
      Introdução 
 
 

As zonas costeiras sofrem constante pressão pela ocupação humana. Estudos 

demostram que cerca de 40% da população mundial vive a 100 km da costa1. Em relação a 

população brasileira, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente2, no ano 2000, 23,43% 

da população brasileira residia na zona litorânea. Esta área compreende 395 municípios, 

sendo computados somente aqueles que são limítrofes com o mar ou pertencentes às regiões 

metropolitanas litorâneas.   

Pelo fato dos portugueses terem chegado ao Brasil através do mar e terem fundado as 

primeiras vilas em áreas litorâneas, o processo de ocupação do Brasil caracterizou-se como 

concentrador da população no litoral. No processo de industrialização, pela qual passou o 

Brasil a partir da década de 1940, (Santos, 1993), as indústrias se instalaram, em grande parte, 

no litoral. Isto fez com que aumentasse a pressão sofrida pela zona costeira.   

Na década de 1960, através de incentivos do Governo Federal para a interiorização, 

como por exemplo, a construção de rodovias federais de acesso ao centro-oeste e norte do 

país, incentivos a expansão da fronteira agrícola no centro-oeste e a construção da zona 

Franca de Manaus, é que houve um aumento da população brasileira no interior. No entanto, 

apesar deste incentivo a grande maioria dos habitantes ainda vive no litoral.  

Com a expansão do turismo de sol e praia, que, no Brasil, teve seu início pela cidade 

do Rio de Janeiro na década de 1960 (Ministério do Turismo, 2008), a zona litorânea foi 

novamente alvo de pressões, uma vez que, este é o destino de milhares de pessoas que 

invadem as praias em busca de lazer.  

O município de Florianópolis não passou por um processo de industrialização 

significativo. Entretanto, a partir da década de 1970 a atividade turística vem crescendo em 

termos de importância como atividade econômica e ao mesmo tempo provocando sérios 

danos ao meio ambiente. Anualmente as praias da Ilha de Santa Catarina tem sido o destino 

de milhares de turistas, vindos principalmente dos Estados brasileiros do Rio Grande do Sul e 

São Paulo e dos países do MERCOSUL, com destaque para a Argentina.   

O impacto causado pela atividade turística sobre o litoral catarinense é grande, pois o 

turismo implementado no Estado ocorre principalmente no verão e é classificado como de 

massa. A atividade turística, para obter os resultados esperados, necessita de uma série de 

infraestruturas como: rede de água e esgoto, estradas de acesso, hotéis, restaurantes, rede de 

comércio. O turista que escolhe a praia como destino pretende hospedar-se o mais próximo 
                                                
1 Dados foram obtidos em palestra proferida por Michel Prieur em 05.08.2009.  
2 Ministério do Meio Ambiente. Indicadores da zona costeira e marinha. Disponível em < 
http://www.mma.gov.br >. Acesso em: 08 de out. de 2009.  
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possível do mar. Por conseqüência, temos a construção de diversos empreendimentos muito 

próximos às praias e, em alguns casos, sobre as mesmas.  

No entanto, o turismo não foi o único fato gerador da atual ocupação da Ilha de Santa 

Catarina. A presença de universidades gratuitas e de empresas estatais que necessitavam de 

mão-de-obra atraíram milhares de pessoas. A inserção da atividade turística, das empresas 

estatais e das universidades públicas, trouxe um crescimento urbano a Florianópolis. Este 

incremento pode ser caracterizado como desordenado, pois não houve um planejamento para 

atender este crescimento. Assim, a população migrante foi se fixando conforme suas 

condições e necessidades, resultando em inúmeras áreas ocupadas irregularmente.   

A atividade turística trouxe como conseqüência sérios conflitos sócio-ambientais, 

dentre os quais, pode-se destacar o conflito entre a proteção e preservação do meio ambiente e 

dos recursos naturais e as atividades econômicas. Este conflito está presente na Praia do 

Santinho, pois há empreendimentos, construídos ou em processo de construção, sobre áreas 

protegidas por normas ambientais. Estes têm como fim principal atender a exploração da 

atividade turística.  

Nesse sentido há conflitos quanto a ocupação do solo. No Santinho, assim como em 

grande parte da Ilha de Santa Catarina, com o advento do turismo e a especulação imobiliária, 

a população nativa foi sendo “empurrada” para mais longe da praia. Os lugares mais 

valorizados foram ocupados por investidores imobiliários. Atualmente o que se observa é a 

construção de condomínios de luxo, geralmente com altura de 3 a 4 andares. A paisagem e a 

beleza da praia são o grande marketing para atrair compradores para os apartamentos e 

hóspedes para hotéis e pousadas.  

No presente estudo foi analisado o processo de ocupação da Praia do Santinho, 

localizada no setor Leste da Ilha de Santa Catarina. No Santinho, atualmente, o turismo é a 

principal atividade econômica, sendo que ela começou a ganhar destaque a partir da década de 

1980.  

O processo de uso e ocupação do solo foi analisado conforme a legislação vigente em 

cada período, constituindo este o problema abordado neste estudo. Ou seja, verificar se este 

processo respeitou a legislação no Santinho e quais foram os fatores que influenciaram na 

ocupação e expansão urbana. 

Para obter a resposta a estes questionamentos foram propostos os objetivos 

relacionados em seguida. Considerando a importância deste tem, pois acredita-se que as 

normas ambientais devem ser respeitadas pelos cidadãos brasileiros, para garantir a proteção 

do meio ambiente e regular a relação deste com a exploração econômica sustentável.  
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Utilizou-se metodologia que envolve o geoprocessamento, aliado a análise ambiental. 

A identificação do uso e ocupação do solo para cada período foi realizada através do software 

SIG ArcGis 9.3, pela interpretação dos aerofotogramas da área de estudo sendo estes 

inseridos no SIG, a partir da base cartográfica do IPUF em escala 1:2.000 e do ano de 2002,  

permitindo o mapeamento.  

Para o mapeamento da legislação pertinente a área de estudo foi necessário, em 

primeiro lugar, um estudo da legislação em âmbito federal, estadual e municipal. Após esta 

análise, foram definidas as classes da legislação que seriam mapeadas.  

O estudo dos ambientes naturais do Santinho para a verificação se este é apto ou não 

para a ocupação urbana, foi realizado com base em estudos anteriores. Através da 

identificação dos ambientes presentes foi possível descrever a sua estrutura e funcionamento e 

assim, analisar se o ambiente possui potencial a ocupação ou é um ambiente limitante quanto 

à ocupação urbana. A dissertação está dividida em 4 capítulos. 

No capítulo I foi realizada uma pesquisa bibliográfica para entender o processo pelo 

qual ocorreu a ocupação e o estabelecimento da atividade turística na comunidade. Tal 

pesquisa compreendeu a leitura de obras referentes à história de Florianópolis, uma vez que a 

Praia do Santinho está inserida nesta cidade, sendo necessária a compreensão da comunidade 

inserida na cidade com suas características peculiares. O município de Florianópolis, capital 

do Estado de Santa Catarina, sendo que a maior parcela de seu território compreende a Ilha de 

Santa Catarina. A Praia do Santinho localiza-se no leste da Ilha de Santa Catarina. Além 

disso, buscou-se, através de leituras de autores que trabalharam especificamente com o 

Santinho, explicar as transformações e a expansão urbana deste lugar.  

O capítulo I apresenta também uma descrição das características físicas do Santinho, 

tais como: clima, vegetação, geologia e geomorfologia. Esta descrição tem como objetivo 

abordar as características físicas da área de estudo.  

Os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento da pesquisa constituem o 

segundo capítulo. Neste capítulo são apresentados o material cartográfico e o SIG utilizado 

para a realização do trabalho. O método compreende as etapas da pesquisa e do processo de 

mapeamento, que são necessários para o entendimento dos objetivos propostos.  

O terceiro capítulo apresenta primeiramente o estudo da legislação ambiental, no que 

tange à ocupação do solo urbano no âmbito federal, estadual e municipal. Neste estudo foi 

realizado um resgate das normas jurídicas ambientais desde o período colonial até os dias 

atuais.  

Em seguida é apresentada a análise do processo de uso e ocupação do solo em relação 

às legislações vigentes em cada período. Assim foi possível verificar de que modo a ocupação 
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foi realizada em consonância com as legislações ambientais e as que regulamentam o uso do 

solo. É importante enfatizar que para cada período foram analisadas somente as legislações 

vigentes a época. 

Num terceiro momento é apresentada a evolução urbana da Praia do Santinho. Foram 

desenvolvidos mapeamentos temporais de uso e ocupação do solo, de 1938 a 2009. Dessa 

forma, foi possível visualizar com clareza as mudanças ocorridas localmente em cada período. 

Para uma melhor avaliação dos resultados, os dados de cada período, foram quantificados e 

analisados em relação ao período anterior, sendo possível esquematizar as mudanças 

ocorridas ao longo do tempo.  

Após os estudos referentes à legislação e ao uso e ocupação do solo foram analisadas 

as limitações e potencialidades para a ocupação urbana de acordo com as características 

naturais da Praia do Santinho. Este estudo permite uma visualização mais clara da estrutura e 

do funcionamento dos ambientes naturais, o que possibilita uma avaliação quanto à 

capacidade do ambiente suportar a ocupação urbana.  

O capítulo 4 apresenta as considerações finais do trabalho, onde são abordados de 

forma simplificada os resultados da pesquisa.  

 

Objetivos 
 

Objetivo Geral 

 

Analisar o uso e ocupação do solo na Praia do Santinho de 1938 a 2009 por meio de 

um SIG e sua relação com a legislação ambiental.  

 
Objetivos Específicos 

 
 - Verificar se a legislação ambiental está sendo respeitada na Praia do Santinho;  

 
 - Estudar a evolução do uso e ocupação do solo na Praia do Santinho;  

 
 - Quantificar as modificações do uso do solo por meio de método estatístico através 

dos dados apresentados nos mapeamentos, a fim de verificar se a tendência apresentada nos 

mapas confere com a estatística;  

 
- Estudar os ambientes naturais do Santinho e estabelecer se são limitantes ou 

potenciais ao uso urbano.  



Capítulo 1 – Materiais e Métodos  
 
 

Neste capítulo serão descritos todos os materiais utilizados para a realização da 

pesquisa, assim como a metodologia utilizada para alcançar os resultados no capítulo 3.  

 
 
1.1 Materiais utilizados 
 
 
1.1.1 Material bibliográfico 
 
 

O material bibliográfico pesquisado teve como objetivo a coleta de dados secundários 

para a caracterização, tanto física como histórica, da Praia do Santinho. Esta pesquisa foi de 

fundamental importância ao trabalho, pois através dela foi possível fazer a análise dos 

motivos que levaram a expansão urbana na comunidade, bem como os fatores que 

interferiram nesta expansão e há quanto tempo ela está ocorrendo. Pois, através do 

conhecimento da ocupação pela comunidade é que se pode compreender o processo atual, ou 

seja, o estudo compreendeu a ocupação humana recente, descrevendo os tipos de ocupação, 

quando foi iniciada e a sua evolução. 

De acordo com Santos (2004), o estudo do uso do solo se faz importante e necessário 

para o planejamento, entretanto, este estudo deve levar em consideração não somente o uso e 

a ocupação do solo atual, mas as mudanças recentes e o histórico de ocupação da área de 

estudo.  

