No mapa, somente a ordem de solo domi-
nante em cada mancha é indicada, sem 
distinção das várias categorias que podem 
ocorrer em cada ordem e tampouco das 
outras ordens de solo que podem ocorrer 
associadas à ordem dominante; por outro 
lado, as fases de relevo também não são 
informadas, o que restringe o uso das 
informações para finalidades mais especí-
ficas de planejamento e interpretação das 
limitações e potencialidades dos solos para 
diferentes usos.

Espera-se que a publicação possa contri-
buir para a divulgação do conhecimento 
sobre a distribuição e a diversidade dos 
solos catarinenses, bem como para a atua-
lização dos usuários quanto ao sistema 
taxonômico oficialmente recomendado no 
Brasil para a denominação e classificação 
dos solos.

Solos do estado de 
Santa Catarina

O território catarinense apresenta grande 
diversidade de solos, os quais estão distri-
buídos acompanhando as variações de lito-
logia e de relevo. Mais de 50% da área do 
estado é ocupada por solos desenvolvidos 
de rochas efusivas da Formação Serra 
Geral (basalto e riodacitos), correspon-
dendo à metade oeste. Na metade leste a 
maioria dos solos é formada sobre rochas 
sedimentares, granitos e rochas metamór-
ficas, com pequena parcela ocupada por 
solos formados sobre sedimentos incon-
solidados de origem aluvial, coluvial ou 
eólica. As formas de relevo variam desde 
o plano, notadamente na planície costeira, 
até o forte ondulado e montanhoso. Na 
maior parte do estado predominam os 
relevos ondulados (declives entre 8 a 20%) 
e fortemente ondulados (declives entre 20 
e 45%).

Os mapeamentos de solo do território 
catarinense foram feitos nas décadas de 
1970 (UFSM e SUDESUL, 1973) e de 1990, 
cujo mapa e relatório foram publicados 

somente mais tarde (Potter et al., 2004). 
Nestes mapeamentos os solos foram clas-
sificados ainda na nomenclatura antiga. A 
partir de 1999 foi adotado no Brasil um 
novo sistema de classificação de solos, 
denominado Sistema Brasileiro de Clas-
sificação de Solos (SiBCS). Neste texto, os 
solos foram classificados segundo a última 
versão do SiBCS (Santos et al., 2013). O 
SiBCS prevê a classificação dos solos com 
base na identificação dos horizontes diag-
nósticos de superfície e de subsuperfície, e 
de um conjunto de atributos diagnósticos, 
sendo estruturado em seis níveis categó-
ricos, que são:  Ordem, Subordem, Grande 
Grupo, Subgrupo, Família e Série. Apesar 
de já estarem definidos os conceitos para 
os quatro primeiros níveis (falta definir as 
famílias e as séries), no presente texto a 
identificação dos solos é indicada no mapa 
apenas para o nível de Ordem, com exceção 
dos NEOSSOLOS, que foram subdivididos 
em Subordens.

No primeiro nível categórico, estão previstas 
13 (treze) ORDENS de solo, indicadas a 
seguir, em ordem alfabética: ARGISSOLOS, 
CAMBISSOLOS, CHERNOSSOLOS, ESPO-
DOSSOLOS, GLEISSOLOS, LATOSSOLOS, 
LUVISSOLOS, NEOSSOLOS, NITOSSOLOS, 
ORGANOSSOLOS, PLANOSSOLOS, PLINTOS-
SOLOS E VERTISSOLOS. 

Algumas dessas ordens não ocorrem, ou 
têm inexpressiva ocorrência no estado 
de Santa Catarina, tais como: LUVIS-
SOLOS, PLANOSSOLOS, PLINTOSSOLOS e 
VERTISSOLOS.

A seguir são definidas, de forma resumida, 
as principais ordens (e subordens, quando 
pertinente) de solo que estão indicadas 
como classes dominantes no mapa de solos 
de Santa Catarina.

ARGISSOLOS

Uma das classes de solo mais comuns em 
regiões tropicais e subtropicais é consti-
tuída por solos em geral muito intemperi-

Capítulo 7 | Solos
Daniel Alexandre Heberle1

Jaime Antonio de Almeida2

1 Engenheiro Agrônomo (2007) pela Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, Mestre em Planejamento Ter-
ritorial e Desenvolvimento Sócioambiental (2011) e 
doutorando em Ciência do Solo pela Universidade do 
Estado de Santa Catarina.

2 Doutor em Ciência do Solo (1992) pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Professor Titular do De-
partamento de Solos e Recursos Naturais do  Centro 
de Ciências Agroveterinárias  da Universidade do Es-
tado de Santa Catarina. 
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zados, que apresentam expressivo acúmulo 
de argila no horizonte B, com ou sem cero-
sidade na superfície dos agregados, o que 
geralmente resulta num maior contraste 
de cores entre o horizonte A e o B (Foto-
grafia 1c). Compreende solos constitu-
ídos por material mineral, com horizonte 
B textural imediatamente abaixo de A ou 
E, com argila de atividade baixa ou com 
argila de atividade alta conjugada com 
saturação de bases baixa e/ou caráter 
alítico na maior parte do horizonte B. 
No SiBCS, a ordem dos ARGISSOLOS é 
subdividida  nas seguintes subordens, 
baseada principalmente nas variações 
da cor do horizonte B: ARGISSOLOS 
ACINZENTADOS, ARGISSOLOS BRUNO-
ACINZENTADOS, ARGISSOLOS AMARELOS, 
ARGISSOLOS VERMELHOS e ARGISSOLOS 
VERMELHO-AMARELOS.

No estado de Santa Catarina as subor-
dens dominantes de ARGISSOLOS são: 
ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS, 
ARGISSOLOS AMARELOS e ARGISSOLOS 
VERMELHOS, com menor expressão de 
ARGISSOLOS BRUNO-ACINZENTADOS.

Os ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS 
(Fotografia 1a) e AMARELOS (Fotografia 
1b) ocorrem predominantemente na 
região das Serras do Leste Catarinense, 
acompanhando o complexo cristalino 
do estado. Os ARGISSOLOS VERMELHOS 
(Fotografia 1c) ocorrem principalmente 
no Litoral Sul do estado, sendo desen-
volvidos de rochas sedimentares. Muitos 
desses solos apresentam alta relação 
textural entre os horizontes B e A, resul-
tando em horizontes superficiais com 
menor conteúdo de argila e maior de 
areia do que o B. Desse modo, apresentam 
estrutura mais fraca e de menor estabi-
lidade no horizonte A, tornando-os mais 
susceptíveis à erosão hídrica. Como são 
solos característicos de relevos ondu-
lados, ou mesmo fortemente ondulados, 
apresentam maior fragilidade natural, 
notadamente em ambientes com baixa 
cobertura vegetal. A maior parte dos 
ARGISSOLOS  de Santa Catarina são de 
baixa fertilidade natural (distróficos ou 
alumínicos).
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Fotografia 1 – (a) ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO, município de Brusque; (b) ARGISSOLO AMARELO, município 
de São Bonifácio; (c) ARGISSOLO VERMELHO, município de Içara. 
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Fotografia 2 – CAMBISSOLO HÚMICO, município de Bom Retiro.  
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CAmbISSOLOS

Os CAMBISSOLOS são solos de constituição 
mineral com baixo grau de desenvolvi-
mento pedogenético, os quais segundo 
o Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (SiBCS), apresentam horizonte B 
incipiente subjacente a qualquer hori-
zonte superficial, com exceção de um hori-
zonte Hístico com espessura superior a 
40 centímetros. Quando os CAMBISSOLOS 
possuem horizonte A chernozêmico o 
horizonte B incipiente deve apresentar 
argila de atividade baixa e/ou saturação 
de bases baixa (Santos et al., 2013). O hori-
zonte B incipiente (requisito do CAMBIS-
SOLO) geralmente é pouco espesso, com 
estrutura fraca ou moderada, muitas vezes 
apresenta fragmentos de rocha, calhaus ou 
matacões, e com frequência ainda possui 
minerais primários em estágios inci-
pientes de alteração.

São solos em que a profundidade pode 
variar bastante, em geral entre 50 a 120 cm. 
A coloração, textura e fertilidade química 
também são muito variáveis, dependendo 
das condições locais e do material do qual 
se originaram.

Segundo o SiBCS, os CAMBISSOLOS 
subdividem-se ao nível de subordem em: 
CAMBISSOLOS HÍSTICOS, CAMBISSOLOS 
HÚMICOS, CAMBISSOLOS FLÚVICOS e 
CAMBISSOLOS HÁPLICOS.

A classe dos CAMBISSOLOS tem alta 
expressão geográfica no estado de Santa 
Catarina, distribuindo-se por quase todas 
as regiões sobre diferentes litologias, 
tais  como rochas sedimentares, granitos, 
gnaisses e basalto. As subordens domi-
nantes são constituídas por CAMBIS-
SOLOS HÁPLICOS e CAMBISSOLOS 
HÚMICOS.

Os CAMBISSOLOS HÁPLICOS são conside-
rados os solos mais comuns dessa ordem 
e geralmente possuem horizonte A mode-
rado ou proeminente. Podem apresentar 
fertilidade alta ou baixa, dependendo do 
substrato e do grau de evolução do solo. 
A grande maioria dos CAMBISSOLOS 
HÁPLICOS das “encostas basálticas” 

CHERNOSSOLOS

Compreendem grupamento de solos mine-
rais, com horizonte A do tipo chernozê-
mico, com argila de atividade alta e alta 
saturação por bases, com ou sem acumu-
lação de carbonato de cálcio.

Das 13 ordens previstas no SiBCS, os CHER-
NOSSOLOS representam o grupamento 
de solos com maior fertilidade química 
natural, embora geralmente apresentem 
algumas restrições ao uso agrícola mais 
intensivo, tais como excessiva pedregosi-
dade e, ou limitações por ocorrerem em 
formas de relevo muito acidentadas. 

Para as modalidades de CHERNOSSOLOS 
com mais de 75 cm de espessura, o hori-
zonte A chernozêmico deve apresentar, 
dentre outras características, pelo menos 
25 cm, cor escura associado a um bom teor 
de matéria orgânica e alta saturação por 
bases (V≥65%). A maior parte dos CHER-
NOSSOLOS de Santa Catarina apresenta 
um horizonte B do tipo incipiente (CHER-
NOSSOLOS HÁPLICOS) ou do tipo textural 
(com acumulação de argila), constituindo 
os CHERNOSSOLOS ARGILÚVICOS. Nos 
dois casos, esses horizontes devem apre-

do Meio Oeste e Oeste catarinense são 
Eutróficos (de alta fertilidade natural), 
enquanto os desenvolvidos de rochas sedi-
mentares do Alto e Médio Vale do Itajaí 
são geralmente Distróficos ou Alumínicos 
(de baixa fertilidade em condições natu-
rais). Ocorrem principalmente em relevos 
ondulados ou fortemente ondulados, não 
raro associados com afloramentos de 
rochas.

Os CAMBISSOLOS HÚMICOS possuem o 
horizonte A superficial escuro e espesso 
(Fotografia 2) e ocorrem nas regiões de 
maior altitude e mais frias do estado, que 
favorecem maior acumulação da matéria 
orgânica. São sempre distróficos ou alumí-
nicos (de baixa fertilidade natural) embora 
possuam geralmente boas propriedades 
físicas. As regiões de maior ocorrência são 
nos planaltos de Irani e São Joaquim, sobre 
rochas efusivas e no planalto Norte Catari-
nense, sobre rochas sedimentares.

Os CAMBISSOLOS HÍSTICOS (Fotografia 
3), embora não tenham sido individu-
alizados no mapa como classe de solo 
dominante, ocupam expressivas áreas do 
estado, notadamente na borda da escarpa 
da Formação Serra Geral, entre Urubici e 
Bom Jardim da Serra.
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Fotografia 3 – Paisagem de CAMBISSOLO HÍSTICO de altitude, município de Bom Jardim da Serra.
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sentar argila de atividade alta e serem 
eutróficos (alta saturação por bases) ao 
longo de todo o perfil.

Os CHERNOSSOLOS não estão represen-
tados no mapa de solos de Santa Catarina 
porque não foram mapeados como classe 
dominante, mas possuem grande expres-
sividade geográfica no Meio e Extremo 
Oeste catarinense junto com os CAMBIS-
SOLOS da região das “Encostas Basálticas”.  
Geralmente ocupam o terço inferior das 
encostas e as posições de sopé, e cons-
tituem um dos melhores solos para utili-
zação agrícola nesta região, pois devido 
a sua alta fertilidade natural, não neces-
sitam grandes investimentos em correção 
e fertilização. 

Na Fotografia 4 é mostrado um perfil de 
CHERNOSSOLO HÁPLICO da região de 
Descanso, no Extremo Oeste catarinense. 

ESPOdOSSOLOS

São solos em geral arenosos com espessura 
variando desde pouco mais de 1,0 m até 
mais de 2,0 m de profundidade. 

São solos minerais, caracterizados pela 
presença de um horizonte subsuperficial 
B espódico ocorrendo imediatamente 
abaixo de horizonte E ou A, ou de um hori-
zonte hístico, dentro de 200 cm da super-
fície do solo, ou até 400 cm se a soma dos 
horizontes A + E ou a soma do horizonte 
hístico (com menos de 40 cm) + hori-
zonte E ultrapassar 200 cm de profun-
didade (Santos et al., 2013). O horizonte 
B espódico é geralmente identificado 
pelo acúmulo de matéria orgânica, ou de 
compostos de ferro, sozinhos ou combi-
nados, com cor variando do castanho 
claro a muito escuro (Fotografia 5 e Foto-
grafia 6).

No Sistema Brasileiro de Classificação 
de Solos (SiBCS), a ordem dos ESPO-
DOSSOLOS é subdividida em ESPODOS-
SOLOS HUMILÚVICOS, ESPODOSSOLOS 
FERRIHUMILÚVIOS e ESPODOSSOLOS 
FERRILÚVICOS. No Brasil essa ordem 
apresenta maior expressividade na região 
Amazônica e região do Alto Rio Negro.
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Fotografia 4 – CHERNOSSOLO HÁPLICO, município de Descanso. 

