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Sobre as boas pedras no caminho...

Quero contar pra vocês a história deste livro. Tudo começa durante minha pesquisa
de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, ano de 2011, quando conheci o tema geodiversidade e também meus amigos, autores parceiros nesta obra.
Durante a parte prática da pesquisa de pós-graduação, realizada no Colégio de Aplicação da UFSC e na Escola Básica Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago, sugeri e explorei com as crianças do 6º ano do Ensino Fundamental diversas atividades sobre a
história geológica da Ilha de Santa Catarina. Nessa ocasião, fruto de uma construção

Livre para
todos os públicos

coletiva, surgiu a cartilha “As rochas e suas histórias: a geodiversidade da Ilha de Santa
Catarina”, com ilustrações das crianças dos 6º anos do Colégio de Aplicação da UFSC.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica feita pelo autor.

Hoje, esta vivência está registrada na dissertação intitulada “A geodiversidade da Ilha
de Santa Catarina no contexto escolar das disciplinas de geociências do 6º ano do En-
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sino Fundamental”, trabalho pioneiro nessa temática na Ilha.
De lá para cá, muita água passou por debaixo das pontes. Hoje, dedicada ao ensino
de geografia, continuo explorando esta temática em minhas práticas escolares. Por
isso, quis resgatar experiências e conhecimentos construídos na minha dissertação,
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aprimorando-os e estendendo-os para um público maior. Alguns desenhos do livro
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atual são inspirados na primeira cartilha e outros foram criados por meus alunos
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da Escola Engenho. Há ainda ilustrações do artista Maurício Muniz e toda a diagraOs autores Fernanda e Gilson são pesquisadores competentes, curiosos e apaixona-
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dos pela Ilha de Santa Catarina e não poderiam ficar fora dessa.
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O título do livro (Um pedacinho de terra e muitas histórias pra contar: a geodiversidade
de Florianópolis) tem como inspiração a obra “Rancho de amor à Ilha”, hino oficial da
nossa cidade, de autoria do poeta Zininho.
Para mim, escrever e divulgar este livro traz a ideia de sensibilizar e alfabetizar cientificamente, desde os anos escolares, as crianças que aqui vivem. Ao final há atividades complementares que podem ser exploradas pelos professores, pais e as próprias
crianças, podendo ser realizadas dentro da sala de aula ou ao ar livre.
Ao compreender que a geodiversidade é a base para a biodiversidade de Florianó-

O que você precisa saber
para usar este livro

polis, podemos descobrir mais sobre a inter-relação entre os diferentes elementos e
habitantes do Planeta Terra. Conhecer melhor o “pedacinho de terra” onde vivemos
pode nos ajudar a valorizá-lo e conservá-lo, para nós e para quem virá depois.
Isso é educação!

1, 2, 3, 4 ... Encontrar palavras acompanhadas
de números quer dizer que você achará o significado
da palavra disponível no glossário desta publicação.

ROBERTA ALENCAR

[A.1]
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A letra A acompanhada de um número
avisa que há atividades sugeridas.

Quantos anos você tem? Imagino que 10, 11 ou até 12 anos, certo?
Você sabe quantos anos tem o nosso planeta Terra? Ele foi formado há
aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e desde então vem passando
por muitas mudanças. Você percebe mudanças na sua vida? No seu
corpo? Imagino que sim! Repare o quanto você já cresceu, a mudança
dos seus dentes, o tamanho do seu cabelo e das suas unhas. [A.1]
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Agora, lembre-se de seus avós. Certamente a vida
e o corpo deles já sofreram mais mudanças, não é?
Lembre-se dos cabelos brancos e das rugas no rosto
deles. Todos os dias nós, seres humanos, passamos
por constantes mudanças, assim como o nosso planeta Terra. [A.2]
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Os fenômenos naturais que atuam no planeta, direta ou indiretamente,
afetam também o lugar onde moramos e transformam as paisagens.
Em Florianópolis temos dois grandes palcos naturais onde podemos
constatar parte da história da Terra e suas transformações. O primeiro
é chamado de “terras altas” e inclui os maciços1, costões e ilhotas.
Imagine só que as rochas que o sustentam foram originadas há quase
590 milhões de anos (Ma)! O segundo palco recebe o nome de “terras
baixas”, e engloba, por exemplo, as praias, dunas e lagoas. É bem mais
recente, com formas e materiais dos últimos 120 mil anos. Imagino que
você deve estar se perguntando: mas como essas terras altas e baixas
se formaram? [A.3]
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Há mais ou menos 590 Ma, num período geológico conhecido como
Ediacarano, houve intensos movimentos de placas tectônicas, que,
ao colidirem umas nas outras, provocaram desde terremotos até a
formação de cadeias montanhosas, inclusive vulcões, num conjunto
de processos geológicos que deu origem às rochas mais antigas que
encontramos nas porções continental e insular de Florianópolis. [A.4]