O material bibliográfico pesquisado também compreendeu o estudo referente à 

legislação ambiental de 1934 até os dias atuais. Este estudo se fez necessário para atender ao 

objeto do trabalho, que se propôs a verificar o uso do solo na praia no Santinho em 

consonância com a legislação vigente, ou seja, verificar se o processo de expansão urbana 

respeitou as leis vigentes em cada período, ou se por outro lado essas leis foram 

desrespeitadas.  

Para a obtenção do material bibliográfico necessário a realização da presente pesquisa 

foram visitadas Bibliotecas, Internet, Câmera de Vereadores de Florianópolis, Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina e Órgãos de Planejamento.  

No decorrer da pesquisa a leitura de material bibliográfico foi importante para a busca 

do referencial teórico como subsídio a metodologia escolhida, assim como para as discussões 

e conclusões do trabalho.  
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1.1.2 Material cartográfico 

 
 
O material cartográfico utilizado na pesquisa foi obtido, principalmente junto ao 

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). Para o desenvolvimento da 

dissertação foram utilizados os seguintes materiais cartográficos:  

• Levantamento aerofotogramétrico em meio digital: 

a) Aerofotogramas de 1938, SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Integração ao Mercosul, Escala Original: 1: 30.000; 

b) Aerofotogrametria de 1957, INCRA - Secretaria de Ciência e Tecnologia, Escala 

Original: 1: 25.000;  

c) Aerofotogramas de 1977, DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, 

Escala Nominal 1: 25.000; 

d) Aerofotogramas de 1994/ IPUF – Cruzeiro, Escala Nominal 1: 35.000; 

f) Aerofotogramas de 2002/IPUF, Escala Nominal 1: 15.000; 

g) Levantamento Aerofotogramétrico executado pela AEROCONSULT no ano de 

2007, Escala Nominal 1: 2.000. 

• Bases cartográficas 

a) Bases Cartográficas executada pela AEROCONSULT no ano de 2002: 

* Restituição aerofotogramétrica planialtimétrica na escala 1: 2.000 e redução digital 

na escala 1: 5.000, executada pela AEROCONSULT, a partir do recobrimento 

aerofotogramétrico realizado em 2001, na escala aproximada 1: 8.000, para o IPUF; 

b) Base Cartográfica executada pela AEROCONSULT no ano de 2007 

* Restituição aerofotogramétrica planialtimétrica.  

• Estudos de Foto-interpretação e demais mapeamentos:  

a) Mapeamento Temático do Município de Florianópolis, Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE-DIGEO/SC & Prefeitura Municipal de 

Florianópolis - PMF/IPUF, 1990. Síntese Temática da Vegetação do Município de 

Florianópolis, Escala 1: 50.000 / Klein, R. M. & Neto, Augusto B. C., 13 p., 1991; 

b) Mapeamento Temático do Município de Florianópolis, Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE-DIGEO/SC & Prefeitura Municipal de 

Florianópolis - PMF/IPUF, 1990. Mapa de Uso Atual do Solo do Município de 

Florianópolis, Escala 1: 50.000;   
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c) Zoneamento do Plano Diretor dos Balneários da Praia do Santinho de 1985, 

Instituto do Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, Escala 1:10.000; 

d) Caruso, Mariléia M. Leal. Mapa da Cobertura Vegetal da Ilha de Santa Catarina, 

baseadas em fotografias aéreas de 1938 (1990, figura 4.1.-I) mostra sua evolução comparando 

com fotografias de 1978 (1990, figura 4.2.-II); 

e) Mapa da Área de Urbanização Específica do Santinho Setor Sul – Prancha 01 do 

Anexo da Lei Municipal n° 3.143/88; 

f) Mapa da Estrutura Fundiária e Zoneamento em escala 1:2.000 – Prancha 02 da Lei 

Municipal n° 3.143/88;  

g) Plantas do Sistema Viário, do Tratamento Paisagístico da Orla e do Sistema de 

Sustentação Natural – Pranchas 03, 04 e 05 da Lei Municipal n° 3.143/88; 

h) Caruso Júnior, Francisco. Mapa Geológico da Ilha de Santa Catarina. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM, 1993, Escala 1: 100.000.; 

i) Mapa Geomorfológico da Ilha de Santa Catarina, Instituto de Planejamento Urbano 

de Florianópolis – IPUF, 1990, Escala 1: 100.000.  

j) Mapa Geomorfológico da Ilha de Santa Catarina e do Continente Próximo, Olga 

Cruz, 1998, Escala 1:100.000.  

 
 
1.1.2.1 Fotografias aéreas 
 
 
Para a confecção dos mapas temporais de uso e ocupação do solo foram utilizadas 

fotografias aéreas das seguintes datas: 1938, 1957, 1977, 1994, 2002 e 2007. A utilização de 

fotografias aéreas, através da interpretação, permite o reconhecimento e a possibilidade de 

identificação de objetos com base em suas formas, tamanho, tonalidade, textura, padrão, 

localização (Spurr apud Caldeira, 1994). Assim sendo, através da interpretação de fotografias 

aéreas de diferentes datas é possível identificar as mudanças ocorridas localmente ou 

regionalmente, de acordo com a escala e com os objetivos do trabalho.  

A identificação de objetos é possível através de sistemas de sensoriamento remoto. O 

sensoriamento remoto pode ser definido como um conjunto de sensores, tais como: 

equipamentos de processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados, aeronaves, 

que tem como objetivo o registro das características da superfície terrestre e a interação entre 

eles à distância (Novo, 1992). Os diferentes objetos podem ser identificados numa fotografia 
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aérea ou imagem de satélite pela resposta eletromagnética de cada objeto, ou seja, conforme 

(Liu, 2006, p. 03) as “características e magnitude das energias refletidas e emitidas pelos 

objetos e captadas pelos sensores são essenciais de informações para saber identificar os 

objetos”.   

No presente trabalho as fotografias aéreas utilizadas foram as pancromáticas, com 

exceção das fotografias 2002, colorida, e de 2007, infravermelho falsa cor. As fotografias 

foram obtidas junto ao Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF em meio 

digital. Desta forma, foram armazenadas em um Sistema de Informações Geográficas – SIG e 

juntamente com a geração de um banco de dados, foi possível a geração de mapas temporais 

com a identificação das alterações sofridas.  

No entanto, “as fotografias aéreas apresentam três tipos de distorções que contribuem 

fortemente como fonte de erros: inclinação da câmera, variação da altitude e distorções da 

lente, instabilidade do filme, refração atmosférica”. (Grahan e Read apud Caldeira, p. 27, 

1994).  

A escolha de fotografias aéreas para o presente estudo se deve aos seguintes fatores: 

existência de material desde 1938 até 2007, permitindo assim uma análise da evolução do uso 

e ocupação do solo na área de estudo; facilidade de obtenção, pois o material está disponível 

no IPUF e no formato digital. As imagens de satélite, que poderiam ser obtidas gratuitamente, 

não atingiriam ao objetivo do presente trabalho em função da escala. Isto porque as imagens 

Landsat e Cbers, que podem ser obtidas no site do INPE de forma gratuita, apresentam uma 

escala muito pequena, não sendo possível obter no resultado final o detalhamento que é 

necessário ao presente trabalho.  

Loch e Lapolli (1998) expõem que as fotografias aéreas têm sido usadas de forma 

intensiva para mapeamentos dos recursos naturais. Apesar do avanço dos sensores orbitais 

através das imagens de satélite e de radar, elas ainda são usadas como uma importante 

ferramenta em mapeamentos e trabalhos que envolvem campos como a geografia, hidrologia 

e engenharia.  

As aerofotografias utilizadas na pesquisa estão ortorretificadas, ou seja, erros 

referentes à câmera e ao terreno foram retificados.  
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1.1.2.2 Bases cartográficas 
 
 
As bases cartográficas utilizadas na pesquisa foram a base de 2002 e a de 2007, ambas 

na escala de 1:2.000 e executadas pela AEROCONSULT, conforme citado anteriormente.  

Essas bases cartográficas podem ser classificadas como mapas topográficos ou mapas 

de base. Os mapas topográficos são elaborados com o objetivo de demonstrar os elementos 

visíveis da paisagem como o relevo, a hidrografia, as vias de transporte. De acordo com o 

Comitê Francês de Cartografia (apud Joly, 2004, p.54) “os mapas topográficos tem por 

objetivo a representação exata detalhada da superfície terrestre no que se refere a posição, à 

forma, às dimensões e à identificação dos acidentes do terreno, assim como dos objetos 

concretos que aí se encontram permanentemente”.  

As bases cartográficas serviram de base para o georreferenciamento das fotografias 

aéreas.  

 
 
1.1.2.3 Mapas 
 
 
   Para a confecção dos mapas de geologia, geomorfologia e de apoio aos mapas de uso 

e ocupação do solo foram utilizados mapas feitos por autores como Mariléia Caruso, Olga 

Cruz e Francisco Caruso Júnior. Além disso, mapas elaborados pelo IPUF e pelo IBGE e os 

campos realizados, também serviram de referência para a confecção dos mapas apresentados 

nesta pesquisa.  

 
 
1.1.3 Software ArcGis 9.3 

 
 

O software ArcGis 9.3 foi utilizado em todas as etapas do trabalho que envolvem 

geoprocessamento, como por exemplo, georreferenciamento, vetorização, edição e 

cruzamento de dados entre os mapas gerados.  

Optou-se pela utilização do software ArcGis pelo fato da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), através do Laboratório de Geoprocessamento (Geolab) ter a licença 

do mesmo. Como todo o trabalho foi desenvolvido no Geolab e há pessoas com o 

conhecimento do programa, este era o mais viável a ser utilizado.  

Além disso, o ArcGis 9.3 fornece uma gama de ferramentas que permitiram atingir aos 

objetivos propostos.  



 10

1.2 Métodos 
 
 
Para a confecção dos mapas de uso e ocupação do solo, em primeiro lugar foi preciso 

definir qual seria a área de estudo. Depois dessa definição e da obtenção do material 

cartográfico foram adotados alguns métodos para privilegiar o resultado final, ou seja, para 

que o produto final apresentado seja o mais próximo da realidade. Por isso, fez-se o 

georreferenciamento das fotografias aéreas, a elaboração de um banco de dados 

(Geodatabase), a fotointerpretação, a vetorização e a reambulação.   

Em todas as etapas, citadas acima, foi utilizado um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), através do software ArcGis 9.3, conforme item 1.1.3. 

 
 

1.2.1 Sistema de Informações Geográficas 
 

 
 
O Sistema de Informações Geográficas (SIG) teve sua origem no Canadá na década de 

60, quando Roger Tomlinson desenvolveu o primeiro SIG operacional para a cidade de Otawa 

(Dias; Batista, 2008). Liu (2006, p. 811) conceitua o SIG como sendo um “modelo 

matemático dinâmico construído com um banco de dados digitais gerenciados para facilitar a 

atualização e a aplicação dos dados georreferenciados de infinitas camadas de informação no 

planejamento e na otimização de uma determinada tarefa”.  

De acordo com Kubo (apud Paredes, 1985, p. 03), “informação geográfica é um 

conjunto de dados (físicos e sociais) cujo significado contém uma associação ou relação com 

uma localização específica”.  Para Paredes (1994, p. 03): 

Um sistema de Informação Geográfica (SIG), portanto, é o resultado do 
desejo e da necessidade de exercer controle sobre os processos ambientais, 
econômicos e sociais. A complexidade desses processos no mundo real e 
no ambiente humano requer sua modelagem em certos níveis de relação, 
simplificação, generalização e abstração. O SIG provê os dados necessários 
para trabalhar em tais modelos.  