Para o estado a ordem dos ESPODOS-
SOLOS possui distribuição pouco expres-
siva, no entanto, é a ordem predominante 
numa porção norte da Planície Costeira (no 
entorno de Araquari), ocorrendo associada 
aos NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS. São 
formados a partir de sedimentos marinhos, 
sendo as subordens dominantes constituídas 
ESPODOSSOLOS HUMILÚVICOS (B espódico 
com acumulação de matéria orgânica, Foto-
grafia 5) e ESPODOSSOLOS FERRIHUMILÚ-
VICOS (acumulação de matéria orgânica com 
compostos de ferro, Fotografia 6).

GLEISSOLOS

Solos constituídos por material mineral com 
horizonte glei iniciando-se dentro dos primeiros 
50 cm da superfície, ou dentro de 150 cm 
quando ocorrerem imediatamente abaixo de 
horizonte A ou E, ou de horizonte hístico com 
espessura insuficiente para definir a classe dos 
ORGANOSSOLOS (Santos et al., 2013).

Ocorrem geralmente em relevos planos, 
em ambientes de várzeas ou planícies 
aluvionais, onde a saturação do solo com 
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água por períodos longos na maior parte 
dos anos leva a formação de um ambiente 
redutor, suficiente para os solos desenvol-
verem coloração com padrões acinzentados 
característicos de redução dos compostos 
de ferro (Lepsch, 2011).

Ao nível de subordem, segundo o Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), 
são subdivididos em GLEISSOLOS TIOMÓR-
FICOS, GLEISSOLOS SÁLICOS, GLEISSOLOS 
MELÂNICOS e GLEISSOLOS HÁPLICOS, 
sendo apenas estes dois últimos mais 
frequentemente encontrados no estado de 
Santa Catarina. É comum sua ocorrência em 
associação aos ORGANOSSOLOS.

Os GLEISSOLOS HÁPLICOS são os solos 
que apresentam horizontes superficiais 
mais claros do que as demais subordens, 
enquanto que os GLEISSOLOS MELÂ-
NICOS (Fotografia 7) apresentam hori-
zontes superficiais escuros, podendo 
estes ser A húmico, A proeminente ou A 
chernozêmico.

Os GLEISSOLOS podem ser encontrados em 
praticamente todas as regiões do estado, 
em pequenas várzeas ou “banhados”, mas 
devido às limitações de escala, estas áreas 
não puderam ser representadas no mapa de 
solos. Já ao longo da planície Costeira, nota-
damente no Litoral Sul do estado, ocorrem 
como manchas mais extensas, sendo utili-
zados preferencialmente com cultivo de 
arroz irrigado. A grande maioria dos GLEIS-
SOLOS nesta região são GLEISSOLOS MELÂ-
NICOS de textura argilosa, muito ácidos e 
de baixa fertilidade química em condições 
naturais.

LATOSSOLOS

Os LATOSSOLOS são solos muito intem-
perizados, com pequena diferenciação de 
cor e textura entre horizontes. São solos 
minerais, que apresentam um horizonte 
B latossólico precedido de qualquer tipo 
de horizonte A diagnóstico dentro de 200 
centímetros da superfície. Quando a espes-
sura do horizonte A for superior a 150 
centímetros é permitido que o horizonte B 
latossólico ocorra dentro dos 300 centíme-
tros (Santos et al., 2013).

Fotografia 5 – ESPODOSSOLO HUMILÚVICO, município de Araquari.

Fotografia 6 – ESPODOSSOLO FERRIHUMILÚVICO, município de Araquari.
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Fotografia 8 – LATOSSOLO BRUNO, município de Vargeão. Fotografia 9 – LATOSSOLO VERMELHO, município de Major Vieira.
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No Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (SiBCS), os LATOSSOLOS são subdivi-
didos, ao nível de subordem, pela coloração 
dominante no horizonte B em: LATOS-
SOLOS BRUNOS, LATOSSOLOS AMARELOS, 
LATOSSOLOS VERMELHOS e LATOSSOLOS 
VERMELHO-AMARELOS.

Em Santa Catarina as subordens predomi-
nantes são os LATOSSOLOS BRUNOS e os 
LATOSSOLOS VERMELHOS. Ocorrem prin-
cipalmente nas regiões do Meio e Extremo 
Oeste, ocupando geralmente as posições 
de platôs mais elevados, com relevo suave 
ondulado. 

Os LATOSSOLOS BRUNOS (Fotografia 
8) ocorrem nas regiões de maiores alti-
tudes e suas cores brunadas são devidas à 
predominância do óxido de ferro goethita, 

cuja formação é favorecida pelo maior 
teor de matéria orgânica nos climas mais 
frios. 

Os LATOSSOLOS VERMELHOS (Fotografia 
9) ocorrem em altitudes menores que os 
LATOSSOLOS BRUNOS e sua cor é devida 
aos maiores teores de hematita, tingindo os 
argilominerais de vermelho. 

Em geral esses solos ocorrem em relevo 
suave ondulado ou ondulado, o que aliado 
às suas boas propriedades físicas, como 
alta porosidade, friabilidade e aeração, 
prevalência de perfis profundos, os 
tornam com boa aptidão para uso inten-
sivo com cultivos anuais em lavouras 
mecanizadas. Suas principais limitações 
naturais são a baixa fertilidade química, 
indicada pelos baixos valores de CTC, ®
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Fotografia 7 – GLEISSOLO MELÂNICO, 
município de Lages.
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Fotografia 10 – NEOSSOLO LITÓLICO HÚMICO, município de Irani.

®
 Ja

im
e 

A.
 A

lm
ei

da
 

soma (S) e saturação por bases (V%) e 
alta capacidade de adsorção de fósforo 
pelos óxidos de ferro e alumínio.

NEOSSOLOS

Os NEOSSOLOS são solos que se carac-
terizam pelo pequeno grau de evolução 
pedogenética. Nesses solos, a sequência 
de horizontes é do tipo A/R, A/C/R, A/C/
Cr/R, ou ainda, no caso dos solos arenosos 
mais espessos A/C1/C2...Cn seguido ou 
não da rocha e não apresentam qualquer 
tipo de horizonte B diagnóstico. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (SiBCS) identifica quatro subordens: 
NEOSSOLOS LITÓLICOS, NEOSSOLOS 
FLÚVICOS, NEOSSOLOS REGOLÍTICOS e 
NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS. Destes, 
todos podem ser encontrados no terri-
tório catarinense.

Os NEOSSOLOS LITÓLICOS (Fotografia 
10) são os solos mais rasos, com espes-
sura geralmente variando de 10 a 50 cm. 
O horizonte A assenta diretamente sobre o 
C ou sobre a rocha. Podem apresentar uma 
textura que vai de arenosa a muito argi-

Fotografia 11 – NEOSSOLO FLÚVICO, margem  
do rio Lava Tudo, município de Lages.
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losa, às vezes cascalhenta e, até pedregosa.  
Em alguns lugares, o horizonte A pode ser 
húmico, rico em matéria orgânica. Estes 
solos ocorrem principalmente nas áreas 
mais íngremes do estado de Santa Cata-
rina, como por exemplo na escarpa da 
Serra Geral. Apresentam baixo potencial 
para uso com lavouras anuais, sendo mais 
recomendados para pastagens, devido 
às limitações pela pequena espessura, 
baixa capacidade de retenção de água e 
alta susceptibilidade à erosão hídrica em 
função da forte declividade. 

Apresentam variada condição de fertilidade 
natural, ocorrendo desde as modalidades 
de NEOSSOLOS LITÓLICOS  Eutróficos, 
Distróficos e Alumínicos. Uma das áreas 
de maior ocorrência de NEOSSOLOS LITÓ-
LICOS Eutróficos (mais férteis) é na região 
Oeste do estado, onde são desenvolvidos 
na área das encostas basálticas.

Os NEOSSOLOS FLÚVICOS apresentam o 
horizonte A assentado sobre sucessivas 
camadas de deposição de sedimentos 
recentes, geralmente de origem aluvial 
(horizontes C1, C2, C3, etc.). Normal-
mente possuem distribuição irregular no 

conteúdo de carbono e na granulometria 
em profundidade, fruto das diferenças 
constitutivas do material constituinte dos 
depósitos (Fotografia 11).

Os NEOSSOLOS REGOLÍTICOS (Fotografia 
12) são solos que guardam certa simila-
ridade com os NEOSSOLOS LITÓLICOS, 
ocorrendo em geral associados a estes. 
São solos que possuem o horizonte A 
sobre um horizonte C ou Cr, geralmente 
misturado com pedras, calhaus e mata-
cões, nos quais o contato com a rocha 
ocorre a uma profundidade maior do que 
50 cm. Podem apresentar textura e ferti-
lidade muito variáveis, dependendo do 
material originário.

Os NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS são 
solos minerais poucos evoluídos, de 
textura arenosa e que não apresentam 
qualquer tipo de horizonte B diagnóstico.   
Sua sequência de horizontes é repre-
sentada por um horizonte A seguido de 
vários subhorizontes identificados por 
C1, C2, C3 etc., todos de classe textural 
areia ou areia franca. O conteúdo de areia 
geralmente supera os 90% na maioria 
dos horizontes.  
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Fotografia 12 – NEOSSOLO REGOLÍTICO, município de Irani.
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São profundos ou muito profundos (1,0 a 
3,0 m), ocorrendo desde as modalidades 
hidromórficas (NEOSSOLOS QUARTZARÊ-
NICOS HIDROMÓRFICOS), quando satu-
rados com água em condições naturais, 
até os excessivamente drenados (NEOS-
SOLOS QUARTZARÊNICOS ÓRTICOS) 
onde o lençol freático ocorre em maiores 
profundidades (Fotografia 13). As areias 
são constituídas essencialmente por cris-
tais de quartzo, daí a denominação da 
subordem. Possuem baixa fertilidade 
natural, baixa capacidade de retenção de 
nutrientes e, no caso dos ÓRTICOS, baixa 
capacidade de armazenamento de água, 
o que aumenta os riscos de sua utilização 
com culturas anuais nos períodos de 
estiagem mais prolongada.

 NITOSSOLOS

São solos constituídos por material 
mineral, com horizonte B nítico, de textura 
argilosa ou muito argilosa (teores de argila 
iguais ou maiores que 350 g kg-1 de TFSA) 
desde a superfície do solo, estrutura em 
blocos subangulares ou angulares, ou 
prismática, de grau moderado ou forte, 
com cerosidade expressiva e/ou super-
fícies de compressão nas faces dos agre-
gados, e/ou caráter retrátil. As diferenças 
entre horizontes são menos acentuadas 
do que nos ARGISSOLOS, com transição 
do A para o B clara ou gradual e entre sub-
horizontes do B, gradual ou difusa. São 
profundos, bem drenados, de coloração 

variando de vermelha a brunada (Santos 
et al., 2013). Assemelham-se, portanto, 
aos LATOSSOLOS, diferenciando-se destes 
principalmente pelo maior desenvolvi-
mento da estrutura em blocos e, ou pris-
mática, presença de deposições de argila 
na superfície dos agregados (cerosidade) e 
em geral menor profundidade dos perfis. 
Englobam os solos anteriormente conhe-
cidos como Terra Roxa Estruturada e Terra 
Bruna Estruturada.

O Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos (SiBCS) identifica três subordens: 
NITOSSOLOS BRUNOS, NITOSSOLOS 
VERMELHOS E NITOSSOLOS HÁPLICOS. 
Os NITOSSOLOS mais comuns em Santa 
Catarina são os NITOSSOLOS BRUNOS e 
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Fotografia 13 – NEOSSOLO QUARTZARÊNICO, município de Balneário Barra do Sul.
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Fotografia 14 – NITOSSOLO BRUNO, município de Lebon Régis.
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os NITOSSOLOS VERMELHOS, os quais 
são desenvolvidos principalmente sobre 
rochas efusivas da Formação Serra Geral. 

Os NITOSSOLOS BRUNOS (Fotografia 14) 
ocorrem principalmente nas regiões de 
altitudes mais elevadas, tais como nos 
municípios de Lages, Campo Belo, Curi-
tibanos, Fraiburgo, Catanduvas e Ponte 
Serrada. Já os NITOSSOLOS VERMELHOS 
(Fotografia 15) geralmente ocorrem em 
cotas mais baixas, ao longo das encostas e 
dos vales, sendo muito frequente sua ocor-
rência na área das “Encostas Basálticas”. 
Enquanto os NITOSSOLOS BRUNOS são 
sempre Distróficos ou Alumínicos (baixa 
fertilidade natural), os NITOSSOLOS 
VERMELHOS admitem maior variação 
de fertilidade, ocorrendo também moda-
lidades Eutróficas (melhor fertilidade 
natural). O relevo onde ocorrem esses 
solos varia do suave ondulado ao ondu-
lado, podendo mais raramente ocorrer no 
fortemente ondulado.

Apresentam bom potencial para utili-
zação agrícola, devido principalmente 
ao fato de serem solos profundos e de 
estarem localizados em relevos favoráveis 
às atividades mecanizadas.

ORGANOSSOLOS

Compreende solos pouco evoluídos, 
com preponderância de características 
devidas ao material orgânico, de coloração 
preta, cinzenta muito escura ou brunada, 
resultantes de acumulação de resíduos 
vegetais, em graus variáveis de decompo-
sição, em condições de drenagem restrita 
(ambientes mal a muito mal drenados), ou 
em ambientes úmidos e frios de altitudes 
elevadas, saturados com água por apenas 
poucos dias durante o período chuvoso 
(Santos et al., 2013). 

