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RESUMO 

Este artigo apresenta novos dados acerca de um mapeamento geoambiental de detalhe 

realizado na porção nordeste da Ilha de Santa Catarina, na escala 1: 25.000, e mais 

precisamente na faixa litorânea das Praias de Ingleses e de Santinho. Localmente podemos 

notar intensas transformações no meio natural ocasionadas por intervenções de natureza 

humana, associadas aos processos dinâmicos naturais que afetam as zonas costeiras 

litorâneas, tais como a ação das ondas, das marés e a ação dos ventos através do avanço 

progressivo das dunas em função das irregulares construções civis na orla marítima. 

ABSTRACT 

This article present news data about the geological environmental detail mapping realized in 

the north-east portion of the Santa Catarina Island, in the scale 1: 25,000, and more 

precisely on the coast band form the Ingleses and Santinho beaches. Locally we can note 

intenses environmental transformations provoked by the human interventions associated 

with the proper coast dynamics, which are actions of wawes, tide streams and the actions of 

the winds through of the progressive dunes advancement in function of irregular civil 

constructions in the seaside. 

1 – INTRODUÇÃO 

 Estudos geológicos-ambientais vem sendo realizados no setor nordeste da Ilha de 

Santa Catarina, situada no litoral do Estado de Santa Catarina, entre as coordenadas 

geográficas de latitudes 27º 23’ 30” e 27º 26’ 50” Sul e longitudes 48º 21’ 30” e 48º 24’ 30” 

Oeste de Gr. (Figura 1), nas Praias de Ingleses e Santinho, nas unidades geoambientais 
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descritas por Bittencourt Rosa et al., (1996), com o acompanhamento do avanço das dunas 

nestes últimos seis anos, localmente. 

Em razão da crescente incursão turística regionalmente, o que se observa é uma 

contínua aceleração no processo de ocupação nas áreas marginais destas praias (Orth & 

Silveira, 1993), o que vem ocasionando sérios problemas na beleza natural local com a 

conseqüente degradação ambiental. 

 Apesar das visitas técnicas realizadas nesta área e de alertas à população residente 

permanente (já que diversos proprietários não ocupam habitualmente suas casas nas praias 

e sim somente durante o verão), as construções invadem os espaços ainda disponíveis 

irregularmente, e a ação dos ventos vem provocando um avanço generalizado nas dunas 

que já cobrem grande parte destas construções (Figura 2), como as barracas e barracões 

de pescadores e pequenos restaurantes, que funcionam como obstáculos e só facilitam o 

crescimento das mesmas em proporções atualmente, que podem ser consideradas 

alarmantes, apesar dos esforços dos moradores locais para com a retirada diária da areia 

acumulada, o que consideramos em vão (Figura 3). 

2 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 Nesta área incluindo o espaço litorâneo entre as localidades de Praia Brava e Ponta 

das Aranhas, os aspectos fisiográficos estão associados aos geológicos-ambientais e a 

configuração morfológica regional (Bittencourt Rosa et al., 1996), onde o clima é aquele que 

ocorre basicamente, na costa sul do país, e principalmente na faixa litorânea catarinense 

numa condição de tempo que depende geralmente no verão do movimento da Massa 

Tropical Atlântica e no inverno da Massa Polar Antártica. Daí podemos considerar esta 

variação climática como a de número 3 (três) segundo a classificação de Estienne & Godard 

(1970), para as grandes linhas do clima de Durand-Dastès (1968), apresentada por Tardy 

(1986), ou seja um clima com verão tropical e inverno bem marcado com chuvas bem 

distribuídas ao longo do ano. 

 As temperaturas oscilam entre 20º a 26º C, com uma média de precipitação anual de 

1320 mm. 

 Este fator afeta a composição da cobertura vegetal que embora muito antropizada, 

ainda preserva algumas características com traços da vegetação primitiva, ou seja a Mata 

Atlântica. 