Assim sendo, ainda conforme Paredes (1994), o SIG é uma importante ferramenta para 

a análise e o monitoramento ambiental, sobretudo os impactos de obras civis, seja em 

ambientes rurais e/ou urbanas. Os SIGs constituem tecnologias de geoprocessamento e lidam 

com as informações geográficas para a obtenção de dados geográficos.  

O SIG permite que o usuário, através do banco de dados e o armazenamento desses 

dados, a efetuar o gerenciamento e o inventário dos recursos, como é o caso do uso do solo 
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através do seu manejo, do zoneamento e na avaliação de impactos. Paredes (1994) destaca 

algumas utilidades do SIG: 

Essencialmente um SIG dá ao usuário a habilidade de associar informações 
com uma entidade sobre o mapa e criar novos relacionamentos que podem 
determinar a disponibilidade de vários lugares para o desenvolvimento, 
avaliação de impactos ambientais, cálculo de volume de colheitas, 
identificação dos melhores locais para um novo serviço, e assim 
sucessivamente (Paredes, 1994, p.47). 

De acordo com Dias e Batista (2008) há no Brasil a utilização do termo 

geoprocessamento como sinônimo de SIG. No entanto, os autores chamam atenção que 

geoprocessamento é o termo que denota uma disciplina que utiliza técnicas computacionais e 

matemáticas para o tratamento de informações geográficas.  

Rodrigues (1990, p.01) conceitua geoprocessamento como,  

o conjunto de tecnologias de coleta e tratamento de informações espaciais e 
de desenvolvimento, e uso, de sistemas que as utilizam. As áreas que se 
servem das tecnologias de Geoprocessamento têm, em comum, o interesse 
por entes de expressão espacial, sua localização, ou distribuição, ou ainda a 
distribuição espacial de seus atributos. 

Para Silva (1992, p.48) geoprocessamento é  

um ramo do processamento de dados que opera transformações nos 
dados contidos em uma base de dados referenciada territorialmente 
(geocodificada), usando recursos analíticos, gráficos e lógicos, para 
obtenção das transformações desejadas. 

Os SIGs proporcionaram um ganho de informações com relação ao espaço, 

possibilitando um acompanhamento mais dinâmico de eventos ambientais e aqueles 

relacionados com questões de ocupação e expansão das cidades, de atividades econômicas 

como a agricultura. De acordo com Câmera e Freitas (1995, p.02), os SIGs “procuram simular 

a realidade do espaço geográfico”. A representação dos dados geográficos em um sistema 

computacional se dá através da construção de um banco de dados.  

Liu (2006) fala que a função de um SIG é “armazenar, recuperar, analisar e gerar 

mapas desejados em um sistema de software implantado no computador para aprimorar o 

plano de manejo dinâmico”.   

Um SIG envolve diferentes ramos como, por exemplo, processamento digital de 

imagens, a cartografia digital e os Sistemas Informativos Geográficos, e é definido como 

aquisição, tratamento e análise de dados. Um das principais vantagens de um SIG é a sua 

capacidade em tratar as relações espaciais entre objetos geográficos e o resultado poder ser 

apresentado em diferentes projeções cartográficas (Câmera & Freitas, 1995).  
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Câmera & Freitas (1995, p. 02) e apresentam as principais características de um SIG:  

Integrar informações espaciais provenientes de dados cartográficos, 
dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e 
modelos numéricos de terreno. Oferecer mecanismos para análise 
geográfica, através de facilidades para consultar, recuperar, manipular, 
visualizar e plotar o conteúdo da base de dados geocodificados. 

Devido as suas características e maior facilidade de manuseio e de aquisição de um 

SIG, ele vem sendo usado em larga escala com objetivos diversos. Diferentes áreas do 

conhecimento vêm se beneficiando das vantagens de utilização desta ferramenta. Estudos nas 

áreas da medicina e da segurança pública utilizam o SIG para mapear áreas de maior 

ocorrência de uma doença ou os lugares que registram um número maior de crimes, por 

exemplo. No planejamento urbano também é usado com freqüência, apresentando-se como 

uma tecnologia fundamental para a análise sobre o crescimento urbano e com isso tomar as 

decisões mais adequadas para o processo em curso.  

 
 

1.2.2.1 O uso do SIG como ferramenta de apoio à análise ambiental 
 

 

A questão ambiental a partir da década de 1970 começa a ser vista de maneira 

diferente. Os recursos naturais vêm sendo amplamente explorados desde a revolução 

industrial, como conseqüência do modelo econômico adotado. No entanto, é a partir da 

Segunda Guerra Mundial, com o sistema capitalista adotado por vários países que o índice de 

exploração dos recursos naturais atingiu um patamar altíssimo. Os recursos naturais eram 

vistos como inesgotáveis.  

Com o modelo adotado o meio ambiente sofre sérias conseqüências, tais como 

esgotamento dos solos, a contaminação dos cursos de água, extinção de espécies animais e 

vegetais e a destruição de florestas, entre outros. 

A realização da Conferência de Estocolmo, em 1972, foi um marco para a questão 

ambiental, uma vez que, foi o primeiro evento que teve como objetivo discutir os problemas 

ambientais.  

Para a análise e o estudo da realidade ambiental eram utilizadas técnicas estatísticas e 

planos de amostragem. De acordo com Câmara et. al (2001), com o advento e o avanço das 

tecnologias de sensoriamento remoto de base orbital e dos Sistemas de Informações 

Geográficas os estudos ambientais se tornaram mais sistemáticos, sendo possível um 

acompanhamento dinâmico da realidade.  
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A utilização de imagens de satélite, onde atualmente a cobertura da mesma área 

apresenta uma periodicidade de em torno de 16 a 25 dias, permite a análise e o 

acompanhamento temporal da qualidade ambiental de uma determinada área, ou em escalas 

maiores como regionais e nacionais. A possibilidade de fazer uma varredura atingindo, desta 

forma uma área maior, é outra vantagem apresentada pelo sensoriamento remoto orbital 

associado ao SIG. Segundo Silva (2004), as novas tecnologias permitem a coleta de dados em 

vastas porções do espaço, o que em conjunto com a evolução da computação e do 

processamento de dados possibilitaram investigações sistemáticas de todas as unidades 

territoriais para a avaliação dos problemas ambientais.  

De acordo com Alves & Costa (2007), a utilização de ferramentas de 

geoprocessamento são importantes para o estudo de uso do solo e para a realização de um 

planejamento ideal, proporcionando uma menor degradação ambiental. Visto que a ocupação 

e a expansão urbana são responsáveis por uma grande parcela da degradação ambiental. Este 

fato pode ser constatado nos rios que apresentam uma alta taxa de poluição, na falta de 

vegetação nas cidades, na poluição do ar provocada pelo elevado número de veículos, e etc.  

As técnicas de geoprocessamento são frequentemente utilizadas para a análise 

ambiental. Como exemplo, pode-se citar os estudos realizados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) para a verificação do processo de desmatamento da Amazônia e 

do número de queimadas no Brasil. Conforme pode ser verificado no site do INPE, a pesquisa 

sobre o monitoramento de queimadas é realizada através de imagens de satélites, onde os 

dados são atualizados a cada dois dias. Através dos dados apresentados é possível verificar o 

número de focos registrados, assim como as áreas de maior ocorrência.  

Com relação ao monitoramento do desflorestamento da Amazônia Legal, o INPE vem 

desenvolvendo o trabalho desde 1988 através de relatórios anuais. Atualmente a metodologia 

utilizada pelo instituto permite o georreferenciamento preciso de cada polígono desflorestado. 

O monitoramento é realizado por imagens de satélites e com este material é possível fazer a 

estimativa anual de desmatamento.  

Do mesmo modo, o geoprocessamento, é uma ferramenta importante para a análise e 

estudos sobre a geomorfologia, geologia, vegetação, solos, sistemas hídricos e demais 

elementos ambientais.  

O conhecimento da realidade ambiental é fundamental para a realização do 

planejamento urbano e regional. Através de imagens de satélite e de fotografias aéreas é 

possível monitorar o crescimento urbano e acompanhar o crescimento da cidade. Com o 

mapeamento dos elementos ambientais, associado às questões urbanas, tem-se uma 
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ferramenta importante para o auxílio da execução de um plano diretor, fazendo-se assim o 

zoneamento da cidade.   

 
 
1.2.2 Definição da área de estudo 
 
 
A área abrangida pela pesquisa é a comunidade do Santinho, situada no leste da ilha de 

Santa Catarina, entre as praias de Ingleses e Moçambique, entre as coordenadas geográficas 

27º 27’S e 48º 22’W. Localiza-se em torno de 35 km do centro de Florianópolis. O principal 

acesso a praia é pela via estadual SC 403, que faz a ligação entre a SC 401 e as praias de 

Ingleses e Santinho.  

Conforme Peixoto (2005), a extensão da praia mede 1908 metros e com largura média 

de 54 metros. O Santinho ainda é uma praia que possui grande parte de sua área preservada, 

não apresentando construções sobre a faixa de praia, ao contrário do que pode ser visto em 

muitas outras praias da Ilha.  

Como limites da área de estudos foram considerados os seguintes: 

• Ao norte pelo Morro dos Ingleses; 

• Ao sul pelo Morro das Aranhas com o limite utilizado pelo IPUF para delimitar o 

Distrito dos Ingleses do Rio Vermelho e o Distrito de São João do Rio Vermelho; 

• Ao leste pelo Oceano Atlântico; 

• A oeste pelas dunas do complexo Ingleses-Moçambique, respeitando a divisão 

distrital do IPUF. 

 No IPUF há demarcação do bairro do Santinho. Para a presente pesquisa utilizou-se a 

área abrangida pelo bairro do Santinho e dos campos de dunas dos Ingleses, que 

compreendem as dunas Ingleses–Santinho e Ingleses-Moçambique. Com relação aos limites 

do Santinho utilizados pelo IPUF e para o trabalho, há pequenas diferenças. Na pesquisa foi 

considerado como área de estudo o Morro dos Ingleses, os campos de dunas acima citados, a 

via de acesso a Praia do Santinho, a Estrada Dom João Becker foi definida como divisora 

entre a Praia do Santinho e a Praia dos Ingleses, conforme pode ser visto na Figura 01.   
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Figura 01: Mapa de localização da área de estudo, Praia do Santinho, Ilha de Santa 
Catarina.  

      Fonte: Carline Führ 
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1.2.3 Georreferenciamento 
 
 
Para o georreferenciamento, a área de estudo foi recortada da fotografia aérea, 

permitindo assim um melhor manuseio. O georreferenciamento foi realizado no ArcGis 9.3 

através da ferramenta georeferencing. Através desse procedimento utiliza-se uma base 

cartográfica e pontos na fotografia aérea ou imagem são ajustados em relação a base. No 

presente trabalho as aerofotografias de 1938, 1957, 1977, 1994 e 2002 foram 

georreferenciadas com a base cartográfica de 2002. A fotografia aérea de 2007 foi 

georreferenciada com a base cartográfica de 2007.  