Em ambientes sujeitos a forte hidro-
morfismo, em virtude do lençol freático 

permanecer elevado grande parte do ano, 
as condições anaeróbicas restringem os 
processos de mineralização da matéria 
orgânica e limitam o desenvolvimento 
pedogenético, conduzindo à acumulação 
expressiva de restos vegetais. Os Orga-
nossolos formados nesse ambiente são 
chamados de ORGANOSSOLOS HÁPLICOS 
(Fotografia 16), ou, mais raramente, 
quando apresentam alto conteúdo de 
compostos de enxofre, de ORGANOSSOLOS 
TIOMÓRFICOS.

Em ambientes de clima úmido, frio e de 
vegetação altomontana, as condições de 
baixa temperatura favorecem o acúmulo 
de material orgânico pela redução da 
atividade biológica. Nesses ambientes, as 
condições de distrofismo e elevada acidez 
podem também restringir a transformação 
da matéria orgânica. Os Organossolos 
formados nesta condição são denomi-
nados de ORGANOSSOLOS FÓLICOS (Foto-
grafia 17).
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Fotografia 17 – ORGANOSSOLO FÓLICO, município de Bom Jardim da Serra.
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Fotografia 16 – ORGANOSSOLO HÁPLICO, município de Araquari. 
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Fotografia 15 – NITOSSOLO VERMELHO, município de São José do Cerrito.
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Os ORGANOSSOLOS HÁPLICOS ocorrem 
em Santa Catarina no compartimento da 
planície costeira, notadamente no Extremo 
Sul do estado, em áreas de relevo plano. 
Uma das maiores áreas contínuas de ORGA-
NOSSOLOS HÁPLICOS localiza-se no muni-
cípio de Araranguá. 

Os ORGANOSSOLOS FÓLICOS ocorrem em 
ambiente mais restrito, acompanhando 
estreira faixa ao longo das escarpas da 
Formação Serra Geral, desde Urubici, Bom 
Jardim da Serra até a divisa com o estado 
do Rio Grande do Sul. Devido à limitação da 
escala, não estão representados no mapa de 
solos.
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Capítulo 8 | Vegetação e Uso da Terra
Ricardo Wagner ad-Víncula Veado1 
Luiz Henrique Fragoas Pimenta2

1 Graduado em Geografia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (1975), Mestre em Geografia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (1989) e Dou-
tor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (1998). Professor aposentado 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 
atuando no Programa de Pós-Graduação em Planeja-
mento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental. 
Apresenta experiência na área de Geociências, com 
ênfase em Análise de Sistemas em Geografia. Atuou 
como técnico no Instituto de Geociências Aplicadas 
(IGA) em Belo Horizonte e no Projeto RadamBrasil, na 
Base de Apoio de Florianópolis.

2 Graduado em Geografia (1999), Mestre em Engenha-
ria Ambiental (2003) e doutorando em Geografia na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenou o 
Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro e atua desde 1997 com Unidades de Con-
servação em projetos de pesquisa e educação ambien-
tal em: Estação Ecológica de Carijós, Parque Estadual 
Fritz Plaumann, Parque Estadual das Araucárias, Par-
que Estadual do Rio Vermelho, Área Tombada da Ilha 
do Campeche, Unidade de Conservação Ambiental 
Desterro, Projeto Geoparque e APA da Baleia Franca. 
Foi professor colaborador da Universidade do Estado 
Santa Catarina e Instituto Federal de Santa Catarina.

A cobertura vegetal atual exibe um 
mosaico de paisagens, densamente 
ocupadas pela população humana, 

que transformou a organização espacial 
e, praticamente, erradicou a vegetação 
primária. Em Santa Catarina, isso não é dife-
rente. A cobertura primária ainda existe, 
mas resumida a pequenos grupamentos, em 
geral, localizados em áreas que o homem 
tem dificuldade em alcançar. Uma das 
causas da redução da vegetação primária – 
e, há tempos, também da secundária – são 
o rápido desenvolvimento agropecuário 
no estado e o acelerado processo de urba-
nização, sobretudo, na segunda metade do 
século passado. 

Muitos estudos sobre a vegetação de Santa 
Catarina foram desenvolvidos, mas a maior 
parte resumiu-se a coberturas de áreas 
pouco extensas. Entretanto, os levanta-

mentos realizados por Klein (1960, 1974, 
1975, 1978, 1980, 1981 e 1984), Reitz 
(1961), Veloso e Klein (1961, 1963 e 1968), 
Reitz e Klein (1966), Leite e Klein (1990), 
Leite (2002), Peluso Júnior (2009), dentre 
outros, estão entre os mais completos já 
feitos no estado. O Herbário Barbosa Rodri-
gues, em Itajaí, mantém uma vasta coleção 
de trabalhos botânicos e fitogeográficos 
sobre o estado. A principal classificação da 
vegetação de Santa Catarina foi realizada por 
Klein (1978). Embora ela considere apenas 
a vegetação primária – e Klein já chamava a 
atenção para a perda de inúmeras espécies 
– ela é fundamental para conhecer a fitogeo-
grafia catarinense.

Mais recentemente, com recursos da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação 
de Santa Catarina (FAPESC) e do Serviço 
Florestal Brasileiro (SFB), foi realizado o 
Inventário Florístico Florestal de Santa Cata-
rina (Vibrans et al., 2013) com participação 
da Secretaria de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (SAR), Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) e Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina (EPAGRI). O trabalho contou 
com uma equipe de pesquisadores inter-
disciplinar, com objetivo de caracterizar a 
composição florística, a genética de popu-
lações e a estrutura dos remanescentes 
florestais do estado. Os resultados têm 
como meta gerar informações para o plane-
jamento territorial e políticas públicas que 
visem medidas de recuperação, utilização e 
conservação das florestas nativas.

Cobertura vegetal de 
Santa Catarina

Considerando o relevo de Santa Catarina, 
pode-se subdividir a cobertura vegetal em 
dois setores principais – a Vertente Atlântica 
e o Planalto Arenito-Basáltico. Esses domínios 
resultam de uma diversidade de climas, solos 
e relevo, que evoluíram e originaram uma 
cobertura vegetal muito rica e diversificada. 

Destacam-se três estudos da cobertura 
vegetal do estado: Klein (1978), Peluso 
Júnior (1960/2009) e Leite (1995), que 
fizeram uma síntese muito detalhada das 
formações fitogeográficas. Todas se referem 
à vegetação primária. O Inventário Florís-
tico Florestal de Santa Catarina (Vibrans 
et al., 2013), inclui tanto os remanescentes 
originais, quanto as espécies secundárias. 

Vegetação litorânea

Relevo, solo e características climáticas 
têm forte influência na cobertura da zona 
litorânea. Trata-se de uma faixa, no sentido 
norte-sul, que se estende por cerca de 560 
quilômetros, entre o rio Saí-Guaçu, no 
limite com o estado do Paraná, até o rio 
Josafá, tributário do rio Mampituba, na 
divisa com o estado do Rio Grande do Sul. 
A planície quaternária, a oeste da restinga, 
é recoberta pela floresta Ombrófila Densa, 
que prossegue penetrando nos morros 
cristalinos e forma um ecótono com a vege-
tação da restinga.

O ambiente da restinga 

A vegetação da restinga, predominante-
mente herbácea, arbustiva e pioneira, é uma 
cobertura de caráter edáfico e Klein (1978) 
a situa em 4 ambientes – vasosos, arenosos, 
rochosos e lagunares. Reitz (1961) agrupa 
a vegetação litorânea em hidrossera, helos-
sera e xerossera arenosa e xerossera rochosa. 
A xerossera corresponde, efetivamente, à 
vegetação de restinga, que recobre a faixa de 
areia depositada pelo mar. A vegetação tem 
influência direta do mar. Na zona litorânea 
há uma variedade de ambientes com cober-
tura e fisionomia próprias – praia, dunas 
instáveis, dunas fixas, áreas aplainadas e 
deprimidas e os costões rochosos (Leite; 
Klein, 1990). Predominam nesse ambiente 
espécies pioneiras de influência marítima 
(Leite, 1995). Destacam-se plantas herbá-
ceas, pioneiras, rastejantes e cespitosas 
(espécies que crescem em grupos a partir de 
uma base), gramíneo-lenhosas, arbustivas e 



subarbustivas (Leite, 1995). As árvores são 
raras e, quando aparecem, têm desenvolvi-
mento semelhante a arbustos. (Fotografia 1)

Na restinga, as feições mais comuns são a 
praia e as dunas fixas e as móveis ou instá-
veis (Fotografia 2). Reitz (1961) denomina 
essas áreas de xerossera arenosa. As plantas 
das restingas têm que se adaptar a uma 
enorme quantidade de fatores limitantes, 
tais como vento constante, temperaturas 
elevadas, excesso de luz, albedo da areia, 
o que aumenta a luminosidade e o calor. 
Por isso, as plantas desenvolveram defesas 
contra os fatores limitantes – porte redu-
zido e, em geral, rasteiro, raízes profundas, 
microfilia, menor número de estômatos 
e localizados na parte inferior das folhas, 
folhas revestidas por pelos ou por uma 
tênue camada de cera (Bresolin, 1979). 
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Fotografia 1 – Vegetação de restinga sobre cordões arenosos na Baixada do Maciambu no município de Palhoça. 2005 
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Na praia, em que a areia é paupérrima 
em nutrientes e o ambiente é altamente 
limitante, a maior parte das espécies é 
halófita e psamófita. Leite (1995) e Leite 
e Klein (1990) destacam Spartina ciliata 
(espartina), Iresine portulacoides (bredo-
da-praia), Ipomea pes-caprae (salsa-da-
praia), entre outras.

Nas dunas instáveis ou móveis ou ainda, 
semifixas, sempre removidas pelo vento 
constante, a vegetação é tão pobre quanto 
na faixa anterior, mas apresenta outra flora. 
Aparecem, nos trechos protegidos contra 
o vento, Panicum racemosum (capim-das-
dunas), Sophora tomentosa (feijão-de-
praia), Scaevola plumieri (mangue-da-praia), 
Remiria maritima (pinheiro-de-praia) e, 
ainda, a Spartina ciliata, uma das principais 
fixadoras da areia etc.

Nos biótopos e hábitats mais interiores, o 
vento tem menor incidência e a vegetação 
alcança um porte maior, embora as tempe-
raturas sejam muito mais elevadas (Reitz, 
1961), não raro chegando mais de 60°C no 
verão. Reitz (1961) destaca duas regiões 
típicas – ao norte da ilha de Santa Catarina, 
com predominância de dunas, e, ao sul do 
estado, com a restinga penetrando mais de 7 
quilômetros para o interior. A faixa de dunas 
fixas aparece no Sul Catarinense coberta 
de vegetação incipiente, mas de grande 
importância fitogeográfica, porque, menos 
varrida pelo vento, exibe um tênue processo 
de formação de solo com a compactação da 
areia, leve teor de argila e uma providen-
cial retenção da umidade pela areia. Desta 
forma, começam a aparecer espécies arbus-
tivas e arbóreas (Fotografia 3), que estabe-
lecem pequenos agrupamentos de plantas, 
que estabilizam as dunas e colaboram para 
segurar a umidade do solo (Leite, 1995), 
o que facilita o aparecimento de uma fina 
camada de húmus (Reitz, 1961), funda-
mental para as plantas.

Onde o jovem solo já é mais rico em húmus, 
pequenas árvores substituem os arbustos 
ou convivem com eles. O hábitat tem um 
aspecto de vegetação mesófila, com Bromeli-
áceas, Aráceas e cipós diversos. Reitz (1961) 
conta que, no seu tempo, havia uma média 
de 13,5 Bromélias por metro quadrado de 
superfície. Prossegue ele, dizendo que “Nos 

levantamentos [...] cheguei a conhecer mais 
de 600 espécies de vegetais, que habitam os 
terrenos arenosos e enxutos das dunas assen-
tadas” (Reitz, 1961, p. 63). 

Leite (1995) e Leite e Klein (1990) citam 
algumas das espécies mais comuns nas dunas 
fixas – Schinus terebinthifolius (aroeira-
vermelha), Eugenia umbelliflora (biguaçu), 
Guapira opposita (Maria-mole), Rapanea 
parvifolia (capororoca-da-praia) etc. 

Áreas deprimidas aparecem entre os 
cordões de dunas e no contato da restinga 
com as formações florestais. São áreas aplai-
nadas, entremeadas de pequenas lagoas, 
inundáveis ou encharcadas. As formações 
pioneiras são herbáceas ou gramíneo-
lenhosas e seletivas higrófilas – juncos 
(Juncus spp), Panicum reptans (capim-das-
dunas), taboa (Typha domingensis) etc. 
Alternando-se com os banhados, pequenas 
elevações, acima da planície, estão cobertas 
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Fotografia 2 – Dunas do Siriú, município de Garopaba. 2005
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Fotografia 3 – Espécies da restinga arbórea e arbustiva em contato entre dunas fixas e móveis na Joaquina, município 
de Florianópolis. 2011 
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por árvores e arbustos. São comuns canela-
do-brejo (Ocotea pulchella), tagiá-guaçu 
(Alchornea triplinervia), cambuí (Myrcia 
multiflora), olandi (Calophylum brasiliense), 
cupiúva (Tapirira guinanensis) etc.

O ambiente dos manguezais

No litoral, em contato direto com o mar, os 
manguezais aparecem em baías de águas 
calmas (Fotografia 4). É uma vegetação 
muito especializada, que vive num ambiente 
em que os fatores limitantes sobressaem. 
A maré impede ou dificulta que a água dos 
rios avance muito mar adentro e a represa, 
criando, então, um ambiente especializado 
de tensão e instabilidade ecológica [sic] 
(Leite, 1995, p. 125). Os manguezais desen-
volvem-se na foz dos rios que deságuam 
nas baías, lugares em que as águas são, em 
geral, calmas. Isso facilita a decantação de 
sedimentos marinhos e os trazidos pelos 
rios. Forma-se, então, um espesso substrato 
limoso com altas concentrações de sal e com 
baixa oxigenação das águas, o que favorece 
a decomposição orgânica anaeróbica e libe-
ração de gases, como o sulfeto de hidrogênio 
ou gás sulfídrico (H2S).