No conjunto das rochas mais antigas de Florianópolis, as mais abundantes integram o chamado Granito Ilha, que é composto por vários
minerais visíveis a olho nu, como quartzo, biotita e feldspatos. Sua origem está ligada a grandes volumes de magma que se solidificaram no
interior das cadeias de montanhas, a dezenas de quilômetros de profundidade. A cor predominante do Granito Ilha é rosa e essa rocha pode
ser encontrada exposta em vários bairros e praias, principalmente nos
costões, como na Ponta do Retiro, localizada, no costão da Praia da
Joaquina; e também na forma de grandes blocos arredondados chamados de matacões2, como na orla da Baía Sul na Praia de Itaguaçu,
parte continental de Florianópolis. [A.5 e 6]
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Os matacões do Granito Ilha
também são muito comuns nas
encostas3 dos morros da Ilha de
Santa Catarina. São fragmentos4 de um corpo maior da rocha
que, por ser todo trincado, permitiu que a água da chuva e outros
agentes os modificassem, dividindo-os em partes menores e
decompondo grande volume de
seus minerais9. Esses matacões
podem permanecer por muito
tempo no lugar onde se formaram ou se movimentarem encosta abaixo (por exemplo, durante
deslizamentos), ocupando vales
dos rios e outras partes mais baixas do terreno. Quando se acumulam uns sobre os outros geram
espaços vazios que constituem
cavernas. Sim! Florianópolis tem
dezenas de cavernas formadas
por esses amontoados de matacões de granito, e a maioria delas
está localizada nas encostas e
vales dos morros do bairro Saco
Grande. A maior mede mais de 1
km de extensão, e é considerada
uma das maiores do Brasil para
este tipo de rocha. [A.7]
12

Outro momento importante para a história geológica de Florianópolis
ocorreu há cerca de 134 Ma, no Período Cretáceo. Este momento está
inserido na Era Mesozoica, também conhecida como “Idade dos répteis”,
quando diferentes espécies destes animais dominavam os continentes (por exemplo, dinossauros
e pterossauros) e oceanos. Novamente
houve expressivos5 movimentos das
placas tectônicas, vulcanismo6 e
terremotos, que deixaram marcantes registros no planeta.

Um deles é a origem do
Oceano Atlântico Sul, que
atualmente banha nosso litoral; e outro é a intrusão7 de volumes de magma que originaram
a rocha chamada diabásio, muito
presente em Florianópolis. Sua cor é
escura e também a chamam de “pedra-ferro”, tanto por sua elevada densidade
(ela é ‘pesada’ por ser rica em minerais com
ferro e magnésio) como por sua coloração,
que vai do cinza-escuro (rocha inalterada) ao
laranja-avermelhado (rocha alterada), lembrando um
material enferrujado. Diferentemente do Granito Ilha,
seus minerais com frequência são tão pequeninos que
dificilmente podem ser diferenciados a olho nu. [A.8]
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O diabásio é uma rocha menos resistente aos processos de intemperismo9 e erosão do que o Granito Ilha e, inclusive, outras rochas
onde ele se introduziu. Em alguns dos antigos e atuais costões da Ilha
de Santa Catarina o mar causou a abrasão10 das rochas, e onde elas
eram mais frágeis ou onde havia a presença de um dique de diabásio
formaram-se grandes aberturas, as quais constituem outro grupo de
cavidades da Ilha, as cavernas marinhas! Uma famosa é a furna do
Matadeiro, localizada na praia de mesmo nome.