Nos procedimentos de georreferenciamento os pontos definidos para fazer o ajuste da 

imagem com a base cartográfica são definidos como pontos de controle. É necessário no 

mínimo 3 (três) pontos de controle para o georreferenciamento usado. Para a execução do 

georreferenciamento, do presente trabalho, foram definidos em média 8 (oito) pontos de 

controle.   

 
 
1.2.4 Geodatabase 
 
 
Um Geodatabase compreende uma estrutura de bancos de dados geográficos que 

permite uma melhor: organização, facilidade de acesso, transferência e processamento de 

dados (Ribeiro et al., 2009). Conforme material elaborado pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) um Geotadabase oferece diversas vantagens, dentre as quais se podem 

citar:  

“Gerenciamento de dados GIS centralizado; Conjuntos de feições 
contínuos; Geometria de feições avançadas; Suporte COGO; Subtipos 
de feições; Topologia flexível, baseada em regras; Edição de dados 
mais precisa; Anotações ligadas a feições; Feições personalizadas; 
Redes Geométricas; Referenciamento linear; Controle de Versões; 
Edição desconectada; Suporte a UML e ferramentas CASE” (UFES, 
s/d, p. 4).  

O tipo de geodatabase utilizado foi o Personal Geodatabase, que é criado no 

ArcCatalog. Para cada mapa de uso e ocupação do solo e mapa de legislação foi criado um 

Geodatabase. Após a criação do Personal Geodatabase são inseridos neste Features Dataset. 

Esta estrutura compreende um conjunto de dados e no momento de sua criação é necessário 

determinar a sua forma (ponto, linha, polígono) e o sistema de coordenadas geográficas. 

Todas as feições de um Feature Dataset devem compartilhar a mesma referência espacial.  
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Os mapas de uso e ocupação do solo são compostos por quatro Feature Datasets, uso 

do solo, hidrografia, massa d’água e sistema viário.  O Quadro 1 apresenta a relação das 

classes presentes no Geodatabase e em cada Feature Dataset. Os mapas de legislação 

apresentam uma Feature Dataset com as feições de restrições das legislações em cada período 

estudado, por isso há variações entre as classes presentes em cada Feature Dataset destes 

mapeamentos. Além disso, também estão presentes nos Geodatabase as Features Dataset 

hidrografia e sistema viário, conforme Quadro 2.  

Quadro 1: Geodatabase dos Mapas de Uso e Ocupação do Solo  
Categoria / Feature Dataset Dados / Classes 

 
 
 
 

 
Uso do Solo 

Área agrícola 
Área Urbana 
Capoeira 
Capoeirinha 
Capoeirão 
Restinga arbustiva (Vegetação de Restinga 
Litorânea) 
Restinga herbácea (Vegetação de Praias e 
Dunas Frontais) 
Vegetação de Lagunas Banhados e Baixadas 
Duna móvel 
Praia 

Hidrografia Cursos d’água 
Massa d’Água Oceano Atlântico 

Lagoa 
 

Sistema Viário 
Caminho 
Via pavimentada 
Via não pavimentada 

Fonte: autora, 2009. 

Quadro2: Geodatabase do Mapa de Legislação Ambiental de 1994. 
Categoria / Feature Dataset Dados / Classes 

 
Legislação ambiental 

Áreas de Preservação Permanente 
Áreas de Proteção Ambiental 
Área de Uso limitado 
Terras da união  

Hidrografia Cursos d’água 
Massa d’Água Oceano Atlântico 

Lagoa 
 

Sistema Viário 
Caminho 
Via pavimentada 
Via não pavimentada 

Fonte: autora, 2009.  
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1.2.5 Fotointerpretação 
 
 
A fotointerpretação compreende a técnica de examinar e identificar objetos em 

fotografias aéreas e determinar seus significados (Wolf apud Loch, 2001).  Temba (2000) 

utiliza o termo fotogrametria como sendo a arte, a ciência e a tecnologia de obter informações 

sobre objetos com técnicas de registro, medições e interpretações de fotografias aéreas. O 

autor divide a fotogrametria em duas áreas: a interpretativa e a métrica.  

Segundo Temba (2000, p. 03), a fotogrametria interpretativa  

objetiva principalmente o reconhecimento e identificação de objetos e 
o julgamento de seus significados, a partir de uma análise sistemática 
e cuidadosa de fotografias. A interpretação de fotos é o ato de 
examinar as imagens fotográficas com o propósito de identificar os 
objetos e determinar sua significância. A esta definição deve-se 
adicionar o conceito de identificar o ambiente, porque muitos fatores 
críticos exigem que o processo seja mais do que simplesmente 
identificar objetos individualmente. 

Como técnica de interpretação das fotografias aéreas do presente trabalho foi utilizada, 

de acordo com a classificação de Temba (2000), a foto-leitura. Esta técnica consiste no 

reconhecimento direto dos objetos observados, ou seja, tanto daqueles construídos pelo 

homem, como os pertencentes ao meio natural. Esta técnica não utiliza o estereoscópio, pois a 

identificação dos objetos se dá pela visão vertical das construções, do relevo, das florestas, 

das áreas cultivadas e outras feições.  

De acordo com Loch (2001), para a realização da fotointerpretação alguns aspectos 

precisam ser levados em consideração, pois são de grande valia para a confiabilidade da 

interpretação. Os aspectos são os seguintes:  

• Forma – cada objeto apresenta-se através de uma forma. Para a identificação de 

cada objeto de acordo com a forma o intérprete deverá em primeiro lugar se familiarizar com 

a vista aérea do corpo em observação.  

• Sombra – a sombra é conseqüência da hora da tomada da fotografia e da forma do 

objeto. Nas fotografias aéreas a sombra depende da posição do sol em relação ao objeto 

fotografado. Através da sombra é possível medir a altura de um objeto, sabendo-se a hora que 

foi a fotografia foi tomada. No entanto, a sombra pode interferir negativamente a 

fotointerpretação, pois pode esconder ou prejudicar a nitidez de outros objetos.  

• Tamanho – o tamanho de um objeto numa fotografia aérea depende da escala da 

foto. Portanto, é sempre importante conhecer a escala do material com o qual se trabalha.  
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• Tonalidade – este aspecto refere-se às cores e suas combinações nas fotografias 

coloridas e nos níveis de cinza nas fotografias pancromáticas. Nas fotografias coloridas a 

identificação dos objetos e a identificação dos diferentes objetos geralmente é mais fácil do 

que pelo tom de cinza.  

• Densidade – é a quantidade de unidades de um objeto que aparece em uma 

determinada área. Por este aspecto é possível verificar, por exemplo, o tipo de vegetação e a 

característica do relevo pela quantidade de cursos d’água.  

•     Declividade – é usada principalmente para a identificação do tipo de vertentes de 

um morro, ou para a medição do desnível de um rio.  

• Textura – compreende a reunião de pequenas unidades que são reconhecidas 

individualmente. A textura depende da escala, uma vez que numa fotografia de escala grande 

podemos identificar micro objetos, enquanto que estes não são identificáveis em escalas 

pequenas. Para a identificação adequada do tipo de vegetação, por exemplo, distinguir se é 

mata nativa ou um reflorestamento, o aspecto da textura é muito importante.  

•     Posição – antes de iniciar a fotointerpretação, o intérprete deve localizar 

geograficamente a área abrangida pela fotografia. Desta forma, podem-se eliminar algumas 

hipóteses de objetos no momento da identificação.  

• Adjacências – é a identificação de objetos com a proximidade que estes devem ter 

em relação a outros objetos.  

• Há que se considerar ainda a qualidade da fotografia para se obter uma boa 

interpretação.  

As fotografias aéreas utilizadas neste trabalho para a confecção dos mapas de uso e 

ocupação do solo apresentavam-se em boa escala (1:35.000; 1:30.000; 1:25.000; 1:15.000 e 

1:2.000)  o que permitiu atingir aos objetivos propostos por este trabalho. Além disso, como 

as fotografias aéreas estão em meio digital é possível, através de softwares, melhorar a sua 

qualidade, mexer no contraste para facilitar a identificação de alguns objetos, assim como 

aumentar o zoom, o que também facilita a interpretação.   

 
 
1.2.6 Vetorização do uso e ocupação do solo e da legislação  
 
 
A vetorização consiste na conversão de arquivos raster em arquivos vetoriais. Desta 

forma, primeiramente foram criadas as classes de feições, conforme consta no item que fala 
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sobre geodatabase, nas formas de linha e polígono e posteriormente através da ferramenta de 

edição (editor) do ArcGis 9.3 essas classes foram vetorizadas sobre as fotografias aéreas.  

Após a vetorização completa dos mapas, foi verificada a existência de possíveis erros 

decorrentes da vetorização. Para tanto, foi utilizada a ferramenta Topologia (Topology) e os 

erros corrigidos através da regra Must not have gaps que verifica a existência de buracos, ou 

seja, áreas entre dois polígonos que não foram vetorizadas. Outra regra utilizada para a 

correção de erros foi Must not overlap que corrige áreas onde houve sobreposição, ou seja, 

evita que a mesma área seja classificada por duas classes distintas.  

 
 
1.2.7 Cruzamento dos dados 
 
 
Após a vetorização dos dados de uso e ocupação do solo e da legislação ambiental e 

urbana pertinente a área de estudo, foi realizado o cruzamento dos dados. Para tanto, realizou-

se a sobreposição da vetorização de uso e ocupação do solo com o mapeamento da legislação. 

Através desta foi possível observar se houve ou não respeito da legislação durante o processo 

de ocupação e expansão urbana no Santinho.   

 
 

1.2.8 Reambulação de campo 
 
 
A reambulação é a ida a campo para a análise da realidade e sanar dúvidas com 

relação à certas indefinições contidas nas fotografias aéreas. Loch e Lapolli (1998, p. 65) 

conceituam reambulação como:  

 
a coleta de topônimos, dados e informações relativos aos acidentes 
naturais e artificiais (orográficos, geológicos, demográficos, obras de 
engenharia em geral), além da materialização das linhas divisórias 
nacionais e internacionais (limites políticos) e respectivos marcos de 
fronteira.     

 

Além disso, a reambulação apresenta outros objetivos, tais como: esclarecimentos de 

detalhes das fotografias aéreas, ou imagens de satélite que foram cobertos por nuvens; 

folhagens ou defeitos de bordo da aeronave e de objetos não-identicáveis com a 

fotointerpretação; coleta de informações sobre os acidentes topográficos que não são possíveis 

de obter através da interpretação fotográfica (Loch e Lapolli, 1998).  
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Para tanto, foram realizadas duas saídas de campo: uma no mês de junho e outra no 

mês de setembro. No primeiro campo, a região analisada foi a praia, a duna frontal e a área de 

transição entre a vegetação de praias e dunas frontais e a vegetação típica da restinga 

litorânea.  No segundo, por sua vez, as áreas analisadas foram o Morro das Aranhas e dos 

Ingleses, a restinga litorânea e o complexo dunário Ingleses-Moçambique.  

 
 

1.2.8.1 Reambulação de campo para a identificação da cobertura vegetal na Praia do 
Santinho e das feições geomorfológicas 
 
 

A reambulação de campo para a identificação da cobertura vegetal e sua 

caracterização teve o auxílio do biólogo Pedro Henrique Simas. Com o conhecimento do 

biólogo Pedro Simas, foi possível a identificação das espécies vegetais e do tipo de cobertura 

vegetal presente no Santinho, assim como o grau de alteração de cada cobertura vegetal.  