Obrigada a viver num ambiente adverso, a 
flora dos manguezais tornou-se especiali-
zada e criou muitas defesas contra os fatores 
limitantes, como pequenas raízes, que 
assomam acima da linha d’água, chamadas 
de pneumatóforos, que permitem às árvores 
trocar oxigênio e dióxido de carbono com 
a atmosfera, e espessas raízes de escora, 
que firmam as árvores no lodo anaeróbico, 
sobre o qual se assentam as árvores. Igual-
mente, a fauna dos manguezais é valente-
mente adaptada.

Vegetação tipicamente tropical, os mangue-
zais têm o seu limite meridional no sul de 
Santa Catarina – na região de Laguna, onde 
forma pequenas touceiras, chamadas de 
marismas, até a foz do rio Araranguá (Melo, 
2008). No litoral oriental da América do 
Sul, a corrente quente do Brasil mantém os 
manguezais até o citado limite meridional.

Biogeograficamente, os manguezais são 
uma formação fitogeográfica única, e, do 
ponto de vista botânico, abrigam poucas 

espécies de plantas dominantes – os gêneros 
Rhizophora, Laguncularia e Avicennia são 
as únicas árvores. As demais espécies são 
arbustivas e herbáceas.

A primeira formação dos manguezais na ilha 
de Santa Catarina é composta da gramínea 
Spartina montevidensis, S. alterniflora e S. 
densiflora, o capim-praturá ou paraturá, que 
fixa os sedimentos no fundo. Em seguida, 
aparecem as primeiras árvores, que ocupam 
os sedimentos lodosos – Avicennia schaue-
riana, a siriúba, dominante no litoral do 
estado, nos espaços sempre inundados pela 
maré. A siriúba tem raízes aéreas, pneuma-
tófaros, cerca de 30 cm acima do lodo, que 
ficam livres quando a maré recua. 

Onde A. schaueriana não aparece, o hábitat é 
ocupado por Rhizophora mangle, o mangue-
vermelho, cujo limite sul é a ilha de Santa 
Catarina, onde suas populações são mais 
reduzidas, predominando, no entanto, no 
manguezal de Ratones (Souza Sobrinho; 
Bresolin; Klein, 1969).  R. mangle invade 
depressões, sempre ocupadas pela maré, 
com elevados teor salino e de matéria orgâ-
nica. O mangue-vermelho tem raízes longas, 
adventícias, que se assemelham a enormes 
patas de aranha, que se lançam a partir do 
tronco aéreo e fixam a árvore no substrato 
lodoso e ficam acima do nível da maré alta, o 

que permite que a árvore esteja sempre em 
contato com o ar atmosférico. 

No interior do manguezal, num substrato 
mais seco, atingido apenas pela maré alta, 
encontra-se Laguncularia racemosa, o 
mangue-branco, que possui pneumatóforos 
de menor tamanho que os da siriúba, e assi-
nala o limite da maré alta.

Logo depois da Laguncularia spp já há 
um processo pedogenético semelhante 
ao da planície quaternária que originou 
solos mais arenosos. A mudança do subs-
trato para um solo mais elaborado força a 
mudança da composição florística. O solo é 
mais seco, embora ainda muito úmido, mas 
não encharcado. São hábitats somente inva-
didos pela água nas grandes tempestades.

A partir daí, vão predominar arbustos de 
diversos tamanhos e portes, como Hibiscus 
tiliaceus var. pernambucensis, o algodoeiro-
de-praia, com 3 a 4 metros de altura, em 
agrupamentos muito densos. Essa faixa 
assinala a transição do manguezal para 
a floresta quaternária de solos arenosos 
(Souza Sobrinho; Bresolin; Klein, 1969).

Junto com Hibiscus aparecem grupamentos 
da samambaia Acrostichum aureum, de 
Annona glabra, a corticeira, e Rapanea parvi-
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Fotografia 4 – Manguezal na foz do rio Cubatão, município de Palhoça. 2005
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folia, a capororoca-do-brejo etc. (Caruso, 
1983). Nos banhados e charcos, onde a água 
se acumula devido ao solo impermeável, 
predomina Juncus acutus, o junco.

Florestas 

Em Santa Catarina aparecem duas cober-
turas florestais ombrófilas ou pluviais – a 
floresta Ombrófila Densa, também chamada 
popularmente de floresta ou mata Atlântica, 
ao longo do litoral, e a floresta Ombrófila 
Mista ou floresta de Araucária, no Planalto 
Meridional. 

A floresta Ombrófila Densa aparece na 
planície quaternária litorânea, nos morros 
mamelonares dos vales e nas encostas e 
cumes da Serra do Mar. A planície quater-
nária e as vertentes da Serra do Mar 
aparecem no litoral atlântico, enquanto os 
morros mamelonares – o mar de morros, 
como diz Ab’Sáber – aparecem, sobretudo, 
nos vales dos rios catarinenses que desá-
guam no oceano, como Itajaí-Açu e Tijucas, 
ainda na zona de características tropicais.

A floresta Ombróflia Mista é típica do 
planalto arenito-basáltico e é entremeada 
pelos campos do planalto.

Floresta Ombrófila Densa

É uma formação tipicamente tropical, 
embora apareça fora dos trópicos no Sul do 
país, o que explica a falta de muitas espécies 
tropicais. É formada por árvores altas, de 
25 a 30 metros, perenefoliadas, de grande 
densidade.

Os brotos não têm proteção contra a seca e 
as baixas temperaturas, porque falta uma 
estação seca no Sul, e as temperaturas rara-
mente descem abaixo de 12°C a 15°C. Nos 
topos das serras, a geada no inverno não 
é rara. A floresta Ombrófila Densa ocupa 
exclusivamente as encostas da Serra do Mar 
e das serras interiores, que recebam influ-
ências da maritimidade e a planície quater-
nária litorânea. Em Santa Catarina, a floresta 
aparece nos morros e serras voltados para 
o mar – Serras do Mar e Tabuleiro e os 
vales de rios, como o Itajaí-Açu (Fotografia 
5), Tubarão e outros, que drenam para o 

oceano, o que, segundo Klein (1978) corres-
ponde a 1/3 do estado. Nos vales interiores, 
a floresta penetra mais de 150 km e alcança 
altitudes entre 700 e 800 metros (Klein, 
1978). 

O termo floresta Ombrófila Densa foi criado 
por Ellenberg e Mueller-Dombois (1965/66) 
para substituir a designação floresta Pluvial 
e incluído no sistema de classificação da 
vegetação mundial da UNESCO, em 1973 
(Veloso, 1992; Leite, 1995). Fora da zona 
tropical, a floresta tem características tropi-
cais, embora desfalcada de muitas espé-
cies tipicamente tropicais encontradas nas 
regiões Sudeste e Nordeste (Veloso, 1992; 
Leite, 1995). As médias de temperatura 
mais baixas do Sul, devido às latitudes, são a 
principal causa dessa redução florística. 

As condições climáticas do litoral do 
Sul estão intimamente ligadas ao relevo 
costeiro, que induz chuvas orográficas, a que 
se juntam as chuvas frontais trazidas pela 
Frente Polar do Atlântico e pelos sistemas 
de baixa pressão. As características ombro-
térmicas da floresta ainda são influenciadas 
pelas condições tropicais, típicas das demais 
regiões costeiras do país ao norte – índices 
pluviométricos, entre 1.500 e 2.000 mm/
ano, temperaturas máximas variando entre 
20o e 24°C no verão e menores que 20°C no 

inverno (Mendonça; Danni-Oliveira, 2007), 
sem período biologicamente seco.

O extenso litoral formou ambientes diferentes, 
ocupados pela floresta. Distribuem-se, nesses 
biótopos, duas famílias principais de plantas 
– Lauraceae, predominante, e Mirtaceae.

Na planície quaternária litorânea, a vegetação 
é muito uniforme quanto à composição florís-
tica e à fisionomia (Klein, 1978). São árvores 
baixas – não ultrapassam 15 ou 20 metros. 
O solo arenoso, com excesso de sal e água e 
pobre em nutrientes é um fator limitante ao 
pleno desenvolvimento de espécies, que, nas 
encostas das serras e dos morros, podem 
atingir acima de 30 metros. Em biótopos 
dessa natureza, a flora não é diversificada 
e poucas espécies os colonizam. Nos solos 
hidromórficos dos banhados vê-se uma vege-
tação peculiar, mas nos solos mais interiores, 
com melhor drenagem, aparecem Ficus orga-
nensis (figueira-da-folha-miúda), Alchornea 
triplinvervia (tapiá-guaçu), Calophyllum brasi-
liensis (olandi, a primeira espécie de lei brasi-
leira) etc. (Leite; Klein, 1990). 

Nos morros cristalinos, com solos mais 
bem drenados e desenvolvidos, aparecem 
espécies mais exigentes. As Serras do Leste 
Catarinense, voltadas para o litoral, são 
abastecidas por elevado teor de umidade 
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Fotografia 5 – Vista da floresta do morro do Baú, município de Ilhota. 2011
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oriundo do mar e o efeito regulador das 
temperaturas exercido pelo oceano mantém 
as temperaturas próximas das caracterís-
ticas tropicais. São condições adequadas 
para o desenvolvimento e manutenção da 
floresta, proporcionando-lhe uma signifi-
cativa variedade de espécies. Economica-
mente importante, de acordo com Leite; 
e Klein (1990), são Ocotea catharinensis 
(canela-preta), Aspidosperma olivaceum 
(peroba-vermelha), Ocotea pretiosa (canela-
sassafrás), Nectandra lanceolata (canela-
amarela), Euterpe edulis (palmiteiro) etc.

A serra do Tabuleiro (Fotografia 6) é uma 
barreira fitogeográfica e funciona para 
distribuir a vegetação no Sul do estado. 
Provavelmente, por causa das condições 
climáticas locais (Klein, 1981), ela filtra 
o deslocamento de plantas para o norte e 
para o sul. Sua disposição, paralela à linha 
do litoral, facilita a passagem de ventos 
frios e úmidos polares em direção ao norte. 
A queda da temperatura e o excesso de 
umidade trazidos pelos ventos polares inibe 
a dispersão de espécies tropicais ao sul da 
serra (Klein, 1981). Ao norte da serra, as 
temperaturas são mais elevadas e as espé-
cies tropicais têm rápido desenvolvimento. 
Klein (1981) divide a floresta Ombrófila 
Densa litorânea em dois setores influen-
ciados pela serra – ao norte da serra, a 
floresta é tipicamente tropical, e, ao sul, 
subtropical.

As espécies tropicais arbóreas barradas 
pela serra são, dentre outras, Sloanea 
guianensis (laranjeira-do-mato), Tapirira 
guianensis (cupiúva), Ocotea aciphylla 
(canela-amarela). Dentre as famílias tropi-
cais encontram-se orquídeas, bromélias, 
aráceas e cactáceas. A maioria dessas 
famílias não se desenvolve no Sul, como 
as lianas, fato que assinala a descaracte-
rização da mata tropical ao sul da serra. 
(Klein, 1981)

As formações vegetais são, em sua 
grande maioria, de caráter secundário e 
os poucos grupamentos primários estão 
diluídos no meio de estágios diferentes 
de espécies secundárias. São comuns 
trechos de monoculturas de pinheiros do 
hemisfério Norte (Pinus spp), alguns para 
fins comerciais e outros para “recompor 

a paisagem”, o que é uma incongruência, 
uma vez que o gênero Pinus não existe no 
hemisfério Sul. 

A baixada litorânea no Sul do estado é 
rica em biótopos de solos arenosos e 
hidromórficos. A flora é muito diferente 
em relação às planícies ao norte do Tabu-
leiro. Mas tanto no norte quanto no sul da 
serra, as condições edáficas comandam a 
dinâmica das plantas na planície quater-
nária. Por isso, Veloso e Klein (1963) 
denominam as formações de vegetação 
edáfica. São várzeas lagunares, várzeas 
brejosas, várzeas úmidas, várzeas fluviais 
e várzeas em solos mais bem drenados, 
menos úmidos (Veloso; Klein, 1963). 
As bromélias Nidularium innocentii e N. 
procerum destacam-se na região e formam 
um tapete sobre o solo, onde aparecem 
árvores baixas – Tabebuia umbellata (ipê-
de-várzea), Ocotea pulchella (canela-do-
brejo), Myrcia citrifolia (guamirim-araçá) 
etc. Dentre os arbustos, Bactris lind-
maniana (tucum) é exclusiva das áreas 
brejosas. Nos solos hidromórficos junto 
às lagunas de Sombrio, Caverá, Itapeva e 
dos Quadros, a espécie dominante é Ficus 
organensis, a figueira-de-folha-miúda. Nos 
sub-bosques, Euterpe edulis (palmiteiro) é 
comum, lado a lado com Nectandra rigida 
(canela-garuva), Alchornea triplinervia 
(tapiá-guaçu ou tanheiro) etc.

A ocupação da planície com residências, 
condomínios, hotéis, pastos e agricultura 
mudou completamente a face da paisagem, 
como também acontece no Litoral Centro e 
no Litoral Norte do estado. 

Nas margens de rios, como Urussanga, 
Mampituba, Araranguá os aluviões são 
frequentes. Há tempos eram recobertos 
por florestas primárias densas, mas com 
a expansão da ocupação, foram elas total-
mente erradicadas, substituídas por 
empobrecidos grupamentos de espécies 
secundárias.

Em altitudes superiores a 1.000 metros, 
nas encostas da Serra Geral (Fotografia 7), 
aparece uma vegetação típica composta 
por árvores pouco desenvolvidas. Essa 
vegetação é conhecida como mata Nebular, 
porque está quase sempre coberta por uma 
densa neblina, que aparece, sobretudo, pela 
manhã e ao cair da tarde, especialmente no 
inverno. A mata Nebular aparece no topo 
da Serra do Mar, acima de 1.200 metros e 
nos Aparados da Serra Geral. A floresta é 
baixa, muito densa. As árvores têm troncos 
e galhos repletos de musgos e hepáticas. A 
floresta Nebular é uma extensão modificada 
da floresta Ombrófila Densa. Na Serra Geral, 
aparecem Weinmannia humilis (grami-
munha), Siphoneugena reitzii e Myrceugenia 
euosma (gramimunhas) etc. No sub-bosque, 
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Fotografia 6 – Floresta Ombrófila Densa, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 2005
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de difícil emaranhado, Chusquea mimosa 
(cará-mimoso) recobre o solo (Klein, 1978).