O magma que formou o diabásio aproveitou as fraturas do Granito Ilha
para ascender de áreas profundas do planeta, invadindo e preenchendo espaços nesta rocha mais antiga, originando assim corpos rochosos chamados diques8. Hoje o que encontramos na Ponta do Retiro
– Praia da Joaquina, são as duas rochas lado a lado, compondo um
visual muito bonito.
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Como foi dito no início, a paisagem de Florianópolis
não está limitada apenas às terras altas. Aqui também vemos as terras baixas, ou seja, as planícies
onde encontramos diferentes tipos de depósitos costeiros. Um exemplo se localiza no sul da Ilha, próximo
ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz, e chama-se
Planície ‘Entre Mares’. Mas como os sedimentos que
formam essas planícies foram depositados? [A.10]

Nem sempre o Granito Ilha e os demais tipos de rochas que se encontram em Florianópolis estão expostos na superfície, muitas vezes estão
cobertos por sedimentos11, solo e vegetação. Mas continuamos vendo
as formas de relevo que eles sustentam, como o morro do Ribeirão,
no sul da Ilha, o mais alto do município. [A.9]
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A origem dos depósitos costeiros está relacionada aos processos de
intemperismo e erosão, ou seja, à degradação das rochas e ao transporte de seus fragmentos. Constantemente, inclusive neste exato momento, as rochas estão sofrendo transformações (assim como nossos
corpos, só que com outra velocidade). O sol, a água da chuva, os gases
da atmosfera, a vegetação e a gravidade são alguns dos principais elementos responsáveis pela decomposição das rochas e deslocamento
dos sedimentos produzidos por elas. Este material desce pelas encostas dos morros, sendo depositado ao longo do caminho ou chegando
até os rios, que continuam o trabalho de transporte e deposição destes
sedimentos ao longo do seu curso e,
por fim, os levam até o mar. [A.11]
No mar os sedimentos encontram um novo lar, por vezes definitivo, por
vezes temporário. Parte deles pode, ao longo de milhares e milhares
de anos, transformar-se novamente em uma rocha. Mas essa é outra
história! Outra parte desses sedimentos é distribuída e depositada
sobre diferentes e amplas porções dos continentes, o que acontece
devido a fenômenos como a variação do nível do mar, a ação das
correntes oceânicas ou marítimas e a eventos extremos. De todos
esses fenômenos naturais, o que mais influenciou a formação dos
depósitos costeiros de Florianópolis foi a variação do nível do mar, que
pode ser explicada pelos eventos conhecidos como transgressão e
regressão marinhas. A transgressão marinha é o aumento do nível do
mar, o que leva ao avanço da água, com seus sedimentos, para as áreas
continentais. A regressão marinha é o recuo ou afastamento da água
do mar dessas áreas, momento em que os sedimentos ficam expostos,
dando origem a depósitos costeiros. Você deve estar se perguntando:
mas, por que o nível do mar varia?
18
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As variações do nível do mar aconteceram em vários momentos na
história da Terra, mas vamos tratar
aqui apenas do Período Quaternário, ou seja, de 2,6 Ma até o presente. Durante esse intervalo de tempo
aconteceram eventos de glaciação,
quando as temperaturas eram
muito baixas e grande parte dos
continentes da América do Norte
e Eurásia estava coberta de gelo.
Nesses momentos o nível do mar
diminuiu devido ao congelamento
da água e ao consequente aumento das calotas polares12, ou seja,
havia menos água disponível na
forma líquida.
As glaciações ao longo do Quaternário não foram contínuas, sendo
intercaladas por períodos com temperaturas mais quentes, chamados de interglaciais. O calor nesses momentos derreteu muitas áreas
congeladas, inclusive nas calotas polares, e mais água na forma líquida levou ao aumento do nível do mar. Estudos afirmam que em Florianópolis existem registros de seis expressivas variações do nível do
mar, ou seja, transgressões e regressões marinhas, entre os últimos
120 mil e 2,6 mil anos. Nesse intervalo de tempo o mar já esteve a
aproximadamente 10 metros acima do nível atual.
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Como resultado da transgressão e regressão marinhas encontramos
muitos sedimentos depositados sobre o continente, pelo mar. A cada
regressão o mar depositou um volume expressivo de sedimentos,
principalmente areia, o qual hoje constitui as terras baixas, isto é, as
planícies do município de Florianópolis. Aqui existem diferentes tipos
de depósitos costeiros, sendo eles encontrados nas praias, lagunas,
dunas e manguezais (depósitos praial, lagunar, eólico e paludial,
respectivamente). [A.12]
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São nas terras baixas, principalmente, onde encontramos registros
dos primeiros habitantes de Florianópolis, que viveram há cinco mil
anos (AP – Antes do Presente). A sociedade dos homens do Sambaqui deixou registros no diabásio (aquela rocha escura, originada do
magma que preencheu fraturas no granito, lembra?). Os povos que
aqui viveram pescavam, caçavam e coletavam sementes e frutos.
Eles utilizavam o diabásio como uma
mesa de trabalho feita de pedra, conhecida como “oficina lítica”, para amolar
suas ferramentas, que também eram
feitas de pedras. No diabásio também
são encontradas gravuras rupestres,
isto é, marcas simbólicas desses povos
antigos produzidas pela raspagem das
rochas. [A.13]
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Nem sempre a relação entre a sociedade e a natureza é tranquila,
e muitas pessoas sofrem com os eventos naturais, especialmente
aquelas que habitam em áreas de risco. Os eventos naturais identificados nas terras altas, como no Maciço do Morro da Cruz, são os deslizamentos14 de terras, provocados, principalmente, pela combinação
de fortes chuvas e lançamento de água servida15 em superfície, ou seja,
pela falta de drenagem de locais íngremes onde se retirou a vegetação natural. Em geral, essa cobertura verde ajuda a proteger os solos,
como também as gramíneas plantadas pelo ser humano. [A.15]