Os levantamentos em campo tiveram sua abordagem por “espécies chaves” e/ou 

“espécies indicadoras”, subsidiada pela Coleção da Flora Ilustrada Catarinense (Reitz, 1966) e 

demais publicações do Herbário Barbosa Rodrigues. As interpretações de dados em campo 

com vistas a uma avaliação ecológica rápida da qualidade dos ecossistemas pertencentes à 

Floresta da Encosta Atlântica partiram das análises temáticas da cobertura vegetal e da 

caracterização dos tipos de formações presentes nas áreas de encosta. 

A elaboração dos mapas para a definição da cobertura vegetal existente na praia do 

Santinho envolveu estudos como: tipologias vegetais e fitofisionomias do domínio da Mata 

Atlântica. 

As tipologias vegetais compreendem a caracterização dos temas como os padrões 

espaciais das manchas e a conectividade entre os remanescentes florestais. Estudando as 

tipologias vegetais separadamente pelas diferenças altitudinais por Veloso et al. (1991) e 

principalmente pelo critério Fitogeográfico de Klein, pois os aspectos adotados pelos autores 

correspondem as características diretamente ligadas ao mapa topográfico da região de 

abrangência, com padrões vegetacionais distintos compondo unidades ecológicas distintas, 

porém interdependentes entre si.  

Para a realização do campo e a identificação das feições ou tipos de cobertura vegetal, 

presentes na Praia do Santinho, foi utilizada a metodologia de unidades amostrais. Os tipos de 

vegetação foram previamente identificados através de material aerofotogramétrico. 

Posteriormente, as feições foram interpretadas em campo (reambulação).  
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Durante a reambulação foi realizada uma análise da fragmentação de habitats 

terrestres aplicada na identificação de áreas prioritárias para a conservação, com vistas a 

identificar a qualidade ambiental da cobertura vegetal nas áreas com forte pressão antrópica, 

tais como as áreas de expansão urbana. 

Os fragmentos de cobertura vegetal remanescentes do uso agrícola intensivo deram 

origem a expressiva formação secundária em diferentes estágios de regeneração, presentes no 

Morro dos Ingleses e no Morro das Aranhas.  

A qualidade do sistema e a importância da conectividade de fragmentos evidenciam a 

capacidade de regeneração e revitalização dos remanescentes da Floresta Pluvial da Encosta 

Atlântica (sucessão antropomórfica) e, neste sentido, muitas destas formações são 

confundidas com formações primárias, principalmente quando utilizado métodos de 

aerofotogrametria e imagens de satélite, visto que os mesmos “não permitem diferenciações 

qualitativas das florestas tropicais” (Reis, 1998).  

Os Ecossistemas Associados também sofreram com a atividade agrícola, porém, 

diferentemente da mata de encosta, os ecossistemas associados sofrem hoje com a 

intensificação do uso turístico e residencial. Neste sentido, a área que sofre um impacto mais 

intenso da expansão urbana está situada na planície costeira, que abrange as formações 

vegetais de influência marinha (restinga).  

Com a decadência e o posterior abandono da atividade agrícola, houve a regeneração 

da vegetação. No entanto, em áreas onde este processo estava desencadeando-se com a 

expansão da atividade turística, a vegetação foi novamente degradada. Pelos mapeamentos 

temporais realizados da área de estudo é possível verificar que na área localizada próxima a 

praia há uma intensa ocupação. Com isso, parcela considerável da restinga arbustiva e 

herbácea foi suprimida para dar lugar à urbanização.  

Para a saída de campo foram utilizados os seguintes materiais: GPS, máquina 

fotográfica digital e mapa da aérea de estudo em meio analógico com os pontos de coleta de 

dados predefinidos, ou seja, foram predefinidos os locais para a obtenção do ponto GPS e os 

quadrantes para a análise da vegetação. O GPS utilizado no campo era geodésico, trazendo 

como resultado final uma precisão de aproximadamente 5m.  

A metodologia utilizada para a coleta de dados foi a de Unidades Amostrais (UA), 

metodologia utilizada pelo biólogo Pedro Simas. Os procedimentos metodológicos que 

definiram a distribuição das UA foram realizados a partir da relação da fitogeografia com o 

solo, relevo, uso e ocupação do solo e estágios sucessionais da cobertura vegetal. Para que 

fosse possível retratar um conjunto de dados o mais fidedigno da área em questão, sem a 
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necessidade da utilização única do método de quadrantes que envolvesse um longo 

levantamento fitossociológico, optou-se por adotar o cruzamento deste com o método 

transecto vegetacional.  

Trata-se de uma readequação destas metodologias a um universo amostral necessário 

para dar conta do objeto de estudo em questão, tendo em vista que o mesmo não envolve 

quantificação de espécies, nem tão pouco estimativa de densidade, mas sim a ocorrência de 

espécies indicadoras da qualidade ambiental e das transformações da paisagem local.  

O transecto vegetacional é uma metodologia simples, mas eficiente para nos 

disponibilizar uma amostragem da vegetação, porém como o objetivo não era a quantificação, 

resolveu-se utilizar o transecto apenas para definir a distribuição dos padrões vegetacionais 

em função do uso e ocupação do solo e delimitar as unidades amostrais de acordo com os 

critérios anteriormente descritos. 

Os transectos (Figura 02) foram dispostos em retas paralelas às curvas de nível e 

perpendicularmente a declividade, no que se traçou uma reta que cruza as retas paralelas em 

concordância com as curvas de nível formará uma transversal não-perpendicular à reta.  

Composta por 4 (quatro) retas paralelas ao longo das áreas de tensão do terreno, foram 

estabelecidas 10 (dez) Unidades Amostrais (UA) da Cobertura Vegetal e Uso e Ocupação do 

Solo, com parcelas de 10m x 10m, dispostas em croqui da área (Figura 03), a partir ortofoto 

na escala 1:10.000 do ano de 2002 (IPUF, 2004), com sobreposição das curvas de nível tendo 

como referência a base cartográfica em escala original 1:2.000 de 2002 (IPUF, 2002). 

Para esta caracterização foram consideradas as denominações para os diferentes tipos 

de acordo com Klein e Reitz. Foram ainda utilizados como base, para os estudos da 

vegetação, mapas de Mariléia Caruso. De acordo com Caruso (1981), a vegetação de praias, 

restingas e mangues é classificada como Vegetação Pioneira, podendo esta, no caso da Praia 

do Santinho, ser herbácea ou arbustiva.  

Na primeira Unidade Amostral (UA 1) analisada na saída de campo, que compreende 

a área do ponto D1 ao Ponto D2, numa faixa de 10 x 10 metros, encontramos como espécie 

indicadora a Batateira-da-praia pertencente a Família Convolvulaceae, cujo nome científico é 

Ipomoea pes-caprae e caracterizada como herbácea.  

A Unidade Amostral 2 (UA 2), do Ponto D1 ao Ponto D2, 10 x 10 metros, apresenta 

espécies vegetais de Dunas Internas e Planície pertencentes à localidade da Praia do Santinho, 

Distrito de Ingleses do Rio Vermelho - Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, SC.  

Porém, em relação a este tipo de vegetação, o foco dos estudos apontou que a área 

compreendida pela Lagoa do Jacaré apresenta vegetação herbácea e/ou subarbustiva, 
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característica de áreas com inundação duradoura, em geral não ultrapassa 1 metro, mas 

algumas macrófitas aquáticas podem atingir cerca de 1-2 metros de altura nos canais 

existentes ao longo da planície. Além disso, epífitas são raras; as lianas são poucas 

(Rhabdadenia pohlii, Mikania spp.); a serrapilheira é considerada irrelevante para a 

caracterização desta vegetação e o sub-bosque inexistente. 

A Unidade Amostral 3, que engloba a área do Ponto VP2 e Ponto VP2, de 10x 10 

metros, apresenta espécies vegetais de Lagunas, Banhados e Baixadas pertencentes à 

localidade da Praia do Santinho. 

Na Unidade Amostral 4, identificou-se a vegetação litorânea, na área do Ponto VP3 e 

Ponto VP3, de 10 x 10 metros, com a presença de espécies da restinga arbustiva pertencentes 

à localidade da Praia do Santinho. 

A Unidade Amostral 5 compreende uma área da restinga litorânea, localizada sobre a 

duna fixa. Nesta área, foi identificada restinga arbustiva, com presença de arvoretas. A 

vegetação apresenta estágios iniciais, médios e avançados de restinga.  

A Unidade Amostral 6 localiza-se sobre a duna móvel Ingleses-Moçambique. A 

tipologia vegetal identificada nesta área é a vegetação de dunas internas e planícies com 

característica herbácea. Constatou-se a presença de uma grande quantidade de pinus spp nesta 

unidade amostral. A Figura 28 ilustra os pontos de GPS coletados e as Unidades Amostrais 

para a caracterização da vegetação do Santinho.  
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Figura 02: Transectos dispostos em retas paralelas as curvas de nível e     
perpendicularmente a declividade (a) e uma reta que cruza as retas paralelas em 
concordância com as curvas de nível - é uma transversal não-perpendicular a reta (b). 
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Figura 3 - Pontos GPS coletados em campo e as Unidades Amostrais para a caracterização da 
vegetação 
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1.2.9 Análise Estatística 
 
 
Para a análise estatística dos dados foi utilizado o software Ambiente R, ou 

simplesmente “R”. Este é um programa de domínio público, livre e que pode ser utilizado 

para a análise de dados em geral. O “R” permite a manipulação, a avaliação e a interpretação 

de procedimentos estatísticos aplicados aos dados.  

Os dados gerados com os mapeamentos do uso e ocupação do solo foram inseridos no 

“R”, trazendo como resultados gráficos que demonstram estatisticamente a relação entre a 

ocupação do solo e a legislação vigente de cada período. Além disso, através do software foi 

gerado gráfico do uso e ocupação do solo dos anos estudados, sendo possível visualizar a 

evolução de cada classe mapeada.  

Outro dado obtido com a análise estatística foi a relação entre as classes de uso e 

ocupação do solo e as áreas irregulares do Santinho. Assim, ficou evidenciado que tipo de 

ocupação estava ocorrendo e sua relação com a legislação vigente.  



Capítulo 2 – Caracterização da Área de Estudo 
 
 
2.1 Características Físicas da Praia do Santinho 
 
 
A Ilha de Santa Catarina apresenta diferentes ecossistemas ou ambientes naturais que a 

caracterizam como um ambiente singular. Desta forma, são encontrados os seguintes 

ecossistemas: Manguezal, Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), Floresta da Planície 

Quaternária e a vegetação das praias, dunas e restingas. Além disso, há ainda os ambientes 

aquáticos compreendidos pelo mar e pelas lagoas (CECCA, 1997). Atualmente, grande parte 

destes ambientes estão seriamente comprometidos pela ação humana. Vegetações foram 

retiradas, na época de colonização e fixação dos colonizadores, para a construção de 

residências, implantação de lavouras e o uso de madeira como lenha, confecção de móveis e 

demais utensílios. No entanto, a madeira já era retirada antes da chegada dos açorianos para o 

abastecimento de navios que aportavam na Ilha. De acordo com Haro (1996), em 1822 o 

navegador francês Duperrey já observava a exploração de madeira que era feita e os reflexos 

desta para as matas. Segundo aquele navegador os “cimos dos morros estão arrasados” (Haro, 

1996, p.260). Para Caruso (1983), a agricultura foi a grande responsável pelo desmatamento 

da Ilha de Santa Catarina a partir da segunda metade do século XVIII.  