Na Serra do Mar, acima de 1.500 metros, a 
floresta Nebular é fisionomicamente seme-
lhante à dos Aparados da Serra, mas com 
flora um pouco diferente. “Há ocorrência 
maior de espécies da Serra da Mantiqueira 
(SP e MG) e a ausência de elementos impor-
tantes da Serra Geral” (Klein, 1978, p. 9). 
Eugenia obtecta (guamirim), Ocotea acuti-
folia (jabuticaba-do-campo) são algumas 
das espécies comuns na Serra do Mar, e as 
bromélias Vrisea hoehneana, Canistrum 
cyathiforme etc. (Klein, 1978).

Floresta Ombrófila Mista

Constituída por formações típicas de climas 
temperado e subtropical, a floresta Ombró-
fila Mista tem na floresta de Araucária 
(Araucaria angustifolia) e nos campos de 
altitude seus representantes mais  carac-
terísticos (Fotografia 8). A floresta Ombró-
fila Mista extravasa os limites do estado e 
distribui-se pelos estados do Rio Grande do 
Sul, Paraná e, com menor frequência, nas 
serras de São Paulo, Rio de Janeiro e do sul 
de Minas Gerais. Seus representantes podem 
ser encontrados também nos altos da Serra 
do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito 
Santo, o seu alcance setentrional máximo. A 
área mais típica – área core – ocupada pela 
floresta Ombrófila Mista localiza-se acima 
de 800 metros, no Sul do Brasil. 

Atualmente, a floresta Ombrófila Mista 
está quase que totalmente modificada 
pela ocupação humana – cerca de 90% da 
floresta foram ocupados pela exploração da 
madeira, por pastos e culturas. A construção 
da ferrovia São Paulo-Rio Grande, no início 
do século XX, foi, efetivamente, o início 
da degradação da floresta. A criação, em 
1909, da Southern Brazil Lumber Company, 
subsidiária da empresa construtora Brazil 
Railway Company, deu começo à exploração 
desenfreada da floresta.

A vegetação secundária é vista em todo o 
planalto, mesmo nas reservas florestais, 
sobretudo nas bordas. Maior rigor na fisca-
lização preservou os grupamentos primá-
rios nas áreas mais recônditas das reservas. 
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Fotografia 7 – Serra Geral, transição entre a floresta Ombrófila Densa, floresta Ombrófila Mista e campos de altitude 
no Sul de Santa Catarina. 2013
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Fotografia 8 – Floresta Ombrófila Mista, Parque Nacional de Aparados da Serra. 2013 

A cobertura secundária da mata Mista, de 
acordo com o Inventário Florístico Florestal 
dos Remanescentes Florestais do Estado de 
Santa Catarina (Vibrans, 2012), é represen-
tada por árvores de porte médio. No levan-
tamento realizado na região do município 
de Canoinhas (2007-2008), o grupamento 
não foi sequer considerado como floresta, 
tal o estado de degradação. Segundo o 
Inventário, as causas eram variadas – plan-
tações de erva-mate (Ilex paraguariensis), 

mecanização das lavouras e estradas vici-
nais, que formaram clareiras ocupadas por 
gramíneas pioneiras. A fisionomia geral era 
de vegetação secundária em estágio médio 
muito alterado (Vibrans, 2012). A floresta 
Ombrófila Mista, mesmo a secundária, ocupa 
relevo mais escarpado, enquanto os campos 
preferem terrenos suavemente ondulados. 

A cobertura primária de A. angustifolia 
tinha espécimes com altura acima de 
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30-35 metros e mais e diâmetro de 80 a 
120 centímetros nos indivíduos adultos. 
O sub-bosque era composto de árvores, 
arvoretas e arbustos subtropicais (Klein, 
1960). Klein (1960) descreveu a sucessão 
na araucária em diversos estágios, que são: 
araucária e associações pioneiras; arau-
cária e Ocotea pulchella (canela-lajeana); 
araucária e O. porosa (imbuia) e araucária 
e a floresta pluvial. Essa dinâmica está, há 
tempos, muito alterada, embora ainda possa 
ser vista. Na mata Mista convivem espécies 
tropicais (afro-brasileiras) e temperadas 
(austro-brasileira) (Leite, 1995). Em toda 
a floresta Ombrófila Mista do Sul, Leite 
(1995) aponta a existência de 352 espécies, 
das quais 13,3% são exclusivas (Leite; Sohn 
apud Leite; Klein, 1995, p.124). 

Além da ocupação mal planejada, a floresta 
Ombrófila Mista luta contra fatores limi-
tantes, que atuam na sua expansão, como 
as atividades antropogênicas, as condi-
ções climáticas atuais, com temperaturas 
maiores, a invasão e concorrência com 
espécies tropicais e subtropicais (Klein, 
1960, 1978 e Leite; Klein, 1995). A floresta 
Subtropical Subcaducifólia do rio Uruguai 
avança para o norte e ocupa os vales dos 
afluentes do rio Uruguai e substitui espé-
cies da floresta Ombrófila Mista. O pinhão 
não consegue regenerar-se nesses biótopos 
densamente colonizados por espécies 
subtropicais e tropicais. Klein (1978, p. 13) 
foi muito claro quando alertou que “Tudo 
indica que estamos assistindo a uma lenta 
mas segura expansão da floresta tropical em 
detrimento dos pinhais, que paulatinamente 
vêm perdendo terreno”. Esse processo é 
natural e irremediável nas condições climá-
ticas atuais. Contudo, ainda segundo Klein 
(1978), os madeireiros não consideram as 
espécies do sub-bosque como típicas da 
floresta Mista. Logo, seu abate é permitido. 
Porém, para retirar as espécies não conside-
radas da mata Mista, a cobertura emergente 
tem que ser abatida.

A flora da floresta Ombrófila Mista primária 
era rica e Leite e Klein (1995) apontavam 
Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), 
Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), 
Euterpe edulis (palmiteiro), Apuleia leiocarpa 
(grápia), Ocotea pretiosa (canela-sassafrás), 

O. catharinensis (canela-preta), O. porosa 
(imbuia), Nectandra lanceolata (canela-
amarela), Ilex paraguariensis (erva-mate), 
Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo) etc.

 Floresta Estacional 
Decidual Subtropical

Ocupa os vales médios e superiores do rio 
Uruguai na divisa com o Rio Grande do Sul. 
Era uma floresta imponente com árvores 
atingindo 35-40 metros de altura graças aos 
solos férteis (Fotografia 9). Por causa dos 
solos ricos em nutrientes, a floresta foi prati-
camente substituída por culturas cíclicas, 
como trigo, soja, milho, feijão, batata (Leite; 
Klein, 1990). A maior parte da floresta é 
hoje formada por vegetação secundária em 
estágios avançados ou médios de sucessão 
(Vibrans, 2012). A maior parte da região 
encontra-se totalmente alterada e a floresta 
secundária é de porte pequeno a médio, 
com o sub-bosque dominado por Chusquea 
spp, família Poaceae (Vibrans, 2012).

A floresta do rio Uruguai é um ramo da 
floresta Tropical do rio Paraná (Leite; 
Klein, 1990), que emigrou para o sul numa 

época de temperaturas elevadas. A floresta 
avançou para o sul movida pelo aumento das 
temperaturas, mas muitas espécies foram 
deixadas para trás, como a peroba (Aspi-
dosperma polyneuron), o jatobá (Hymenae 
stilbocarpa) e o palmiteiro (Euterpe edulis) 
(Leite; Klein, 1990). A floresta invadiu o 
vale do rio Uruguai e seguiu até as proximi-
dades do rio do Peixe, em Santa Catarina, e, 
galgando os vales dos afluentes, misturou-se 
às araucárias no topo das serras. Contudo, 
não se adaptou às temperaturas mais baixas 
dos cumes e recuou para as encostas e vales.

O relevo acidentado do vale do Uruguai não 
foi obstáculo para o estabelecimento da 
floresta – as temperaturas são elevadas, com 
dois meses frios e as médias de temperatura 
ficam por volta de 15°C. No inverno, a média 
das mínimas é de 20° C, e no verão, de 24°C 
a 26°C (Mendonça; Danni-Oliveira, 2007). 
O solo, oriundo do basalto, é um dos mais 
importantes elementos do quadro físico.

No inverno, as espécies emergentes perdem 
as folhas e põem a descoberto a sinúsia infe-
rior, perenefólia e dominada por Lauraceae. 
A invasão da floresta prosseguiu e alcançou 
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Fotografia 9 – Vegetação de encosta com remanescente de floresta Estacional Decidual Subtropical, Parque Estadual 
Fritz Plaumann, município de Concórdia. 2008

ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA

Ve
ge

ta
çã

o 
e 

U
so

 d
a 

Te
rr

a

169

C
AP

ÍT
U

LO
 V

II
I

o sul de Santa Catarina, margeando a Serra 
Geral até invadir a ilha de Santa Catarina, 
movida pela queda da temperatura para o sul 
e por médias maiores em direção ao norte.

A composição florística primária era 
rica – Aspidosperma polyneuron (peroba-
rosa), Tabebuia avellanedae (ipê-roxo), 
Peltophorum dubium (canafístula, Foto-
grafia 10), Apuleia leiocarpa (grápia), Cari-
niana estrellensis (jequitibá), entre outras, 
comuns dentre as espécies emergentes. No 
estrato dominante, logo abaixo do emer-
gente, apareciam Chrysophyllum gono-
carpum (guatambu), Holocalyx balansae 
(alecrim), Annona cacans (araticum) etc. 
Também eram comuns no estrato domi-
nante Netandra megapotamica (guajuvira) 
N. lanceolata (canela-amarela), Cedrela 
fissilis (cedro) e Euterpe edulis (palmiteiro). 
Arvoretas, arbustos e o estrato herbáceo, 
embora tivessem – e ainda têm – que lutar 
na competição com espécies maiores, eram 
igualmente variados. 

Floresta de Faxinais 

Um tipo de floresta muito típico são os 
Faxinais, que aparecem em altitudes entre 
700 e 1.200 metros (Klein, 1978). Há uma 
grande variedade de conceitos de Faxinal 
– Klein (1978, p. 14.) os considera “fases 
de transição entre a floresta tropical e a 
mata de pinhais”. Peluso Júnior (2009) cita 
Sampaio (s/d), para quem os Faxinais são 
associações mistas de espécies da mata 
Pluvial com elementos da floresta de Arau-
cária, um conceito semelhante ao de Klein 
(1978). Peluso Júnior (2009) diz que os 
termos faxinal, caíva, guaxiva e catanduva 
designam formações de mata muito rala e 
degradada, formadas por queima da vege-
tação de floresta. Na língua Tupi, catanduva 
significa mato ralo e áspero (caá, mato; tã, 
duro; dyba ou tyba lugar onde existe essa 
vegetação, Bueno, 1982, p. 84. O mesmo 
que caatã-dyba, lugar que tem mato ralo, 
cerrado, segundo Sampaio, 1987, p. 220). 

Em Santa Catarina, os Faxinais ocorrem 
em vários lugares e são designados pelo 
nome da cidade da região – Faxinais de Bom 
Retiro, de Lages, de Curitibanos (Peluso 
Júnior, 2009), Faxinal dos Guedes, Faxinal de 

Fotografia 10 – Indíviduo de Peltophorum dubium (canafístula), no Parque Estadual Fritz Plaumann, município de 
Concórdia. 2008

Campo Erê (Klein, 1978). Como são forma-
ções situadas em encostas íngremes ou nas 
vertentes e topos de morros (Klein, 1978), o 
termo foi empregado também para nomear 
várias serras – serra dos Faxinais, a leste 
da bacia rio do Itajaí do Sul, a serra da Boa 
Vista, Faxinal da serra do Tabuleiro etc.

O Faxinal é, pois, uma zona de transição 
entre a floresta Ombrófila Densa e a floresta 
Ombrófila Mista, muito modificado pelas 
condições de relevo, litologia e solos nos 
lugares onde aparece (Klein, 1978). Os 

solos são rasos, pobres em nutrientes, 
bem drenados, impróprios para plantio, 
geralmente em vertentes de declividade 
acentuada. Aparecem espécies da floresta 
Ombrófila Densa e araucárias, mas repre-
sentadas por indivíduos pouco desenvol-
vidos, de pequeno porte, que formam uma 
cobertura rala, entremeada por campos 
secundários. O sub-bosque é composto 
por densos taquarais e carazais. De acordo 
com Klein (1978), os campos são, em geral, 
secundários, originados em queimadas 
feitas nos carazais e nos taquarais. 

®
 L

ui
z 

H
. F

. P
im

en
ta

, a
ce

rv
o 

C
AI

PO
RA



ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA

C
AP

ÍT
U

LO
 V

II
I

Ve
ge

ta
çã

o 
e 

U
so

 d
a 

Te
rr

a

170

Struminski e Strachulski (2012) mostram, 
que, no Paraná, o termo faxinal indica uma 
forma de uso da terra. Os Faxinais sofreram 
constantes intervenções, o que torna difícil, 
hoje, reconstituí-los. O sub-bosque e o corte 
de madeira empobrecem a formação e 
podem dificultar a sua capacidade de resi-
liência e, consequentemente, forçar o seu 
desaparecimento, não só como formação 
fitogeográfica, mas também, zona de 
produção agrícola (Struminski; Strachulski, 
2012). Os dois autores afirmam que existem 
poucos trabalhos sobre a formação fitogeo-
gráfica e seus aspectos ecológicos, em detri-
mento de estudos socioeconômicos. 