Hoje, nossa sociedade convive e também transforma toda esta paisagem. Nas cidades litorâneas é muito comum ampliarmos as áreas
continentais depositando sedimentos, reproduzindo o que a natureza
fez ao longo de milhões de anos e continua fazendo. Na engenharia,
este depósito é denominado aterro mecânico e hidráulico13. Atualmente, as áreas aterradas aqui em Florianópolis são: Avenida Beira-Mar
Norte, Via Expressa Sul, Baía Sul e, a mais recente, Beira-Mar Continental, no bairro Estreito. [A.14]
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Nas terras baixas ocorrem as inundações, um processo relacionado com as chuvas e o aumento do nível de rios e de outros corpos
d´água. Em Florianópolis as áreas normalmente inundadas são
aquelas que receberam depósitos artificias de sedimentos, como a
região central; o bairro Itacorubi, próximo ao manguezal homônimo16; a Tapera e outros bairros da Baía Sul, devido à proximidade
com os rios que banham o manguezal do Rio Tavares; e Ingleses, no
norte da Ilha, onde alguns rios tiveram seus percursos modificados
por obras de engenharia.
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A Defesa Civil identifica as áreas de
risco por meio dos estudos das bacias
hidrográficas, orientando a população que vive nessas áreas e alertando
se pode ou não acontecer desastres17.
Na identificação das áreas onde pode
acontecer deslizamento de terras são
avaliadas características da geologia,
solo, inclinação das encostas e, ainda,
o tipo de construção (casa, apartamento etc.). Observa-se o resultado
da movimentação do terreno, como
trincas nas casas e paredes e, ainda,
inclinação de postes e árvores. Já nas
áreas inundáveis as causas identificadas são chuvas fortes, transbordamento de corpos d´água e ausência da
mata ciliar18. A impermeabilização dos
solos e o descarte de resíduos que entopem bueiros também comprometem
áreas urbanas com grande densidade
demográfica19. [A.16]
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A partir do momento em que a população conhece o lugar onde vive,
pode cuidar e valorizar suas particularidades. É muito comum nossa
sociedade agregar20 diferentes tipos de valores aos componentes naturais e construídos da paisagem. Leia sobre alguns deles, aplicados à
geodiversidade de Florianópolis, e saiba onde é possível identificá-los:
• Valor intrínseco ou existencial: é um valor natural,
apenas por existir algo que já tem seu valor.
• Valor funcional: tem uma função importante para outros
elementos da natureza, incluindo o homem.
• Valor cultural: pode se relacionar com algo histórico,
religioso ou folclórico.
• Valor estético: algo que as pessoas admiram por sua beleza.
As orientações para a população que vive em áreas vulneráveis ao risco
de desastres são, em casos de alagamentos e inundações: evitar o
contato com as águas, não dirigir em lugares alagados e evitar transitar
em pontes submersas; e em casos de deslizamentos de terra: saia do
local, afinal sua vida vale mais, e chame a Defesa Civil municipal pelo
telefone, número 199 ou o Corpo de Bombeiros, número 193.

28

• Valor econômico: aquele que pode ser quantificado
em dinheiro/moeda.
• Valor didático e científico: usado para ensinar
e pesquisar sobre algo da história da Terra.
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Este livro conta a história da origem e formação da paisagem de
Florianópolis, ressaltando alguns elementos da sua geodiversidade21.
Esse assunto está relacionado aos fatores abióticos22 que servem como
base e sustentação ao desenvolvimento da biodiversidade23. Afinal,
das rochas se formam os solos que possibilitam o desenvolvimento
dos ecossistemas da Mata Atlântica, e outros associados, como as
restingas e manguezais, todos estes importantes habitats para muitas
espécies de animais, inclusive nós, os seres humanos.
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*

Glossário *

Calotas polares: camadas de gelo acumuladas sobre os
continentes.