Com a implementação do turismo houve um aumento na pressão da infra-estrutura 

para atender de forma adequada o turista. No entanto, o que se pode observar com o aumento 

considerável de construções nos balneários e nas praias houve a fragilização dos ambientes da 

Ilha. Com o passar do tempo essas construções passam a se localizar cada vez mais próximas 

da orla marítima, invadindo a faixa de praia. 

 
 

2.1.1 Clima 
 
 
O clima é um elemento importante na caracterização física de um lugar, isto porque o 

clima influencia em diferentes elementos físicos como a geomorfologia, dos solos e a 

distribuição da vegetação. Para Sorre apud Monteiro (1968) “clima é o ambiente atmosférico 

constituído pela série de estados da atmosfera sobre um lugar em sua sucessão habitual”. 

Ayoade (2003) expõe que, para o conhecimento do clima de um lugar são necessárias 

observações do tempo durante um período de 30-35 anos e, após este período, é possível fazer 

uma síntese deste tempo.  
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Diversos fatores influenciam o clima de um lugar, dentre os quais podemos citar a 

posição, o relevo, a radiação solar, a maritimidade, a continentalidade e a circulação 

atmosférica. A circulação atmosférica, de acordo com Nimer (1968), o clima de uma região 

ou lugar não pode ser explicado sem o conhecimento da atuação desta. Os centros de pressão 

(alta e baixa), os ciclones, os anticiclones móveis e fixos, as frentes e as massas de ar 

integram a circulação atmosférica. Além da umidade presente, as temperaturas e os índices 

pluviométricos também são características importantes de um clima.  

A Ilha de Santa Catarina está localizada na Zona Temperada do Hemisfério Sul, que 

compreende a faixa entre o Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, denominada de 

latitudes médias. Devido a sua posição geográfica o clima da Ilha de Santa Catarina, assim 

como toda a Região Sul do Brasil, é classificado por Strahler e Strahler (1997), como sendo 

um Clima Subtropical.  

Strahler e Strahler (1997) classificaram os climas do mundo em três grupos: climas de 

baixas latitudes, de latitudes médias e de altas latitudes. Assim, o clima subtropical úmido, 

que pertence ao clima de latitudes médias, é controlado pelas massas de ar tropical e pelas 

massas de ar polares. A classificação climática de Strahler usa os seguintes critérios: “a 

característica das massas de ar dominantes, e; as características da precipitação” (Ayoade, 

2003, p. 228).  

De acordo com Strahler e Strahler (1997), o clima subtropical úmido é caracterizado 

como tendo um ciclo anual de temperatura muito marcado, mas nenhum mês tem temperatura 

abaixo de zero no inverno. Com relação à precipitação, as chuvas são abundantes, ciclônicas 

no inverno e convectivas no verão. Além disso, a região apresenta alta umidade durante todo 

o ano. As massas de ar que influenciam a região são: Massa Tropical Atlântica (mTa), que em 

sua parte ocidental permite a alta umidade em todo o ano; e a Massa Polar Atlântica (mPa) 

tendo sua influência o inverno.  

Nimer (1968), por sua vez, classifica o clima da Região Sul do Brasil como Clima 

Mesotérmico e Úmido das Latitudes Médias. O referido autor expõe que o clima da região é 

caracterizado pela sua homogeneidade com relação ao regime de chuvas e por ser semelhante 

em todo seu território. A região compreendida pelo clima mesotérmico úmido apresenta 

chuvas regulares durante todo o ano, não apresentando uma estação seca e outra chuvosa. 

Conforme Nimer (1979), a região apresenta três meses mais chuvosos durante o ano, no 

entanto, é difícil prever quais serão estes meses, pois depende de fatores como a atuação das 

massas de ar. Este fato pode ser comprovado com estudo realizado por Cruz (1998). A autora 

analisou os dados de precipitação obtidos de estações meteorológicas localizadas na Ilha de 
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Santa Catarina entre os anos de 1980 e 1991. Como exemplo da variação pluviométrica pode-

se citar os meses de maio e agosto. No ano de 1983 foram registrados 322 mm de chuva 

enquanto que no ano de 1984 foram registrados somente 0,8 mm. No mês de agosto por sua 

vez foram registrados 345 mm em 1984 e 40 mm em 1982.  

Outra comparação do estudo de Cruz (1998) pode ser feita com relação aos três meses 

mais chuvosos do ano. No ano de 1980 os meses mais chuvosos foram março, novembro e 

dezembro. Em 1985 foram fevereiro, março e abril, e em 1989 nos meses de abril, maio e 

setembro. De acordo com a autora, o índice pluviométrico da Ilha de Santa Catarina fica entre 

1250 e 1500 mm anuais. 

Com relação a temperatura, a Região Sul do Brasil é a que apresenta as maiores 

amplitudes térmicas no decorrer do ano. Conforme Nimer (1979) a temperatura média anual 

da Ilha de Santa Catarina é de 20°C. O verão é uma estação quente apresentando uma 

temperatura média de 24°C na Ilha e a temperatura absoluta chega próximo a 40°C. No verão 

a temperatura média das máximas é de 28°C. No inverno a temperatura média na Ilha varia 

entre 15°C e 18°C, apresentando mínima absoluta de 2°C. Além disso, a homogeneidade 

posta por Nimer (1968), caracteriza-se pela distinção das quatro estações do ano. 

O fato da Ilha de Santa Catarina estar localizada na Zona Temperada faz com que a 

radiação solar recebida pela região seja distinta entre as estações do ano, e menor que a dos 

trópicos. Durante o inverno a inclinação do Sol é maior, pois o Sol se localiza sobre o 

Hemisfério Norte e com isso os raios solares atingem a Região Sul do Brasil de forma mais 

oblíqua. Por isso a radiação recebida é menor, trazendo como conseqüência um menor 

aquecimento. No verão, por outro lado, a posição do Sol está sobre o Trópico de Capricórnio 

no Hemisfério Sul o que permite que o Sul do Brasil receba uma maior radiação solar e assim 

há um aquecimento muito maior do solo. A aparente inclinação do Sol em relação a Terra faz 

com a diferença de radiação solar durante o ano e consequentemente a diferença de 

aquecimento, faz com a que a temperatura média de cada mês no decorrer do ano sofra 

flutuações (Nimer, 1979).  

A duração do dia e da noite também dependem da posição solar. No inverno, os dias 

são mais curtos e, no verão, mais longos em relação as baixas latitudes do Hemisfério Sul 

(Ayoade, 2003). 

Conforme Nimer (1979), o relevo, no caso da Ilha de Santa Catarina, não traz grandes 

influências. Isto se deve pelo fato de não existirem grandes elevações na Ilha ou nas 

proximidades, com exceção do Morro do Ribeirão, localizado no Sul da Ilha de Santa 
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Catarina, e do Morro do Cambirela, localizado no município de Santo Amaro da Imperatriz, 

região da Grande Florianópolis.  

A posição geográfica da região sul do Brasil, localizada próxima a zona costeira, faz 

com que apresente um número elevado de partículas de condensação “nas camadas inferiores 

de sua atmosfera que, certamente, contribuem para o acréscimo de chuvas em seu território, 

sempre que essa Região é atingida por frentes frias, importante fenômeno de ascendência 

dinâmica” (Nimer, 1979, p.198). Assim sendo, a maritimidade exerce grande influência sobre 

o clima da Ilha de Santa Catarina. Ainda conforme Nimer (1968, p. 45) “o efeito da 

continentalidade é praticamente insignificante quanto aos regimes pluviométrico e térmico. 

Isto decorre do fato desta região sofrer atuação direta de frentes frias de características 

oceânicas em qualquer época do ano (...)”.  

A circulação atmosférica a Ilha de Santa Catarina recebe a influência de anticiclones 

móveis e fixos, massas de ar, principalmente tropicais e polares, frentes polares e centros de 

baixa pressão.  

Os Anticiclones são centros de alta pressão que divergem os ventos, ou seja, são 

formadores de massas de ar. No caso da Ilha de Santa Catarina os anticiclones que 

influenciam de maneira intensa o clima são a Alta do Atlântico Sul e o Anticiclone Polar do 

Atlântico Sul. Os demais anticiclones presentes nas proximidades da América do Sul têm 

atuação bastante restrita sobre a Ilha.  

A Alta do Atlântico Sul atua durante todo o ano sobre a região Sul do Brasil, soprando 

ventos de SE a NE que são provenientes das altas pressões subtropicais, ou seja, do 

anticiclone semifixo do Atlântico Sul. “Este anticiclone, que constitui a massa de ar tropical 

marítima, possui geralmente temperaturas elevadas, ou amenas, fornecidas pela intensa 

radiação solar e telúrica das latitudes tropicais e forte umidade específica, fornecida pela 

intensa evaporação marítima” (Nimer, 1979, p. 203). Portanto, este sistema de alta pressão 

está associado a tempo ensolarado e estabilidade e somente a chegada de correntes 

perturbadas cessa o tempo bom.  

O Anticiclone Polar Marítimo do Atlântico Sul é móvel, onde sua posição está nas 

latitudes subpolares. Ele se origina do acúmulo de ar proveniente de turbilhões polares 

existentes sobre o oceano, devido à diferença térmica existente entre o sul e o Equador. O 

Anticiclone Polar Marítimo do Atlântico Sul se desloca pelo litoral brasileiro e planalto em 

propagação ao norte (Monteiro, 1968). Este anticiclone apresenta movimentos rápidos, é de 

curta duração e possui ar frio. Nimer (1979) explica que quando esta alta pressão invade a 
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Região Sul traz consigo tempo instável, inclusive a Frente Polar se origina com este avanço 

do Anticiclone Polar do Atlântico Sul. 

As baixas pressões, que também são denominadas de depressões, que atuam sobre a 

Ilha de Santa Catarina são a Depressão do Chaco e a Depressão de Weddel.  

A Depressão do Chaco ou Baixa Pressão do Chaco tem característica móvel, 

localizando-se no verão sobre a região do Chaco na Argentina e no inverno sobre o Peru-

Acre-Rondônia. Sua influência sobre a Ilha de Santa Catarina ocorre no verão, quando o forte 

aquecimento continental permite sua formação. Assim sendo, a baixa do Chaco está 

relacionada com a termodinâmica do continente (Nimer, 1979). As ondulações da Frente 

Polar Atlântica são as principais formadoras da Baixa do Chaco. Segundo Monteiro (1968, p. 

119) a gênese da Depressão do Chaco “está ligada a importantes componentes dinâmicos 

decorrentes da acentuação das condições de frontogênese na Frente Polar Atlântica”.  A 

influência desta depressão traz como conseqüência verões secos, proporcionados pela sua 

origem continental que faz com que tenha pouca umidade e a existência de uma célula 

anticiclônica que impede a continuidade da convectividade da baixa pressão em níveis 

superiores (Nimer, 1979). Em verões chuvosos a depressão do Chaco não apresenta influência 

sobre a região.   

Depressão de Weddel – localiza-se na zona de baixa pressão subpolar sobre o mar. 