Estudando os Faxinais de Santa Catarina, Klein 
(1978) fez um levantamento detalhado da sua 
flora, segundo a região. Ele descreveu Faxinais 
nas serras do Tabuleiro e Geral e outras serras, 
em Faxinal dos Guedes e Campo Erê.

Não obstante vegetação empobrecida, a flora 
dos Faxinais não é pequena. No Tabuleiro 
aparecem Lamanonia speciosa (guaperê), 
Myrceugenia euosma e Gomidesia sellowiana 
(guamirins), Rapanea umbellata (caporo-
roca), taquarais formados por Merostachys 
multiranea (taquara-mansa), M. ternata 
(taquara-lixa), e pelos carás Chusquea 
capitata e C. capitulifolia e pela gramínea 
criciúma C. discolor e C. meyeriana. Na 
sinúsia superior vêem-se Araucaria angus-
tifolia (pinheiro-do-Paraná), Siphoneugena 
reitzii (cambuí), Mimosa scabrella (braaca-
tinga), Ocotea porosa (imbuia), O. puberula 
(canela-guaica) etc. – são árvores da mata 
Ombrófila Densa e da Mista, mas com espé-
cimes pouco desenvolvidos.

Nas serras Geral, dos Faxinais, da Boa Vista, 
Klein (1978) listou A. angustifolia, que 
forma grupos mais densos, contudo, baixos 
ou indivíduos isolados, com a submata 
composta por espécies típicas do Faxinal, 
como Clethra scabra (carne-de-vaca), Ilex 
theezans (congonha). I. dumosa e I. micro-
donta (caúnas), Ocotea pulchella (canela-
lajeana), Myrcia obtecta (guamirim) etc. Os 
taquarais e os carazais estão presentes em 
todos os Faxinais. 

No Faxinal dos Guedes, no Meio Oeste do 
estado, os Faxinais são comuns em solos 
úmidos e rasos. A sinúsia superior é repre-

sentada pela araucária e o sub-bosque por 
Lamanonia speciosa (guaraperê), Ilex thee-
zans (congonha), I. paraguariensis (erva-
mate). Na cobertura arbustiva, Merostachys 
multiramea (taquara-mansa), Rhyhchos-
pora hieronymi, var. floribunda (catanduva), 
dentre outras. Todos os indivíduos, incluindo 
a araucária, são de pequeno a médio portes.

O Faxinal de Campo Erê situa-se nas serras 
da Fartura e do Capanema, no noroeste 
do Estado. O andar emergente pertence 
à araucária, sempre de pequeno porte e 
formando grupos densos. As espécies da 
submata também são pequenas, com a 
altura variando entre 8 a 15 metros, e pouco 
variadas. As mais comuns são Clethra scabra 
(carne-de-vaca), Myrcia obtecta (guamirim), 
Ocotea pulchella (canela-lajeana), Ilex para-
guariensis (erva-mate). O estrato arbus-
tivo tem as mesmas espécies anteriores, 
podendo aparecer a bromeliácea caraguatá 
(Bromelia balansae), Dicksonia sellowiana 
(xaxim-bugio) Nephelea setosa (xaxim).

Vegetação campestre – Campos 

Os campos derivam de um clima frio e seco 
no Quaternário (Fotografia 11). Sua origem 
já foi tema de infindáveis discussões, que se 
dividiam em duas vertentes – aqueles que 
consideravam os campos como produto de 

incêndios continuados ateados por popu-
lações antigas e por fazendeiros, e os que 
concordam que eles se originaram em 
climas frios e semiáridos. Hoje é inques-
tionável a origem climática dos campos 
sulinos. Os campos são a paisagem mais 
antiga do Sul do país e Klein (1960) afirmou 
que eles são anteriores às florestas de Arau-
cária. A floresta Mista originou-se quando o 
clima se tornou mais úmido. Sua hipótese é 
a mais aceita. 

A paisagem dos campos tem relevo suave 
ondulado, solos rasos, pobres em nutrientes, 
originados nos derrames ácidos.  A cober-
tura vegetal limita-se a um extenso tapete 
de gramíneas e ervas, que rodeia capões da 
mata Ombrófila Mista secundária. Em geral 
são Florestas-de-Galeria, que constituem o 
início da expansão da araucária. Situados 
numa altitude em volta de 800 metros, os 
campos têm clima Ombrófilo e as médias 
de temperatura são inferiores a 15° C. 
Maack (1968 apud Leite; Klein, 1990) não 
concorda com a denominação Floresta-de-
Galeria, porque é uma formação típica de 
climas áridos e semiáridos ou sazonais, e, 
no atual período interglacial, o clima no Sul 
do Brasil é tipicamente ombrófilo. Muitos 
pesquisadores concordam que as Florestas-
de-Galeria são relictos do clima semiárido 
do final do Pleistoceno, o que está de acordo 
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Fotografia 11 – Campos no morro do Cambirela, município de Palhoça. 2013
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com a hipótese de origem climática dos 
campos. Klein (1960, 1975, 1984) prefere 
denominar a floresta Mista de capões e não 
de Floresta-de-Galeria.

A designação dos campos sulinos é outra 
fonte de discussões. Estepe, pradaria e 
savana (Leite; Klein, 1990; Leite, 1995) 
são os nomes utilizados para referir-se aos 
campos. Marchiori (2002) não concorda 
com essas denominações. As savanas são 
uma vegetação sazonal. Estepes são de 
clima temperado com um inverno muito 
frio e verão seco. Pradaria é típica de clima 
temperado úmido, com invernos moderados 
e verão seco. Portanto, são, todos, termos 
impróprios para designar a vegetação 
campestre no Sul, cujo clima é marcada-
mente ombrófilo, com chuvas bem distri-
buídas durante o ano. Klein (1984, p. 43) os 
denomina campos meridionais ou campos 
do Planalto, quando se refere a Santa Cata-
rina. A vegetação dos campos atuais mostra 
adaptações fisiológicas para enfrentar o 
clima semiárido de então, desenvolvidas na 
própria evolução das plantas, como bulbos 
e rizomas. 

Nos campos predominam grupamentos 
herbáceos formados por gramíneas, cipe-
ráceas, compostas, leguminosas e verbená-
ceas (Klein, 1978). São comuns nos campos 
do planalto catarinense Baccharis gaudi-
chaudiana (carqueja-do-campo), B. unci-
nella (vassoura-lajeana), Eryngium spp. 
(caraguatás, bromeliáceas), Pteridium aqui-
linum (samambaia-das-taperas), dentre outras 
(Klein, 1978, p. 17). As gramíneas Andropogon 
lateralis (capim-caninha), Paspalum notatum 

(capim-forquilha), Calamagrostis viridiflaves-
cens (capim-de-Montevideo), Aristida pallens 
(capim-barba-de-bode) etc. são as mais 
comuns nos campos do planalto (Klein, 1978).

Nas últimas décadas do século passado, 
os grandes criadores de gado usaram e 
abusaram da queima dos campos para erra-
dicar a vegetação original e, ao fim, plantar 
espécies de gramíneas importadas. Grandes 
propriedades foram transformadas, por 
outro lado, em monoculturas de Pinus spp., 
para alimentar as indústrias de papel e celu-
lose. Os campos atuais estão completamente 
desfigurados (Leite; Klein, 1990). As mono-
culturas ocupam também antigas áreas de 
floresta de Araucária. 
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Fotografia 12 – Campos no entorno da Reserva Biológica Estadual do Aguaí, na Serra Geral no Sul de Santa Catarina. 2013

As gramíneas estrangeiras importadas têm 
rápido desenvolvimento, competem com a 
cobertura nativa e a erradicam. O uso das 
gramíneas de melhor paladar para o gado 
traduz-se em mais e melhor alimento para 
o gado. Caso o pasto plantado não seja bem 
cuidado, o capim importado expande-se 
e pode invadir outros biótopos. As quei-
madas e o pisoteio do gado favorecem o 
crescimento das gramíneas e impedem o 
desenvolvimento de capins. Reconstituir a 
composição original dos campos é impos-
sível, afirmam Leite e Klein (1990). Os 
campos naturais aparecem, praticamente, 
nas escarpas da Serra Geral, onde os colonos 
não conseguiram estabelecer-se, da mesma 
forma que com as florestas primárias. 
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CAPÍTULO IX

Ilhas Costeiras
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Capítulo 9 | Ilhas Costeiras
Alexandre M. Mazzer1 

1 Oceanógrafo (1998) pela Universidade do Vale do 
Itajaí, Mestre em Engenharia Ambiental pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina e Doutor em Geociên-
cias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Foi professor da Universidade da Região de Joinville,  
entre 1999 e 2011, tendo também passagem por ou-
tras instituições, incluindo a UFSC. Atuou como Coor-
denador do Programa de Gerenciamento Costeiro de 
Santa Catarina e Gerente de Planejamento Ambiental. 
Atualmente trabalha em perícia judicial, consultoria 
ambiental em gestão costeira, erosão litorânea, entre 
outros temas, e cumpre o pós-doutoramento na Uni-
versidade do Vale do Itajaí na área de Planejamento 
Espacial Marinho.

Dentre as classificações de ilhas, a 
mais simples, e de amplo uso cientí-
fico, foi proposta por Wallace (1880) 

apud Salm e Clark (1989) distinguindo-as em 
ilhas continentais ou costeiras e ilhas oceâ-
nicas, dependendo de sua gênese geológica. 
Enquanto a primeira consiste num prolonga-
mento das elevações continentais, unidos pela 
mesma crosta siálica, o segundo tipo refere-se 
às elevações que se erguem do assoalho oceâ-
nico, por atividades vulcânicas submarinas 
que transpassam a superfície marinha.

O estado de Santa Catarina tem relação tradi-
cional entre o homem e as ilhas. Desde a 
primeira ocupação para fins de colonização, 
que se deteve na ilha de São Francisco, no 
século XVI, passando pela sede da atual capital 
(município de Florianópolis), situada na ilha 
de Santa Catarina, os ambientes insulares 
fazem parte do contexto histórico catarinense.

Diversos usos antrópicos ocorrem nas ilhas 
costeiras, abrangendo aqueles relacio-
nados com a navegação (pontos de abrigo 
e para instalação de boias e faróis), à pesca 
(pesqueiros naturais e atividades de apoio), 
turísticos (visitações em ilhas realizadas em 
embarcações de passeio turístico), e para 
fins conservacionistas (ilhas inseridas em 
unidades de conservação).

Estima-se que existam 130 ilhas costeiras ao 
longo do litoral catarinense, com ocorrência 
na plataforma continental interna, em 

baías, enseadas, desembocaduras fluviais 
e lagunas. As mesmas são compostas por 
variados litotipos e formações vegetais, 
sob um clima que varia entre temperaturas 
médias anuais de 22°C a 16°C e precipita-
ções médias anuais entre 2.200 mm a 1.400 
mm (Mazzer, 1998).

Segundo Salm e Clark (1989), o problema em 
se proteger e manejar ecossistemas insulares 
consiste no fato destes serem tão diversos 
como as próprias ilhas, além disso, programas 
de proteção para ilhas devem levar em consi-
deração a sua conservação e as relações das 
pessoas com este ambiente. Entretanto, o 
objeto da integração humana em manejo 
de ambientes insulares é uma das grandes 
tarefas a ser realizada. As ilhas possuem, por si 
próprias, um relevante valor científico devido 
à oportunidade que oferecem para estudos de 
características e de processos. 

O presente capítulo apresenta uma carac-
terização de aspectos da geografia física 
das ilhas costeiras catarinenses, com ênfase 
na relação entre a distribuição espacial, a 
geologia regional, aspectos geoevolutivos 
e estrutural da paisagem. O material apre-
sentado procede de uma síntese de traba-
lhos anteriores publicados pelo presente 
autor em encontros científicos, monografia 
e dissertação a respeito dos ambientes insu-
lares catarinenses. O sentido maior de se 
elaborar tal síntese transita em contribuir 
para o conhecimento dos ambientes insu-
lares em seu âmbito geográfico, de modo 
que ações relacionadas com o seu manejo 
adequado, possuam subsídios a partir das 
suas características ambientais peculiares. 

Distribuição espacial das 
ilhas em Santa Catarina 

e geologia regional

As ilhas do litoral catarinense têm sua 
gênese ligada aos dois principais episódios 
que transcorreram durante o tempo geoló-
gico: a formação da Serra do Mar e as varia-
ções climáticas do período Quaternário. 

A primeira trata-se de um evento iniciado 
há cerca de 180 milhões de anos A.P. (Antes 
do Presente), de soerguimento epirogênico, 
como mecanismo de compensação isostá-
tica, conforme Almeida (1976), o qual expôs 
parte do Escudo Atlântico, ora denominado 
Escudo Catarinense, na zona costeira e 
marítima catarinense. 

As variações climáticas do período Quater-
nário traduziram-se em épocas de alter-
nância dos mecanismos de processos 
morfogenéticos terrestres que esculpiram 
as vertentes da Serra do Mar, seus morros 
e promontórios rochosos, conforme é colo-
cado por Bigarella et al. (1961) e Ab’Sáber 
(1979). Ademais, associam-se às tais varia-
ções os ciclos eustáticos as quais atuavam, 
ora isolando elevações rochosas ou sedi-
mentares pela subida do nível do mar, 
formando ilhas (nos períodos interglaciais), 
ora proporcionando a ligação destas com 
o continente facilitando a colonização das 
espécies, quando o nível do mar descia (em 
função do período glacial). A ação marinha 
ainda se fez (e faz) presente nestas fases, 
realizando processos de abrasão marinha, 
transporte e deposição de sedimentos, 
formando a planície costeira e fundos sedi-
mentares da plataforma continental interna.

A partir deste contexto, verifica-se que as 
ilhas de Santa Catarina estão distribuídas 
em diferentes ambientes costeiros, desde 
a divisa norte com o estado do Paraná, 
até a localidade do cabo de Santa Marta, 
no extremo sudeste do estado. Além de 
estarem na plataforma continental interna, 
ocorrem também nas baías estuarinas 
(baía de Florianópolis e baía de São Fran-
cisco ou Babitonga), e em corpos lagunares 
(Complexo Lagunar do Imaruí e Canal da 
Barra do Sul). 