12

Aterro mecânico e hidráulico: (aterrar) despejar terra ou
entulho de origem marinha ou não, por intermédio de máquinas,
caminhões e/ou dragas.

13

Maciços: na geomorfologia este termo é utilizado para se referir
à massa de uma montanha (ou morro), individualmente ou a um
grupo compacto de montanhas conectadas.
1

Matacão: é um fragmento de rocha com mais que 25,6 cm de
diâmetro, apresentando, no geral, forma arredondada.

2

Encostas: são as faces de uma montanha, morro ou colina. É por
elas que devemos subir para chegarmos ao topo dessas elevações
no terreno.
3

Fragmento: é uma parte ou fração do todo que se quebrou, foi
cortada ou rompida.
4

Expressivo: significativo, com expressão.

5

Vulcanismo: fenômeno geológico onde materiais do interior da
Terra são trazidos à superfície, como o extravasamento de magma
na forma de lava, emissão de gases e cinzas.
6

Intrusão: algo que foi introduzido, preenchendo
alguma coisa.

7

Dique: corpo ígneo intrusivo tabular (limitado por superfícies
aproximadamente planas e paralelas, normalmente verticais ou
fortemente inclinadas, dando um aspecto de ‘tábua’ ao corpo) que
corta as estruturas planares das rochas encaixantes onde se aloja.
8

Deslizamento: movimento de terra que ocorre nas encostas.

14

Água servida: água que já foi usada e é proveniente
do ralo do chuveiro, pias, vasos sanitários etc.
15

Homônimo: de mesmo nome.

16

Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados
pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos
humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos
econômicos e sociais.

17

Mata ciliar: mata localizada nas margens dos corpos d´água cuja
função é protegê-los, assim como os cílios protegem nossos olhos.
18

Densidade demográfica: estimativa da quantidade de pessoas
numa área, medida pela relação habitante por quilômetros
quadrados (hab./km².)

19

Agrega: associa, reúne.

20

Geodiversidade: variedade de rochas, minerais, fósseis, formas
de relevo, processos e solos. Inclui suas associações, relações,
propriedades, interpretações e sistemas.

21

10

Abrasão: indica o processo de desgaste de rochas pelo impacto
e/ou atrito/fricção de partículas ou fragmentos carregados pelo
vai e vem de ondas.

Fatores abióticos: fatores naturais não relacionados
diretamente à vida (por exemplo, à fauna ou à flora),
tais como o transporte e deposição de areia em uma duna,
a variação de temperatura ao longo de um dia ou a largura
e profundidade de um canal, de um rio.

Sedimento: resultado da rocha quebrada
pelos agentes do intemperismo.

Biodiversidade: variedade de espécies de seres vivos, suas
interações e variações no espaço e no tempo.

Intemperismo: desagregação e decomposição das rochas.

9

11
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Olá
curiosos,
o livro
ainda não
acabou!
34

Para vocês que já finalizaram a leitura desta longa história,
gostaríamos de propor atividades que aprofundem o entendimento da geodiversidade de Florianópolis, além de explorar
um pouco do tema em outros lugares do mundo. As sugestões a seguir poderão ser utilizadas em sala de aula, aula de
campo ou até mesmo como tarefa de casa. Bom trabalho!

aTiVIdADe . 1

Utilize uma régua para acompanhar o crescimento do seu cabelo
durante um mês ou vários meses. Já o que acontece com a sua unha
pode ser medido em dias ou semanas.

aTiVIdADe . 2

Para saber mais sobre fenômenos do nosso planeta Terra visite o
website do IBGE, disponível no endereço:
https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/nosso-planeta-no-universo
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aTiVIdADe . 3