 Os solos correspondem as areias, com ocorrência de algum latossolo pardo-

amarelado e hidromórficos, enquanto que a rede de drenagem local pertence a Bacia 

Hidrográfica do Rio Capivari e seus afluentes. 
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 Geologicamente a área de estudos está relatada segundo Santos et al., (1984), em 

Schobbenhaus et al., (1984), como pertencente ao Escudo Catarinense, onde ocorrem 

terrenos antigos de idade relacionada ao Arqueano, de evolução muito complexa, afetados 

por diversos ciclos tectono-orogênicos. 

Durante a evolução do Ciclo Brasiliano, uma parte da área foi completamente 

remobilizada, enquanto que uma outra parte permaneceu estável, comportando-se como 

área cratônica e apresentando apenas retrabalhamento parcial. 

 A luz das observações realizadas durante os trabalhos de campo, foram 

reconhecidas regionalmente rochas granulíticas pertencentes ao paleossoma do Complexo 

Metamórfico-Migmatítico de idade Arqueana descrito por Cesar (1980), como pertencente 

ao Cinturão Dom Feliciano, mais Sedimentos Costeiros e Aluviões Recentes referidas ao 

Quaternário. 

 O Cinturão ou Faixa Móvel que se instalou regionalmente, durante o Ciclo Brasiliano, 

resultou segundo Schobbenhaus et al., (1984) numa migmatização e granitização intensas 

na infra-estrutura paleossomática pré-existente, resultando um rejuvenescimento total ou 

parcial de seus constituintes. 

 Hermann et al., (1984) incluem a área de Ingleses e Santinho nas unidades 

litoestratigráficas Grupo Pedras Grandes e Granito Palmeira do Meio. 

 O relevo regional se descortina através de uma morfologia descontínua onde são 

comuns cristas montanhosas com altitudes que oscilam entre 150 a 300 metros e colinas 

isoladas (Figura 4) de altitudes inferiores aos 100 metros. Esta área está incluída na faixa de 

ocorrência da sub-unidade geomorfológica denomindada por Regis (1993) como Serras e 

Planaltos do Leste e do Sul dentro da unidade Planícies Litorâneas, Tabuleiros e Colinas. 

 Dentro deste enfoque é importante ressaltar a presença acentuada das dunas, que 

correspondem as areias trabalhadas pelo vento do nordeste ao sul da área de estudos, que 

constituem uma espécie de língua e barcanas com rumo no sentido geralmente, Norte/Sul, e 

que ocorrem no flanco sudeste da Praia dos Ingleses e ao longo de toda Praia de Santinho 

(Figura 5). 

3 – ASPECTOS GEOLÓGICOS AMBIENTAIS 

3.1 – Generalidades 

Os estudos geológicos ambientais associados com a Ecologia dos Ecossistemas, a 

Aplicada e com a Geomorfologia, podem ser evidenciados na caracterização de 

determinados espaços geográficos/geológicos. Entretanto eles são praticamente 
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desconhecidos a nível de detalhes, e partindo desta premissa nos trabalhos de campo, na 

área de Ingleses e Santinho, foi possível estabelecer uma estreita relação entre os tipos de 

rochas reconhecidos aflorando e suas associações com os aspectos fisiográficos, que 

puderam nos conduzir a elaboração de um mapa geoambiental para esta área. 

Estudos realizados pelo IBGE (1994) e por Del’Arco et al., (1995), consideram que 

um mapa geoambiental se constitui na base para as avaliações acerca da qualidade 

ambiental, de uma determinada área, já que ele caracteriza o meio físico-biótico, onde se 

processam as ações políticas e as pressões sócio-econômicas, que são as variáveis 

examinadas também numa caracterização geoambiental. 

Del’Arco et al., (1995), relatam também que um mapa geoambiental representa a 

compartimentação do espaço geográfico físico conforme a análise das interrelações de seus 

principais componentes oportunamente citados, como as rochas, o relevo, os solos, a rede 

hidrográfica, o clima e a vegetação em consonância com princípios da Teoria Geral dos 

Sistemas de Bertalanffy (1975) e da do Modelo de Divisão da Paisagem Física de Bertrand 

(1968). 