Exerce relativamente pouca influência sobre a Ilha de Santa Catarina. Sua influência está 

ligada a frente polar, ocasionando uma atração dos sistemas intertropicais em direção ao pólo 

(Nimer, 1979). Como conseqüência, a depressão do Weddel, apesar de estar presente durante 

todo o ano, é mais comum no verão atraindo os ventos do Atlântico, fazendo com os ventos 

NE soprem sobre a região Sul trazendo tempo bom e um brusco aquecimento.  

 De acordo com Fonzar (1994, p. 15), “massas de ar são grandes volumes de ar, cujas 

propriedades físicas (temperatura, umidade, densidade) são relativamente uniformes.”As 

massas de ar têm suas origens relacionadas com os centros de alta pressão, que são 

divergentes e geralmente asseguram tempo estável e ensolarado.  

A Massa Tropical Atlântica (mTa) é uma massa quente e úmida que se origina no 

anticiclone semifixo do Atlântico Sul com atuação constante o ano todo (Monteiro, 1968). No 

entanto, quando a borda da massa se eleva com o calor emitido pelo aquecimento das águas 

provoca chuvas de convecção no verão, geralmente no fim da tarde (Nimer, 1979). No que se 

refere às massas de ar, as que merecem destaque na atuação do clima da Região Sul são 

Massa Tropical Atlântica, Massa Polar Atlântica e a Massa Equatorial Continental. 
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A Massa Polar Atlântica (mPa) tem sua origem sobre o Atlântico nas proximidades do 

continente, região da Patagônia. Essa massa tem como características uma atuação mais 

intensa no inverno, é fria e úmida devido a sua formação marítima. Por ser uma massa fria e 

não apresentar nebulosidade essa é freqüente a formação de geada durante a passagem dessa 

massa de ar. Há ainda a Massa Polar Pacífica que tem a mesma formação da mPa, mas mPp 

avança na direção ocidental, em direção a Cordilheira dos Andes. A mPp encontra oposição 

da Massa Tropical Pacífica e consegue transpor os Andes em altitudes mais baixas e junta-se 

a mPa. Desta forma, a mPa ganha força  sendo responsável pela formação da Frente Polar 

Atlântica, que é o principal agente do clima da América do Sul (Monteiro, 1968).  

A Massa Equatorial Continental (mEc) forma-se na planície Amazônica e tem como 

características alta umidade e é uma massa quente. Essa massa atua no sul do Brasil somente 

no verão trazendo umidades excessivas, chuvas fortes com grandes cúmulos-nimbos e 

trovoadas. A mEc é atraída pelos sistemas depressionários do interior do continente e avança 

para SE ou para ESSE, conforme a posição da Frente Polar Atlântica (Monteiro, 1968).  

No entanto, entre duas massas de ar ou entre dois ou mais centros de pressão alta há 

uma zona de baixa pressão que origina uma descontinuidade. Estas por sua vez convergem as 

massas de ar tornando o tempo instável e chuvoso e são denominadas de correntes 

perturbadas ou descontinuidades (Nimer, 1979). As principais descontinuidades que 

influenciam a Ilha de Santa Catarina são: a Frente Polar (FP), a Convergência Intertropical 

(CIT) e as Linhas de Instabilidades Tropicais (IT). 

A Frente Polar (FP) é a descontinuidade originada do “contato entre as massas de ar 

tropicais e as massas polares” (Tubelis e Nascimento, 1984, p.237). De acordo com Nimer 

(1968, p. 36), “na linha de choque entre duas massas de ar de temperaturas diferentes forma-

se uma superfície de descontinuidades térmica de temperaturas e barométrica denominadas 

Frente.” Ainda segundo Nimer (1968), essas frentes podem ser frias, quando o ar frio substitui 

o ar quente, ou quentes quando ocorre o inverso. 

Nimer (1979) explica que a origem da Frente Polar está relacionada com o anticiclone 

da zona polar que produz massas de ar polares que se dividem em duas, uma se desloca a 

oeste do continente sul americano (mPp) e a outra se desloca a leste pelo Atlântico (mPa). 

Com o avanço da massa de ar polar ela encontra a massa de ar tropical, mais quente. Essas 

duas massas de ar não se misturam, havendo a formação de ondas, cada uma tentando entrar 

no território da outra. Uma das duas massas prevalecerá sobre a outra. No inverno a massa de 

ar fria supera a massa de ar quente, isto porque as duas massas polares se juntam, a do 

Pacífico e a do Atlântico, deixando o tempo seco e com pouca umidade. No verão a atuação 
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da Frente do Pacífico é bastante restrita, portanto o clima da Ilha de Santa Catarina fica sob a 

influência da Frente do Atlântico. Há o avanço da Frente Polar do Atlântico e esta se encontra 

com a mTa ocasionando precipitações no litoral, sendo assim responsável pelos grandes 

aguaceiros desta época do ano. Sua formação é favorecida pelo aumento da temperatura do 

Hemisfério Sul e pelo declínio geral da pressão (Nimer, 1979). As frentes polares são muito 

importantes para o clima da Região Sul do Brasil, pois elas praticamente comandam o clima 

da mesma, como pode ser observada com a exposição de Monteiro (1968, p. 129): 

Para a compreensão da evolução dos tipos de tempo que se sucedem e 
conseqüentemente do ‘clima’ da Região Sul, é imprescindível que se 
esteja a par dos mecanismos dinâmicos da FPA, pois ela participa 
durante o ano inteiro da circulação regional mesmo no verão, quando 
sua interferência nas demais regiões brasileiras é mais reduzida.  

Além das Frentes Polares, as Linhas de Instabilidade Intertropicais (IT) também atuam 

sobre o clima da Ilha de Santa Catarina. A sua influência ocorre a partir de meados da 

primavera até meados do outono, ocasionando ventos do oeste e noroeste originados por 

linhas de instabilidade tropicais. Essas linhas de instabilidade trazem chuvas e trovoadas, 

principalmente no verão. De acordo com Tubelis e Nascimento (1984), a influência da IT 

pode ser caracterizada da seguinte maneira: durante a manhã o tempo se apresenta estável 

com sol. Com o aquecimento do solo provocado pela intensa radiação, o que favorece a 

formação de correntes convectivas. Ao meio dia a nebulosidade já é grande e à tarde, devido 

ao intenso movimento convectivo, o céu está totalmente nublado com a presença de cumulus 

e cúmulos-nimbos. Associados a estas nuvens ocorrem ventos ciclônicos, podendo gerar 

rajadas de ventos de 60 a 90 km/h. As chuvas ocorrem no final da tarde ou início da noite, 

sendo intensas, localizadas e de pouca duração, geralmente inferiores a uma hora. Após a 

chuva o vento cessa e as nuvens se dissipam rapidamente e o dia seguinte amanhece com 

tempo bom.  

A Convergência Intertropical (CIT) é outro fenômeno associado às descontinuidades 

que atuam sobre a Ilha de Santa Catarina. Sua influência mais freqüente ocorre no inverno e 

no outono. Sua origem está associada à alimentação do Anticiclone do Atlântico Sul pela mPa 

ocasionando a chegada de frentes frias.  

Pelas características apresentadas acima podemos concluir que o clima da Ilha de 

Santa Catarina é Mesotérmico sem a presença de temperaturas abaixo de zero no inverno, mas 

com um verão muito quente podendo a temperatura chegar a 40°C. Com relação as chuvas, 

estas são regulares durante todo o ano, sendo no verão constatado a presença das chamadas 

chuvas de verão. Os ventos que atuam na praia no Santinho são os ventos Norte e Sul, este 
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predominante no inverno pela interferência da FP e da mPa e o vento do quadrante norte no 

verão, devido a atuação da IT.  

 
 

2.1.2 Geologia 
 
 

A Ilha de Santa Catarina é formada por duas feições geológicas principais: o complexo 

cristalino e a planície costeira (Caruso, 1993). 

O Santinho é formado por embasamento cristalino, nas partes mais altas como o 

Morro das Aranhas, localizado ao sul da praia, e o morro dos Ingleses localizado ao norte da 

praia. A planície costeira se caracteriza por depósitos sedimentares, e sua origem provém dos 

movimentos de regressão e transgressão do nível do mar. De acordo com Peixoto (2005), a 

planície costeira é formada pelo depósito marinho praial do Holoceno recente, depósito eólico 

do Pleistoceno Superior e depósito eólico do Holoceno. O depósito eólico do Holoceno 

corresponde ao sistema dunário Ingleses-Aranha e ao sistema dunário Ingleses-Santinho, 

ambos ambientes que se encontram no Santinho.  

O mapa geológico, apresentado na Figura 04, foi baseado no estudo de Caruso (1993) 

sobre a geologia da Ilha de Santa Catarina.  

Segundo Caruso (1993) o morro dos Ingleses e a parte leste do Morro das Aranhas são 

formados pelo Granitóide Paulo Lopes. Zanini et al (apud Caruso, 1993) sugerem que o 

Granitóide Paulo Lopes possa pertencer ao domínio do embasamento pré-brasiliano. 

Mineralogicamente é composto por oligoclásio, quartzo, k-feldspato e biotita. Caruso (1993, 

p. 18) explica que, 

O conjunto de rochas cataclásticas deste granitóide parece ter sido 
gerado em condições de cristalização prolongada, onde esforços 
tectônicos concomitantes aos processos de cristalização conferiram 
características fluidais aos litótipos, orientados segundo zonas de 
cizalhamento pretérito, com geração de magma durante um regime 
estimado como sin-transcorrente.  

 A outra porção do Morro das Aranhas, porção oeste, é formada pelo Granito Ilha. De 

acordo com Caruso (1993) este granito compreende a maior parcela das rochas da Ilha de 

Santa Catarina e de ilhas oceânicas próximas. O granito é cortado ou eventualmente recoberto 

por riolitos na forma de diques. Sua mineralogia compreende plagioclásio, k-feldspato, 

quartzo e biotita.  

A área representada pelos sedimentos eólicos são depósitos de grãos de areia que 

foram formados pela ação dos ventos. No caso da Praia do Santinho as dunas do Santinho 
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Moçambique e Ingleses-Santinho foram formadas através da deposição de sedimentos 

eólicos. Elas se formaram pela ação constante do vento numa direção, ocasionando a 

deposição contínua de partículas de areia, dando origem a elevações de forma regular e 

característica: a duna (Leinz e Amaral, 1975).  

Para Suguio (1988, p. 1) os “depósitos quaternários da zona costeira estão direta ou 

indiretamente ligados a fases de submersão e emersão e às variações climáticas que ocorreram 

durante o período”.  

De acordo com Caruso (1993), a área que representa o depósito quaternário pode ser 

dividida em depósitos marinhos praiais holocênicos e depósitos marinhos praiais 

pleistocênicos, denominados de cordão externo e cordão interno respectivamente.  

Os depósitos marinhos praiais pleistocênicos tem como principais características ser 

“composto por areias quartzosas de granulação média a grossa, com alguma presença de silte, 

e coloração variando entre amarelo e marrom” (Caruso, 1993, p.20). Esta formação representa 

a antiga planície costeira da ilha. 

Sobre o cordão interno houve ainda depósito eólico, fato que pode ser observado pela 

ondulação apresentada por esta formação.  

Os depósitos marinhos praiais holocênicos “compõem-se essencialmente de areias 

quartzosas, de granulometria média a grosseira. Exceto na zona do estirâncio, apresenta-se 

geralmente recoberto por depósitos eólicos atuais” (Caruso, 1993, p.21). A coloração dos 

depósitos é esbranquiçada. Esta formação está comumente associada com praias ancoradas 

em pontais rochosos.  