A Escala do Tempo Geológico em uma caminhada
de 4,6 km na Ciclovia Beira-Mar Norte!
Tentar compreender a grandeza dos números representados na
Escala do Tempo Geológico é uma tarefa bastante difícil, mas aqui faremos uma representação do tempo no espaço. Nossa escala de tempo será compreendida entre a origem da Terra, há aproximadamente
(~) 4,6 bilhões de anos, até os dias de hoje, sendo ~ 2,6 mil anos antes
do presente (AP) o último momento expressivo em que o mar depositou sedimentos nas terras baixas de Florianópolis, afastando-se das
porções continentais.
O espaço escolhido na cidade de Florianópolis é a tão conhecida ciclovia
da Avenida Beira-Mar Norte. No entanto, os convidamos a encarar o
desafio de replicar esta atividade em outros contextos... Que tal em sua
escola, bairro ou praia preferida?
Bem, nosso ponto de partida, ou seja, a origem da Terra,
é exatamente embaixo de um dos cartões-postais mais
divulgados de Florianópolis, a ponte Hercílio Luz, e nosso
destino final fica nas imediações do prédio do Ministério
Público Federal (MPF).
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Para essa experiência consideramos que os 4,6 bilhões de anos serão
traduzidos em 4,6 km de distância, ou seja, cada bilhão de anos estará
contido em 1 km. Nossa caminhada será uma espécie de contagem
regressiva, pois os acontecimentos serão contados do passado aos
dias atuais, tal como os cientistas fazem com a Escala do Tempo
Geológico. Portanto na ponte Hercílio Luz se terá a marca de 4,6 km
(ou 4,6 bilhões de anos) e próximo ao MPF se terá a linha de chegada,
com 0 km (dia de hoje).
A ideia será a de retratar alguns momentos significativos da história da
Terra, combinados com a história geológica de Florianópolis.
Para percebermos as distâncias que marcam os limites das unidades
maiores em que a Escala do Tempo Geológico se divide, ou seja, os éons,
deveremos caminhar até os seguintes pontos de referência:
a) Éon Hadeano: será uma caminhada de aquecimento, a qual faz todo
sentido, pois este foi o intervalo infernal da história da Terra, partindo
da ponte Hercílio Luz até as proximidades do restaurante Miyoshi. Esta
distância de aproximadamente 600 metros representa os primeiros
600 milhões de anos da história terrestre, onde quase nada foi preservado da intensa dinâmica de processos modeladores do planeta.
Por exemplo, o mineral mais antigo já datado pela ciência, com 4,404
bilhões de anos e proveniente de uma rocha da Austrália, apareceria
após nos afastarmos 196 metros da ponte.
b) Éon Arqueano: esta será uma caminhada considerável, e a parada
de descanso acontecerá próximo da Praça Lauro Müller, ou um pouquinho antes, na altura do Beiramar Shopping. Ao longo dos 1.500 m
caminhados, desde o fim do Hadeano na altura do restaurante Miyoshi,
estarão representados na Escala do Tempo Geológico cerca de um bilhão e meio de anos de duração do Arqueano, que começou há 4 bilhões e terminou há 2,5 bilhões de anos. Esse intervalo é marcado pelos
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sinais mais antigos de vida. Pesquisadores encontraram na Austrália
fósseis de micro-organismos datados com ~ 3,465 bilhões de anos,
o que em nossa escala coloca os fósseis a 1.135 m da ponte Hercílio Luz.
c) Éon Proterozoico: mais um longo trecho, agora até a Ponta do Coral.
Somam-se mais 1,959 km (ou 1.959 m) a toda distância já caminhada.
Nesse momento chegaremos a aproximadamente 4.059 m da ponte
Hercílio Luz, o que significará termos percorrido, somando os éons Hadeano, Arqueano e Proterozoico, a pouco mais de 88% da história do
planeta, um lapso temporal também conhecido como Pré-Cambriano (Cambriano é o nome do primeiro período do próximo éon, o Fanerozoico). O Éon Proterozoico, o mais longo da história, compreende
de 2,5 bilhões de anos até 541 Ma. Este longo intervalo inclui grandes
mudanças, tais como o desenvolvimento de uma atmosfera progressivamente mais rica em oxigênio (como isso ocorreu a partir do começo
do Proterozoico, foi bem escolhido tomar um ar na Praça Lauro Müller,
não é?). Outra grande inovação é o surgimento da reprodução sexuada, há 1,2 bilhão de anos (3,4 km da ponte Hercílio Luz).
d) Éon Fanerozoico: no curto trecho de 541 metros, compreendido entre
a Ponta do Coral até aproximadamente o edifício do Ministério Público
Federal, estão os últimos 541 milhões de anos da história da Terra. Este
intervalo concentra transformações impressionantes, especialmente
na diversidade de formas de vida macroscópicas (“Fanerozoico” remete a algo como vida visível a olho nu). Trilobitas, dinossauros e quase
tudo que é mais bem estudado sobre a vida no passado surgiria nos
metros finais desta caminhada. Você arrisca indicar suas localizações
nesta caminhada?
Para relacionar eventos geológicos e pré-históricos ocorridos em Florianópolis, seguem sugestões de paradas, nessa caminhada de 4,6 km.
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• Ponta do Coral, parada que determina ~590 milhões de anos a 4.010
m da ponte Hercílio Luz (próximo ao limite Proterozoico-Fanerozoico),
correspondente à formação do Granito Ilha, rocha predominante em
Florianópolis e que sustenta em grande parte as terras altas do município. Neste momento a vida era quase exclusivamente marinha e dominada por seres microscópicos! Nada de moscas, camarões, peixes,
musgos e árvores!
• A 4.466 m da ponte Hercílio Luz, no começo do Cretáceo e na altura
do prédio da Polícia Federal, a parada que representa ~134 milhões de
anos, correspondente ao momento de formação do diabásio, a rocha
mais jovem e intrometida de Florianópolis, que corta todas as demais
rochas presentes no município. Enquanto o diabásio se injetava em
outras rochas a centenas de metros de profundidade, dinossauros caminhavam na superfície terrestre e os continentes que hoje são denominados Sul-Americano e Africano estavam iniciando sua separação.
• A distância compreendida entre os 12 centímetros e os 2,6 milímetros finais dessa caminhada (mais ou menos a metade do seu pé!),
representa o momento de ocorrência das transgressões e regressões
marinhas em nossa região, eventos que deram origem aos depósitos
costeiros de Florianópolis.
• Faltando cinco milímetros para o final do percurso, nos deparamos
com os homens de Sambaqui, os primeiros habitantes de Florianópolis.
O que você contaria ou perguntaria para eles?