A distribuição espacial dessas ilhas está 
relacionada com variações na estrutura da 
paisagem costeira, tais como o clima, a ocea-
nografia, a vegetação e principalmente com as 
variações na geologia costeira (continental), 
de acordo com Mazzer e Polette (2000a).
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O principal fator responsável por tal configu-
ração espacial é a proximidade do embasa-
mento cristalino em relação à linha de costa, 
o qual remete ao vínculo com diferentes 
sistemas hidrográficos e estuarinos, bem 
como promove a ocorrência de diferentes 
litologias e estruturas resultantes da tectô-
nica passiva do denominado Escudo Catari-
nense (Caruso Jr., 1995) ao longo da costa. 

A maior parte das ilhas catarinenses ocorrem 
nos trechos costeiros onde se localizam as 
duas maiores ilhas e suas respectivas baías: 
ilha de São Francisco (baía de São Francisco 
ou Babitonga) e ilha de Santa Catarina (baía 
de Florianópolis), onde o embasamento 
cristalino  está bastante próximo da linha de 
costa, sob as litologias do Complexo Granu-
lítico de Santa Catarina, Complexo Tabuleiro 
e Suites Graníticas Intrusivas (Silva; Borto-
luzzi, 1987).

No primeiro caso (Figura 1), a morfogê-
nese insular está intimamente ligada com o 
afogamento de um antigo vale fluvial (atual 
baía de São Francisco ou Babitonga) contro-
lada pelas estruturas do Complexo Granulí-
tico de Santa Catarina (associadas ao Ciclo 
Trans-Amazônico, cerca de 2 bilhões de 
anos A.P.), e posteriormente retrabalhadas 
durante a Transgressão Holocênica. 

Nesta última ocasião, os diversos remanes-
centes rochosos que constituíam elevações 
isoladas na paleoplanície costeira foram 
circundadas pelo mar, conforme veremos 
no item seguinte (Figura 1). Além disso, 
ocorreram associadas às variações eustá-
ticas, sequências deposicionais do Sistema 
Laguna-Barreira, o qual foi responsável pela 
evolução morfo-sedimentar da ilha de São 
Francisco (Horn Filho, 1997), além de estar 
associada às ilhas sedimentares das desem-
bocaduras do canal do Palmital e foz dos 
rios Cachoeira, Parati e Paranaguá Mirim 
(Mazzer, 1998). 

O segundo trecho costeiro, que abrange desde 
o sul da península de Porto Belo até o sul da 
ilha de Santa Catarina (Figura 2), coincide 
com o alto estrutural denominado Plataforma 
de Florianópolis, que constitui o divisor entre 
as bacias de Santos ao norte, e bacia de Pelotas 
ao sul, conforme Caruso Jr. (1993). 

Figura 1 –  Distribuição de ilhas no litoral norte de Santa Catarina e geologia regional abrangendo a 
ilha de São Francisco e arredores.

A maior exposição do embasamento cris-
talino relacionado com o alto estrutural 
supracitado mostra-se um fator relevante 
na maior ocorrência de remanescentes 
rochosos isolados pelo mar nesta região. As 
ilhas deste trecho estão representadas, na 
sua maioria por granitóides sin, tardi e pós 
tectônicos, relativos ao ciclo Brasiliano (500 
milhões de anos A.P.) (Zanini et al., 1997), 
representando um trecho de maior resis-

tência ao retrabalhamento erosivo marinho 
e subaéreo. (Fotografia 1)

Entre estas duas localidades ocorre um 
trecho costeiro caracterizado pela ocor-
rência dos lineamentos Perimbó e Major 
Gercino (Caldasso et al., 1995; Silva; Borto-
luzzi, 1987), os quais denotam contatos 
litológicos com o Complexo Metamórfico 
Brusque e litologias adjacentes (Complexo 
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Granulítico de Santa Catarina e Suítes Intru-
sivas, respectivamente). 

Neste trecho, o litoral apresenta-se com 
um número reduzido de ilhas, devido ao 
embasamento cristalino apresentar-se mais 
destruído na costa por processos mari-
nhos, fluvio-marinhos, entre outros. Possi-
velmente, esta relativa escassez de ilhas 
esteja associada, entre outros fatores, à 
menor resistência do embasamento crista-
lino, que se apresenta ali mais descontínuo 
e cisalhado. A presença de rios de grande 
expressão, tais como rio Itajaí-Açu, rio 
Tijucas e rio Itapocu e suas planícies fluvio-
marinhas associadas, ocorrentes nesta 
região, parece corroborar com tal suposição. 
Dessa forma, algumas ilhas, representam 
material antigo e resistente, porém geral-
mente com dimensões menores, tal como a 
ilha Feia, ilha Itacolomis e ilha das Cabras. 

Apesar de ser um ambiente tipicamente 
deposicional, sendo geneticamente rela-
cionado com as variações eustáticas e com 
o sistema deposicional Laguna Barreira 
(Caruso Jr., 1995), as ilhas ocorrentes no 
Complexo Lagunar do Imaruí, são predo-
minantemente rochosas. As exceções são 
aquelas associadas à desembocadura do 
rio Tubarão.

Ao sul do cabo de Santa Marta a ocorrência 
de ilhas costeiras cessa devido à ausência 
do embasamento cristalino próximo à linha 
de costa, que por sua vez, é caracterizada 
por um segmento arenoso de configuração 
retilínea e sem presença de promontórios 
rochosos até a divisa sul do estado, na foz do 
rio Mampituba.Figura 2 – Distribuição das ilhas costeiras e geologia regional, ao largo da ilha de Santa Catarina.

Fotografia 1 – Ilha de Palmas, no litoral do município 
de Governador Celso Ramos, representando ambiente 
insular típico de retrabalhamentos marinhos e subaéreos 
sobre os granitóides da região da ilha de Santa Catarina 
e entorno. 2010
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Aspectos geoevolutivos 

O isolamento pela água é a característica 
fundamental da insularidade, e, ao ocorrer 
em porção de terra emersa, surge uma 
ilha. Neste ínterim, considera-se que as 
ilhas costeiras de Santa Catarina tem seu 
surgimento relacionado com as variações 
do nível do mar, especialmente do período 
Quaternário, uma vez que as subidas de 
nível tiveram potencial para isolar porções 
de terras costeiras, além de promover áreas 
de sedimentação em maior intensidade. 

De acordo com Mazzer e Caruso Jr. (2000) 
dentre as séries de oscilações glacio-eustáticas 
ocorrentes no Quaternário, a mais importante 
para a formação atual das ilhas costeiras cata-
rinenses foi a transgressiva marinha iniciada 
no final da última fase glacial e início do 
período interglacial, a qual  marca a divisão 
entre o Pleistoceno e Holoceno (em aproxima-
damente 11.000 anos A.P.).

Tal fase, denominada Transgressão Holocê-
nica (Correa et al., 1992; Martin et al., 1988), 
restabeleceu a configuração destes altos do 
embasamento na forma de ilhas costeiras. 
Uma vez que a transgressão marinha ocorre 
gradualmente em resposta ao ajustamento 
das oscilações climáticas, Mazzer e Caruso 

Tabela 1 – Frequência de ilhas costeiras catarinenses de acordo com os setores litorâneos e sua porcentagem em relação ao total

Setores do litoral* Número 
de ilhas %  Ambientes – Número de ilhas

Ao largo da ilha de São Francisco e baía de São Francisco ou Babitonga 61 47 Plataforma Continental - 20
Baía e Canal - 41

Litoral dos vales dos rios Itapocu, Itajaí e Tijucas (centro-norte) 16 12 Plataforma Continental - 16

Ilha de Santa Catarina e baía de Florianópolis 36 28 Plataforma Continental - 18
Baía - 18

Arredores do cabo de Santa Marta e Complexo Lagunar do Imaruí 17 13 Plataforma Continental - 9
Laguna - 8

TOTAL 130 Plataforma Continental - 63
Baías e Lagunas - 67

* Equivalentes aos setores de 1 a 4 (em ordem) do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina (GERCO/SC).

Jr. (2000) sugerem que tal isolamento tenha 
se dado também de maneira gradual. Correa 
et al. (1992) citam que as descontinuidades 
topográficas encontradas na plataforma 
continental média e interna, representam 
possíveis estabilizações de paleolinhas de 
costa, já que tais rupturas de declive encai-
xavam-se em isóbatas atuais distintas. 

 Tabela 2 – Fases de estabilizações da linha de costa e cotas batimétricas inferidas na idade relativa de isolamento das ilhas.

FASE Idade relativa
(anos A.P.)

Batimetria adjacente à 
ilha (metros)

Intervalo de tempo
(anos A.P.)

Gradiente de prof. 
(metros)* Velocidade média de transgressão* Variação climática*

I 9.000 - 8.000 > 30 11.000 - 9.000 60/70 - 32/40 1,6 cm/ano Frio à mais quente 

II 8.000 - 6.500 20-25 9.000 - 8.000 32/40 - 20/25 1,6 cm/ano Frio

III 6.500 - ? < 20 8.000 - 6.500 20/25 - 0 1,0 cm/ano Úmido à mais quente

* Valores associados a paleolinhas de costa, segundo Correa et al. (1992).

Desta forma, pondera-se que as ilhas que 
estão hoje mais afastadas da costa foram as 
primeiras a serem isoladas, em função de 
sua cota batimétrica. Neste ínterim, foram 
discernidas três fases de formação para as 
ilhas baseadas na posição de paleolinhas 
de costa e isóbatas atuais, conforme Tabela 
2 e Figura 3.

Figura 3 – Ilustração esquemática das fases de isolamento das ilhas costeiras catarinenses conforme as variações do 
nível do mar holocênicas ( Mazzer; Caruso Jr., 2000).

ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA

Ilh
as

 C
os

te
ira

s

181

C
AP

ÍT
U

LO
 IX

As ilhas hipoteticamente mais antigas, 
formadas na fase I, ilha Deserta (Bombi-
nhas), ilhas Moleques do Sul (Florianópolis) 
e ilha Tacami (Imbituba) (Fotografia 2), 
localizam-se no trecho coincidente com o 
alto estrutural, conhecida como Plataforma 
de Florianópolis, em cotas batimétricas 
superiores a 30 metros. Representa apenas 
cerca de 2,5% do total de ilhas costeiras.

Em contrapartida, as ilhas isoladas durante 
a fase III possuem distribuição mais ampla 
ao longo da costa, ocorrendo tanto na plata-
forma continental como nos ambientes de 
baía, enseadas, lagunas e embocaduras, 
representando cerca de 92,5%.

A fase intermediária, correspondente 
àquelas ilhas isoladas durante a fase II 
correspondem à 5% e estão representadas 
por 6 ilhas, a saber: ilhas Galés, ilha do Arvo-
redo, ilhas das Aranhas, ilha do Xavier, ilha 
Irmã de Fora e ilha das Araras.

A inferição de uma idade relativa de isola-
mento para as ilhas da fase III é uma questão 
que permanece aberta. Tal fato decorre da 
existência de flutuações do nível do mar 
ocorridas após o auge da Transgressão 
Holocênica e carecem de investigação em 
nível local.

Martin et al. (1988) sugerem que há cerca 
de 6.500 anos A.P., o nível do mar esteve 
no nível zero atual, o que leva a supor que 
a configuração das ilhas catarinenses era 
semelhante à atual. A partir de então, o nível 
relativo do mar continuou em ascensão até 
atingir seu máximo há 5.100 anos A.P.. Este 
evento afogou, provavelmente, algumas 
ilhas mais próximas da costa (aquelas situ-
adas na cota batimétrica entre 1 a 3 metros), 
principalmente os ilhotes que possuem 
relevo aplainado e baixa altitude, como por 
exemplo: ilha de Itapema do Norte, ilhote 
do Ouvidor, ilhote do Siriú, ilha das Vinhas, 
ilha das Cabras entre outras. Além disso, os 
autores sugerem mais duas pequenas trans-
gressões seguidas de regressões marinhas 
entre 5.100 anos A.P. e o presente.

Desta forma, períodos posteriores de osci-
lações negativas do nível do mar impli-
caram na mudança de um ambiente insular 
para um ambiente costeiro continental, 

tal como promontórios rochosos e morros 
isolados, caracterizados pelo fim tempo-
rário do isolamento, o qual denotava a 
formação insular. 

A alternância entre períodos de isolamento 
e ligação com o continente, devido às varia-
ções glácio-eustáticas, denota o caráter 
efêmero de tais porções continentais como 
ambientes insulares pertencentes à fase III, 
ao longo da história geológica recente.

Fotografia 2 –  Ilha Tacami, a ilha mais afastada da costa catarinense e uma das primeiras supostamente a ser isolada 
pelo mar. 2009

Algumas ilhas sedimentares remetem às 
épocas mais recentes e são formadas pela 
sedimentação a partir de bancos, coroas e 
deltas de maré. Na baía de São Francisco ou 
Babitonga ocorrem ilhas bastante recentes 
na enseada de Iperoba e nas adjacências do 
canal do Linguado (Fotografia 3). Já na embo-
cadura do canal da Barra do Sul (nordeste de 
Santa Catarina) e foz do rio Tubarão (sudeste 
de Santa Catarina), ocorrem exemplos de ilhas  
correspondentes à delta de maré enchente. 

Fotografia 3 – Surgimento de novas ilhas, associadas à baixios, coroas e colonizadas por  mangue. Baía de São 
Francisco ou Babitonga, São Francisco do Sul. 2007
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Fotografia 4 – Exemplo de desaparecimento de ilha (ilha da Galharada), situada na embocadura da baía de São Francisco ou Babitonga, possivelmente ocasionada pelas alterações 
no regime hidrodinâmico e sedimentar. Aerofotografias de 1938, 1957 e 1978 do acervo da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina.