Neste artigo apresentamos então a sistemática adotada por Bertrand (1968), 

segundo sua ordem hierárquica, que de uma parte determina os taxa, Zona, Domínio e 

Região Natural, como as Unidades maiores e de outra parte os Geossistemas, ou Sistemas 

Naturais, os Geofácies e os Geótopos como as unidades menores, como as unidades 

físicas da paisagem. 

Partindo-se então desta sistemática, e em função da extensão da área de estudos foi 

possível caracterizar num mapa geoambiental da faixa de Ingleses e Santinho, estas 

unidades geoambientais, com 02 (dois) Domínios de Caráter Morfoestrutural, e 1 (um) de 

caráter azonal divididos em 03 (três) Regiões Naturais, e estas contendo cinco 

Geossistemas. 

Desta forma pudemos determinar os seguintes Domínios: 

a) Domínio das Vertentes e Áreas Úmidas (D.V.A.U.) 

b) Domínio das Seqüências Migmatíticas do Arqueano e Sedimentares do Quaternário 

(D.S.M.A.S.Q.). 

c) Domínio Azonal das Áreas Aluviais (D.A.A.A.) 

3.2 – Domínio das Vertentes e Áreas Úmidas 

Este Domínio, posiciona as Vertentes e as Áreas Úmidas em conjunto, com a 

intenção de facilitar esta caracterização geoambiental. 
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As vertentes ocorrem via de regra nas áreas de relevo ondulado de declividade 

superior a 45%, recobertas por sedimentos coluvionares, onde o os processos 

morfogenéticos estão interrelacionados com o fator erosão e a cata de material para a 

construção civil. 

As Áreas Úmidas estão relacionadas aos ecossistemas frágeis como os mangues, e 

os terrenos inundados que ocupam as zonas mais baixas das praias, da superfície 

aplainamento e as faixas aluvionares. 

O substrato argiloso e as possíveis inundações que podem ocorrer durante as 

precipitações pluviométricas delimitam o comportamento destas áreas, onde alguns 

represamentos são construídas para reserva de água. 

A grande maioria dos tipos de uso dos solos para as Áreas Úmidas, está interligada 

aos aterros destas unidades, o que pode resultar na destruição das mesmas. 

3.3 – Domínio das Seqüências Migmatíticas do Arqueano e Sedimentares do 
Quaternário 

  Nesta unidade geoambiental estão posicionadas as Regiões Naturais dos Antigos 

Terrenos Cristalinos e dos Sedimentos Costeiros Quaternários, a partir de dados de 

Hermann et al., (1984) e Bittencourt Rosa et al., (1996). 

 A Região Natural dos Antigos Terrenos Cristalinos está caracterizada pelas principais 

elevações que circundam a área de estudos, com idade estimada em 445 milhões de anos. 

 Nesta unidade estão edificados Hotéis e Pousadas, Restaurantes e Barracas para 

refeições, bebidas diversas, entre outros. Os seixos, os matacões espalhados e as lajes são 

utilizados como material de construção, originando desta maneira um processo desenfreado 

de construções neste litoral. 

 A Região Natural dos Sedimentos Costeiros Quaternários que compreende a orla 

marítima e a parte interna da Planície Costeira, vem sofrendo intensa perda na sua 

qualidade ambiental em face de degradações que vem ocorrendo há mais de duas décadas 

(Garcia Netto, 1996). As ações de natureza humana são caracterizadas nesta unidade 

geoambiental originalmente, pelos mau tratos na vegetação arbustiva que funciona como 

uma proteção natural para as praias e como uma barreira para a acumulação de areia na 

formação das dunas e conservação das paleodunas. 

 As clareiras abertas na Mata Atlântica e a destruição das dunas são os fatores que 

causam sérias transformações na dinâmica desta faixa do litoral catarinense. 

 Os processos que operam nestas unidades geoambientais e notadamente, no plano 
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das marés são responsáveis pelo aparecimento de paleossolos de mangues (terrenos 

pantanosos da beiramar) no limite entre as Praias de Ingleses e Santinho (Figura 6). O solo 

contém um horizonte argiloso de coloração variada de acinzentada a escura, contendo uma 

pequena quantidade de matéria orgânica e raizes de vegetais. 