aTiVIdADe . 4

Se você quer conhecer mais sobre o município de Florianópolis utilize
como ferramenta o “Atlas Escolar Digital de Florianópolis”, criado pela
geógrafa Fernanda Bauzys e disponível no endereço:
https://atlasescolar.wixsite.com/atlasdeflorianopolis
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Visite a Praia de Itaguaçu, na porção
continental de Florianópolis. Nesta
região morava Franklin Cascaes, um
artista de referência da nossa cidade,
que aborda a temática das bruxas
em suas lendas e por vezes associa
elementos da paisagem natural, como as pedras e costões rochosos,
às suas histórias. Na praia você irá conhecer a paisagem do “Salão de
Festas das Bruxas de Itaguaçu”; e uma placa com o texto homônimo
assinado por Peninha, inspirado nas lendas de Franklin Cascaes.

Salão de festas das Bruxas de Itaguaçu
Diz a lenda que as bruxas da região queriam fazer uma linda festa aos
moldes da alta sociedade. O local para o encontro festeiro seria a praia
do Itaguaçu, o mais belo cenário da Terra. Todos seriam convidados, os
lobisomens, os vampiros e as mulas-sem-cabeça. Os mitos indígenas
também compareceram, entre eles estavam os curupiras, os caiporas,
os boitatás e muitos outros. Em assembleia, as bruxas decidiram não
convidar o diabo pela razão do seu imenso fedor de enxofre e pelas suas
atitudes anti-sociais, pois ele exige que todas as bruxas lhe beijem
o rabo como forma de firmar seu poder debochadamente absoluto.
A orgia se desenrolava, quando surge de surpresa o diabo que, entre
raios e trovões, raivosamente irritado pela atitude marginalizante das
bruxas, castiga todos transformando-os em pedras grandes, que até
hoje flutuam nas águas do mar verde e azul da praia de Itaguaçu. Daí o
nome do lugar na língua dos indígenas: Ita = Pedra/Guaçu = Grande –
Pedras Grandes. Registrado por Gelci José Coelho – “Peninha”.
(Texto extraído da placa presente no local)
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Ao chegar na praia da Joaquina siga em direção ao costão à esquerda,
local conhecido como Ponta do Retiro. Identifique o Granito Ilha, seus
minerais e suas relações com as demais rochas e elementos da paisagem.
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Para saber um pouco mais sobre as cavernas brasileiras (Qual a
maior? Qual a mais profunda? Onde existem mais cavernas no país?
Em qual rocha é mais comum existirem cavernas?), inclusive as de
Florianópolis, você pode consultar o cadastro nacional de cavernas, da
Sociedade Brasileira de Espeleologia, no endereço:
http://www.cavernas.org.br/cnc/
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Atualmente conhecemos uma grande diversidade de dinossauros que
viveram no território hoje chamado Brasil. Você também pode conhecê-los, visitando os endereços: https://jornal.usp.br/cultura/livromapeia-os-dinossauros-que-viveram-no-brasil/ e https://jornal.
usp.br/atualidades/brasil-esta-presente-no-inicio-e-no-fimda-existencia-dos-dinossauros/. Há também um vídeo disponível no
endereço: https://www.youtube.com/watch?v=6wvIF9pa4zU
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No programa Google Earth, procure pelo morro do Ribeirão, no sul da
Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Trace uma linha oeste-leste
(da baía Sul – bairro Ribeirão da Ilha – até aproximadamente o mirante
do morro das Pedras) passando pelo topo do morro do Ribeirão e use
a ferramenta do programa para ver o perfil topográfico desse trajeto!
Veja as dicas de como fazer isso no endereço: https://support.google.
com/earth/answer/148134?hl=pt-BR. Você consegue identificar as
diferenças do relevo no perfil gerado?
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Que tal uma pesquisa sobre as areias do mundo? Na página da internet