Da mesma forma, registra-se nestes tipos de 
ilha, caso de destruição, tal como a ilha da 
Galharada, situada na embocadura da baía 
de São Francisco ou Babitonga. As cartas 
náuticas mais antigas, bem como as aero-
fotos atribuídas ao ano de 1938, indicavam 
presença notável de uma ilha sedimentar 
vegetada (Fotografia 4). Nos registros do 
ano de 1957 e do ano de 1978 observa-se 
seu desaparecimento, pela erosão. Atual-
mente consiste num baixio, que ainda repre-
senta perigo à navegação e tal fato indica 
clara mudança de padrões hidrodinâmicos e 
de sedimentação daquela baía, à época.

Ao longo da evolução morfodinâmica da 
zona costeira catarinense estes casos e 
outros não registrados, provavelmente 
foram frequentes, denotando a efemeri-
dade ainda maior das ilhas sedimentares 
costeiras catarinenses. 

Aspectos bióticos

As ilhas são ambientes especiais na perspec-
tiva biológica, pois ali os processos de espe-
ciação, endemismo e extinção de espécies, 
entre outros, são ressaltados, sendo consi-
derado um “laboratório natural”, conforme 
as palavras dos naturalistas Charles Darwin 
e Alfred R. Wallace. 

A vegetação nas ilhas é dependente direta-
mente de seu tamanho e desenvolvimento 
de camada pedológica, muitas vezes consti-
tuída por raso manto de intemperismo nas 
ilhas menores. 

Ocorrem ilhas com vegetação de floresta 
Ombrófila Densa, manguezais e marismas, 
assim como formações xerofíticas de 
porte arbustivo. Além disso, também 
estão representadas nos ambientes insu-
lares, as gramíneas e plantas de estrato 
herbáceo. Estas últimas possuem a 
presença relevante de plantas cosmopo-
litas que se dispersam facilmente, pela 
anemocoria, zoocoria e antropocoria, tais 
como: Agave sisalane, Smilax sp., Spartina 
cilliata, entre outras.

A partir do levantamento realizado por Mazzer 
(1998) contabiliza-se que cerca de 40% das 
ilhas catarinenses possuem predominante-
mente a floresta Ombrófila Densa com porte 
arbóreo. As ilhas que exibem fitofisionomias 
de portes arbustivo e herbáceo representam 
18% e 22%, respectivamente. (Fotografia 5)

Apesar de ocorrerem em trechos da linha 
de costa de ilhas do interior da baía de São 
Francisco ou Babitonga e baía de Florianó-
polis, os mangues e marismas ocorrem de 
forma dominante em sua fisionomia em 
cerca de 15% do total, quase sempre em 
ilhas sedimentares.  Alguns exemplos desta 
tipologia são: ilha Comprida, ilha do Capim, 
ilha do Lagamar e ilha do Paranaguá Mirim. 
(Fotografia 6)

Fotografia 5 – Ilha Guarás Pequeno, de natureza rochosa, porte arbóreo e arbustivo e tamanho diminuto. 2007
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Fotografia 6 – Ilha João Dias (a maior, situada no meio do canal), ilha Comprida e outras da baía de São Francisco ou 
Babitonga e canal da Barra do Sul, de natureza sedimentar e com presença de marismas e mangues. 2007

®
 A

le
xa

nd
re

 M
. M

az
ze

r

Fotografia 7 – Conforme Filippini (2009) ninhal de Trinta Réis de bico vermelho e Trinta Réis de bico amarelo. 2007

Por fim, estima-se que 5% dos ambientes 
insulares da costa catarinense não possui 
vegetação expressiva, assemelhando-se 
mais parcéis, lajes e conjunto de blocos 
rochosos emersos, tais como: ilha do 
Casca, ilha das Conchas, Ilhinha e “Laje 
“de Barra Velha.

Quanto à fauna, Bege e Pauli (1988) e 
Branco (2003) destacam a grande  impor-
tância dos ambientes insulares costeiros de 
Santa Catarina para a nidificação e repro-
dução de aves marinhas e costeiras.

Baseado na bibliografia e em pesquisa de 
campo efetuada em 23 ilhas costeiras catari-
nenses, Filippini (2009) identificou 15 dife-
rentes hábitats emersos relacionados aos 
vertebrados, a saber: supralitoral rochoso, 
supralitoral arenoso, mesolitoral rochoso, 
mesolitoral arenoso, vegetação herbácea, 
vegetação arbustiva, vegetação arbórea, 
vegetação antropizada, alagado, solo, 
caverna,  laguna, riacho, edificação,  e espaço 
aéreo. Ressalta-se que os hábitats suprali-
toral, mesolitoral e infralitoral, ocorrem em 
todas as ilhas, associados à linha de costa 
circunjacente, com predominância dos tipos 
rochosos, conforme Mazzer (1998 e 2002)

A fauna de vertebrados pesquisada por Filip-
pini (2009) apresenta predominância de aves, 
seguidas de mamíferos, répteis e anfíbios. O 
autor coloca que com exceção dos endemismos 
e migrações, a fauna de vertebrados é a mesma 
da zona costeira (continental) catarinense.

Dentre as ilhas mais importantes para 
este grupo faunístico destaca-se a Mole-
ques do Sul (Bege; Pauli, 1988; Branco, 
2003; Filippini, 2009), por abrigar 
diversas espécies, tais como: gaivotão 
(Larus dominicanus), fragata (Fregata 
magnificens), atobá (Sula leucogaster) e 
trinta réis (Sterna hirundinea e S. steg-
natha) (Fotografia 7). No entanto, o arqui-
pélago de Tamboretes, as ilhas Itacolomis 
(Fotografia 8), ilha Deserta, ilha do Xavier 
e ilha da Galheta, também são impor-
tantes para a avifauna, conforme Branco 
(2003). Os autores supracitados ainda 
destacam a importância das ilhas para as 
espécies: Haemaptus palliatus, Nicticorax 
mycticorax, Egreta etula e Phalacrocorax 
brasillanus, entre outras.

®
 A

le
xa

nd
re

 F
ili

pp
in

i



ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA

C
AP

ÍT
U

LO
 IX

Ilh
as

 C
os

te
ira

s

184

Padrões na estrutura da 
paisagem insular

Nas visitas e estudos em ilhas costeiras 
situadas na plataforma continental interna, 
envolvendo elementos da estrutura da 
paisagem, realizados por Bege e Pauli, 
(1998), Mazzer (1998), Mazzer e Polette 
(2000), Mazzer (2001), Branco (2003), Fili-
ppini (2009), entre outros, observou-se que 
apesar de situarem em distintas posições na 
costa, e possuírem diferentes características 
quanto à litologia, climas de ondas, dimen-
sões (área e altura) etc., ocorre uma inte-
ressante semelhança no perfil morfológico 
entre os ambientes insulares catarinenses. 

Tal semelhança demonstra estar relacio-
nada aos diferentes níveis de exposição aos 
fatores promoventes do retrabalhamento 
marinho, que gera um padrão morfológico 
constatado em todas as ilhas visitadas, ao 
longo de seus perfis transversais.

O perfil mostra-se com duas faces distin-
guíveis: a face exposta às ondulações e 
ventos oceânicos, denotando uma zona de 
maior retrabalhamento erosivo, e no lado 
oposto, uma face abrigada de tais agentes 
de retrabalhamento. Como resultado, é 
observada a presença de encostas e falé-
sias rochosas com declive acentuado nas 
faces expostas, as quais se associam com a 
presença de uma vegetação mais adaptada 
à salinidade e aos ventos advindos do mar 
aberto (Fotografia 9). Nas faces abrigadas, 
as encostas são mais suaves e na porção 
litorânea podem ocorrer plainos costeiros 
deposicionais, praias arenosas, bem como 
o desenvolvimento de formações vege-
tais mais complexas, que requerem uma 
presença maior de umidade.

Mazzer (2001) distinguiu duas faces na ilha 
do Campeche baseado na geomorfologia 
e relacionou-as com outros elementos da 
estrutura da paisagem. A breve descrição 
das características da paisagem nas duas 
faces é apresentada no quadro a seguir.

Diversas feições geomórficas estão asso-
ciadas a cada face das ilhas tais como: enta-
lhes marinhos, plataformas de abrasão nas 
faces expostas ao retrabalhamento erosivo 

Fotografia 8 – Ilhas Itacolomis, reconhecidas pela importância para a avifauna, especialmente na nidificação de Trinta 
Réis (Sterna hirundinea e S. stegnatha), entre outras espécies. 2012
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Fotografia 9 – Face exposta da Ilhota (Laguna) onde se verifica a presença de vegetação adaptada à salinidade, ventos 
fortes e microclima mais seco. Observa-se também a presença de Garças e Socós. 2007

mais intenso, plainos costeiros, praia arenosa 
e falésias compostas nas faces abrigadas, 
conforme pode ser observado no perfil 
esquemático, Figura 4. Tal padrão geomor-
fológico ocorre tanto em ilhas dispostas de 

forma alongada (ilha do Campeche e ilha das 
Araras), como também em ilhas de forma 
arredondada (ilha Feia e ilha do Porto-
Arquipélago de Tamboretes) e parece não 
estar associada à litologia existente já que 
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esta morfologia do perfil se repete tanto em 
granitóides como em gnaisses miloníticos e 
gnaisses leucocráticos.

A diferenciação na estrutura da paisagem 
destas ilhas demonstra ser importante no 
planejamento de atividades em cada ilha, 
de forma que, estas possam ser compatibi-
lizadas com os processos naturais predo-
minantes em cada face, remetendo-nos ao 
conceito de capacidade de suporte diferen-
cial dentro das ilhas costeiras.

Vale ressaltar que, na ilha do Campeche 
(Fotografia 10) ocorrem evidências de 
processos semelhantes aos que ocorreram 
no continente adjacente e na ilha de Santa 
Catarina. Em tais evidências destacam-se: as 
ocorrências de paleodunas com cobertura 
vegetal de restinga de maneira similar às 
planícies da ilha de Santa Catarina; depósito 
de rudáceos na encosta, associado à ocor-
rência de paleoclimas áridos semelhante 
aos descritos por Bigarella (1961), entre 
outros trabalhos; e a presença de diques de 
diabásio na linha de costa promovendo um 
controle no retrabalhamento, devido à dife-
rença de resistência litológica.

Desta forma, as ilhas configuram-se 
como espaços costeiros que reproduzem 
processos geomórficos em escalas menores, 
sendo úteis ao nível de experimentação 
científica, com vistas à aplicação na zona 
costeira continental adjacente. 

Notas finais

A ampla relação das ilhas costeiras catari-
nenses com a geologia regional, bem como com 
os processos geológicos recentes do Quater-
nário, gera uma distribuição espacial peculiar 
destes ambientes na zona costeira. Tal relação 
carece de mais investigações científicas envol-
vendo outros níveis de escala espacial.

As atividades antrópicas em ilhas vêm de 
uma relação antiga entre o homem (prin-
cipalmente pescadores e navegadores) e 
este ambiente. Considerando a baixa resi-
liência das ilhas, acredita-se que estas 
tenham sofrido significativas mudanças na 
paisagem, podendo ser em certos casos irre-
versíveis, frente à natureza e intensidade 
dos impactos ambientais ocasionados.

Quadro das características da paisagem na ilha do Campeche (Florianópolis-SC)

SEÇÕES DA PAISAGEM CARACTERÍSTICAS DA PAISAGEM

FACE LESTE

Alta declividade
Manchas de vegetação alongadas
Desenvolvimento da Formação Pioneira de costão rochoso
Menor teor de umidade
Escoamento subsuperficial dominante
Maior exposição a distúrbios naturais
Menor exposição às atividades antrópicas
Menor heterogeneidade da paisagem

FACE OESTE

Declividade variada a suave
Manchas de vegetação arredondadas e alongadas
Desenvolvimento da floresta Ombrófila Densa e Restinga
Maior teor de umidade
Escoamento superficial (desenvolvimento de drenagem)
Menor exposição aos distúrbios naturais
Maior exposição às atividades antrópicas
Maior heterogeneidade da paisagem

Fonte: Mazzer (2001).

Figura 4 – Perfil esquemático das ilhas costeiras catarinenses situadas em plataforma continental.
Fonte: Mazzer (2002).

Fotografia 10 – Face oeste-noroeste da ilha do Campeche, denotando praia arenosa, pequeno plaino costeiro e o 
desenvolvimento da vegetação de floresta Ombrófila Densa e drenagem. 2002
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O acesso às ilhas parece ser um fator que 
se opõe a pressão antrópica que atua 
em outros ecossistemas costeiros, junta-
mente com a hostilidade que este ecossis-
tema se apresenta, não oferecendo boas 
condições para a permanência do homem.

Dentre os ecossistemas costeiros que 
encontramos no estado (dunas, manguezais, 
lagunas etc.), as ilhas são um dos menos 
estudados, sendo muito baixa a quanti-
dade de trabalhos realizados, haja vista sua 
representatividade e importância para a 
zona litorânea.

A partir da caracterização da geografia física 
das ilhas, estas podem ser classificadas de 
acordo com o objetivo pretendido, de modo 
a tornar mais simples o entendimento da 
paisagem insular para fins de manejo. 

Fotografia 11 – Face sul-sudeste da ilha dos Remédios, exibindo plataforma de abrasão, seguido de encosta inclinada 
e vegetação de características xerofíticas, indicando a porção insular mais agreste. 2013
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Os processos e feições existentes em ilhas 
refletem em menor escala aqueles que 
ocorrem ou que já ocorreram no continente 
adjacente, portanto, tais ambientes podem 
ser úteis para testar hipóteses e realizar 
experimentos denominados de “micro-
cosmo”, residindo aí um dos grandes valores 
científicos destes ambientes.

O padrão da paisagem revelado nas ilhas 
costeiras fornece indicações de que o 
manejo insular pode considerar o conjunto 
de processos naturais ocorrentes em cada 
localidade da ilha, de modo a minimizar os 
impactos ambientais ocasionados por ações 
antrópicas incompatíveis com as caracterís-
ticas naturais de cada porção insular e/ou 
tipologia de ilha.
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