 As praias de Ingleses e Santinho que neste trabalho ficam caracterizadas como 

Geossistemas correspondem a uma banda estreita de terras firmes que contém areia mal 

classificada, que se descortinam ao longo da costa e que abrigam geralmente cordões de 

dunas e mangues 

 Os cordões de dunas são resultantes do transporte gradual das areias da planície 

das marés numa direção fixada, como um limpador de para-brisas construído como 

proteção para as residências e edifícios locais, mais que são vencidos pelo crescimento 

destas dunas (Figura 7). 

 Na Praia dos Ingleses, bem no seu canto SE, as residências estão edificadas apenas 

a 50 metros da linha de água e a maioria delas foi soterrada pelo avanço da duna, tal como 

ocorreu numa residência, onde foi construído um muro de arrimo com aproximadamente 0,5 

metro de espessura e uns 6 metros de altura para freiar o avanço da duna, todavia esta 

construção só provocou ainda mais o crescimento da mesma, soterrando quase que 

totalmente a residência (Figuras 8 e 9 – uma obtida em 1996 e a outra em 2002). 

3.4 – Domínio Azonal das Áreas Aluviais 

  Nesta unidade está posicionada a Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, onde foram 

determinados os Geossistemas Alto Capivari, Médio Capivari e Baixo Capivari. 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Todos os problemas relacionados aos Geossistemas Praias dos Ingleses e de 

Santinho situados no setor nordeste da Ilha de Santa Catarina, se constituem em evidências 

claras da ausência de uma planificação ambiental para esta faixa do litoral do Estado de 

Santa Catarina, o que se constitui numa anormalidade para o mesmo. 

 Neste trabalho foi possível notar como fator comum para estas duas áreas os 

problemas ocasionados pelas intervenções de natureza humana, que são prejudiciais em 

todos os sentidos na preservação desta faixa litorânea, e como uma forma razoável de 

contribuição e da conseqüente proteção destas unidades geoambientais e seus 

ecossistemas frágeis. Neste contexto, será necessária a implantação e execução de um 

planejamento ambiental, aliado a um programa de sustentação, para correção de impactos 

nestas localidades e outras, o que irá certamente gerar um completo bem estar para a 

comunidade. 
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Figura 2 - Resultado da ação dos ventos que vem provocando um avanço 

generalizado nas dunas que já cobrem grande parte das construções na 

Praia dos Ingleses. 

 
Fgura 3 - Moradores locais no trabalho de retirada diária da areia acumulada 

durante à noite, o que consideramos em vão. 

 
Figura 4 - Detalhe de uma colina isolada com altitude inferior aos 100 metros, que 

ocorre na Praia de Santinho. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 - Dunas que correspondem as areias trabalhadas pelo vento do nordeste 

ao sul da área de estudos, que constituem uma espécie de língua com 
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rumo no sentido geralmente, Norte/Sul. que ocorrem ao longo de toda 

Praia de Santinho. 

 
Figura 6 - Paleossolos de mangues (terrenos pantanosos da beiramar) ocorrendo 

no limite das Praias de Ingleses e Santinho. 

 
Figura 7 - Cordões de dunas que são resultantes do transporte gradual das areias 

da planície das marés numa direção fixada, como um limpador de para-

brisas construído como proteção para as residências e edifícios locais, 

mas que são vencidos pelo crescimento destas dunas. 

 
 
 
 
 

 
Figura 8 - Muro de arrimo de aproximadamente 6 m de altura por 0,5 m de 

espessura construído para proteger a casa contra o avanço da duna, 
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mais que provocou ainda mais o crescimento da mesma. Local – Praia 

dos Ingleses (Fotografia obtida no ano de 1996).  

 

 
Figura 9 - Fotografia do mesmo local obtida em 2002, com a casa quase que 

totalmente soterrada pelo avanço da duna. 

 

 5916 