localizada no endereço: https://geology.com/stories/13/sand/ você
verá que esse sedimento pode ter muitas origens, cores e formatos.
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Faça uma viagem com um grão de areia lendo o livro ‘Ródão’, dis
ponível no endereço: https://www.researchgate.net/publication/
267029516_Rodao_A_mais_fantastica_viagem_de_um_grao_
de_areia_Associacao_de_Estudos_do_Alto_Tejo_21p_com_
versao_em_Braille
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Visite a praia do Pântano do Sul e leve um ímã. Coloque um pouco da
amostra da areia sobre um papel, movimente o ímã por baixo do papel
e veja o que acontece. Neste depósito praial os sedimentos depositados
por ação marinha são tanto originados de rochas ricas em quartzo,
como o Granito Ilha, quanto do diabásio, fonte dos minerais magnetita
e ilmenita (óxidos de ferro e ferro mais titânio, respectivamente). Por
isso o ímã atrai os pequenos grãos escuros.
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Roberta Alencar
Manezinha, bailarina e geógrafa que vivencia, desde a infância, a geodiversidade de
Florianópolis. Graduou-se na Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
e fez mestrado na UFSC, momento em que
conheceu o tema geodiversidade e os amigos autores desse livro. Hoje se dedica como
professora de geografia e pesquisa temas
afetos ao corpo e espaço.

Aqui em Florianópolis é possível visitar dois espaços e aprender ainda mais sobre essa temática. Um deles é o Museu do Homem do
Sambaqui; e o outro é o Museu de Arqueologia e Etnologia – MarquE,
da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
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Programe uma visita com sua turma à Casa da Memória de Florianópolis, um centro com acervos de documentos, cartas, mapas e registros fotográficos da vida natural, social e cultural do município, onde
é possível acompanhar as transformações das paisagens ao longo dos
últimos 80 anos.

Nair Fernanda Burigo Mochiutti
Geógrafa paranaense que teve a oportunidade de morar e conhecer Florianópolis
durante seu mestrado, cursado na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi
nesse período que conheceu a Roberta, amiga e parceira em aventuras geográfi-
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cas e geológicas! Atualmente está concluindo seu doutorado, novamente na UFSC.

Faça uma saída de estudos pelo bairro da escola para verificar se há
indícios de áreas de risco. Assista ainda ao documentário ‘Áreas de risco:
informação para prevenção’, do Instituto de Pesquisa Tecnológicas –
IPT, no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=bhkwhx08jfa
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Para aprender um pouco mais sobre os objetivos e o trabalho da Defesa
Civil municipal e estadual, visite as páginas da internet localizadas nos
seguintes endereços:
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/defesacivil/index.php
http://www.defesacivil.sc.gov.br/

Pesquisadora do tema geodiversidade há mais de 10 anos, hoje em dia se dedica ao
estudo de cavernas no Paraná e na Ilha de Santa Catarina.
Gilson Burigo Guimarães
Geólogo e doutor em Petrologia, é professor associado no Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR, ministrando disciplinas
como Geologia, Mineralogia e Geologia na Gestão do Território. Atua em projetos
de pesquisa e extensão voltados a temas como geologia regional, conservação do
patrimônio geológico, espeleologia e divulgação das geociências.
Ilustrações (editadas)
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44

45

Patrocínio e Realização
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