Tanto o cordão interno como o externo, pode ou não estar recoberto por depósitos 

eólicos. Os depósitos que datam do período do Pleistoceno são de coloração amarronzada, 

devido a presença de alto teor de óxido de ferro. Geralmente encontram-se fixados por 

vegetação.  

Os depósitos eólicos atuais, por sua vez, são esbranquiçados, podendo estar ativos na 

forma de dunas ou fixados pela vegetação. O campo de dunas Ingleses-Moçambique é um 

exemplo de depósito eólico atual holocênico. Segundo Caruso (1993), no interior do campo 

de dunas encontram-se remanescentes de dunas pleistocênicas, o que demonstra a atividade 

eólica na região desde aquela época.   

Caruso (1993, p. 22 – 23) explica que o campo de dunas do Santinho: “encontra-se 

ativo em sua parte central e parcialmente fixado no seu lado externo. Sua fonte principal de 

sedimentos provém da Praia do Moçambique, visto que o transporte sedimentar mais efetivo 

dá-se de sul para norte, sob condições de vento sul”.  
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Os sedimentos que vão formar os depósitos eólicos têm sua origem na plataforma 

continental. Os sedimentos são transportados pelas correntes marinhas que atuam próximo a 

costa, na zona praial. Ficam dessa forma expostos a processos sub-aéreos e consequentemente 

têm-se o inicio do ciclo de transporte por atividade eólica.  
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2.1.3 Geomorfologia 

 
 

A geomorfologia é um elemento importante na caracterização física de um lugar. “A 

geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo. As formas representam a expressão 

espacial de uma superfície, compondo as diferentes configurações da paisagem morfológica. 

É o seu aspecto visível, a sua configuração, que caracteriza o modelado topográfico de uma 

área” (Christofoletti, 1980, p. 1).  

No caso da praia do Santinho ela se insere no estudo da geomorfologia litorânea. Esta 

compreende o estudo das paisagens resultantes da morfogênese marinha, na zona de contato 

entre a terra e o mar (Christofoletti, 1980). Nestas áreas, ainda de acordo com Christofoletti 

(1980), os fatores ambientais como o geológico, o climático, o biótico, e os oceanográficos, 

além da escala temporal são responsáveis pela configuração e pelos processos presentes na 

zona litorânea. Para Rosseti (2008), a dinâmica da geomorfologia costeira envolve processos 

erosivos e deposicionais. Estes por sua vez são influenciados pela ação de correntes de maré, 

ondas, correntes litorâneas, pela ação do vento, de rios e lagoas.  

O fator climático atua diretamente sobre a decomposição dos afloramentos rochosos, 

pois de acordo com o clima atuante em uma determinada região a decomposição é mais lenta 

ou mais rápida. Por exemplo, em regiões tropicais e úmidas ocorre uma decomposição 

profunda das rochas e como conseqüência há o abastecimento das costas por sedimentos de 

granulometria fina e rara é a presença de fragmentos grosseiros.  

O vento, por sua vez, atua como edificador de dunas além de gerar ondas e correntes, 

que conjuntamente com as marés estabelecem as correntes marinhas atuantes nas regiões 

litorâneas. Christofoletti (1980, p. 130) afirma que “As ondas, marés e correntes constituem 

as principais forças atuantes na morfogênese litorânea.(...) As ondas resultam da ação dos 

ventos, representando a transferência direta da energia cinética da atmosfera para a superfície 

oceânica”. O vento é um dos agentes de transporte de sedimentos, conforme explicado por 

Laporte (1975, p. 24) “Em áreas de escassa cobertura vegetal e onde o clima é árido, pode 

haver transporte significante de sedimentos pelo vento, resultando na formação de dunas 

arenosas. A areia carreada pelo vento pode ser agente erosivo muito efetivo causando 

abrasões em afloramentos e pavimentos desérticos”. 

O fator biológico está ligado ao fator climático, que define a presença ou não de 

determinados organismos. No caso da Praia do Santinho, podemos citar como exemplo a 
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vegetação sobre as dunas fixas. A sua presença impede que o vento carregue os sedimentos ali 

depositados.  

As correntes de maré correspondem a flutuação periódica do nível do mar. Durante o 

período de um dia há a elevação na superfície dos oceanos em lados opostos da Terra, 

formando protuberâncias e gerando as chamadas marés altas. Nos outros extremos ou 

quadrantes da Terra ocorrem as marés baixas, que é o pequeno rebaixamento do nível do mar 

(Rosseti, 2008). No período de um dia há a ocorrência de duas marés altas e duas marés 

baixas. Na Praia do Santinho a amplitude das marés altas é pequena, denominada de 

micromaré, cuja amplitude é menor de 2m (Peixoto, 2005).  

A ação das marés meteorológicas ou de vento depende da época do ano na Praia do 

Santinho. Por se constituir de uma praia que está voltada diretamente para o Oceano Atlântico 

as ondas que atingem a costa possuem maior energia se comparado as praias localizadas nas 

Baias Norte e Sul da Ilha de Santa Catarina. No inverno e final da primavera ocorrem as 

ressacas, que são a ocorrência de marés mais fortes ocasionando erosão da costa. Por outro 

lado no final do verão há a deposição de sedimentos (Cruz, 1998), e a praia recupera a perda 

de inverno, atingindo o equilíbrio geomorfológico.  

A morfogênese da zona litorânea também sofre a influência da subida e descida do 

nível do mar, movimento este denominado de eustasia. De acordo com Christofoletti (1980, 

p.142) “eustasia compreende as oscilações que afetaram o volume de água e o tamanho da 

bacia oceânica. Tais movimentos do nível do mar são designados de eustáticos, podendo ser 

positivos ou negativos”. Quando o movimento eustático é positivo, é denominado de 

transgressão e quando negativo de regressão.  

Estes movimentos fazem parte da história da Terra, onde segundo Suguio et. al (1988), 

há mais ou menos 120 mil anos atrás o nível do mar era cerca de 8m mais elevado que o atual. 

Assim, as planícies costeiras da Ilha de Santa Catarina eram cobertas pelo mar, e as elevações 

situadas nas proximidades eram ilhas. Com o processo de regressão marinha ocorrida e a 

deposição dos sedimentos influenciados pela corrente litorânea e a ação das ondas houve a 

formação das planícies costeiras atualmente encontradas.  

De acordo com Strahler e Strahler (2000), a praia se origina pela deposição de 

sedimentos pela ação das ondas. Estas por sua vez atuam em função dos ventos. Os 

sedimentos depositados nas praias podem ser de areias finas, areias grossas, cascalho ou 

calhau com alguns centímetros de diâmetro. No caso das praias de areias finas, geralmente se 

caracterizam como extensas e apresentam um declive suave.  
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A geomorfologia da Praia do Santinho é composta pelas seguintes feições 

geomorfológicas: morros cristalinos, campo de dunas fixas, campo de dunas ativas, dunas 

acavaladas, planície lacustre, praia atual, terraço marinho recente e terraço marinho antigo. 

A feição geomorfológica morros cristalinos está presente no Morro dos Ingleses, 

localizado no setor norte da praia e no Morro das Aranhas, no setor sul da praia. Esta feição 

está relacionada com o compartimento das Serras do Leste Catarinense, que se estendem do 

Norte do Estado de Santa Catarina até Jaguaruna, no Sul (Luiz, 2004). Esta feição 

geomorfológica é esculpida em rochas cristalinas, formando costões rochosos, possuindo uma 

altitude, no local, de pouco mais de 200m. Os morros dos Ingleses e das Aranhas são 

modelados de dissecação, ou seja, a erosão predomina sobre a deposição.  

Conforme mapeamento geomorfológico da Ilha de Santa Catarina realizado por Rosa 

(1997), os morros das Aranhas e dos Ingleses são classificados como modelados de 

dissecação de morraria ou outeiro. Esta classificação se deve pelas formas dominantes do 

relevo. A morraria compreende a “dissecação com vales encaixados, mais fechados e com 

amplitudes altimétricas maiores que no colinoso, constituindo elevações convexo-côncavas, 

conformando morros” (Rosa, 1997, p.14). Os morros da Aranhas e dos Ingleses podem ser 

visualizados nas Figuras 05 e 06 respectivamente. 

 
Figura 05: Morro das Aranhas, Praia do Santinho. 
Fonte: Pedro Henrique Simas em 05.05.2009.  
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Figura 06: Morro dos Ingleses, Praia do Santinho 
Fonte: Carline Führ em 05.05.2009 
 

As outras feições geomorfológicas são de acumulação, e são classificadas de acordo 

com a sua idade geomorfológica e material de sedimentação. Segundo Herrmann & Rosa 

(1991) as praias atuais, as planícies e os terraços marinhos, as planícies lacustres 

compreendem o compartimento praial. O compartimento praial é constituído pelo “conjunto 

de formas de relevo associadas aos sedimentos transportados e depositados sob o regime 

praial pela ação das ondas e correntes, que configuram um perfil tipicamente praial” 

(Herrmann & Rosa, 1991, p.11).  

Os campos de dunas Ingleses –Moçambique e Ingleses – Santinho compreendem a 

feição geomorfológica de dunas móveis, criadas pela ação do vento em ambiente litorâneo. 

Outra característica desta unidade geomorfológica é a presença de pequenas bacias de 

deflação, lagoas temporárias e pântanos (Luiz, 2004). No entanto, o campo de dunas Ingleses 

– Santinho possui áreas estabilizadas e semi-estabilizadas, denominadas respectivamente de 

dunas fixas e semi-fixas, além da duna ativa. Caruso (1993, p. 22–23) explica que o campo de 

dunas do Santinho “encontra-se ativo em sua parte central e parcialmente fixado no seu lado 

externo. Sua fonte principal de sedimentos provém da Praia do Moçambique, visto que o 

transporte sedimentar mais efetivo dá-se de sul para norte, sob condições de vento sul”.  

 Freitas (2006, p.60) conceitua as dunas como “formas eólicas constituídas pelo 

acúmulo de sedimentos arenosos, desenvolvidas, onde ocorre competência de transporte pelo 

vento, o que deve ser perpendicular ou oblíquo à costa”.  



 42

Com relação às dunas ativas presentes na Praia do Santinho, o campo de dunas 

Ingleses-Santinho é classificado de acordo com suas características como dunas parabólicas. 

Strahler e Strahler (2000) descrevem as dunas parabólicas como sendo aquelas que possuem a 

crista ou topo da duna côncava a barlavento. A fisionomia do campo de dunas Ingleses-

Santinho pode ser visualizada na Figura 07.  

O campo de dunas Ingleses- Moçambique, por sua vez é classificado como duna 

longitudinal. As dunas longitudinais são caracterizadas pela presença de cordões de dunas, 

com cristas alinhas a direção preferencial do vento (Branco, Lehugeur & Campos, 2003). 

Como o vento dominante na Praia do Santinho é o de quadrante sul, o campo de dunas 

Ingleses-Moçambique se formou no sentindo sul-norte. O campo dunário é composto por 

duas longas fileiras com cristas agudas e constituem as mais elevadas da Ilha de Santa 

Catarina, chegando, em alguns pontos, a 45 m de altitude (Cruz, 1998). A Figura 08 mostra o 

campo dunário Ingleses – Moçambique.  

A duna é um habitat para diferentes plantas e animais como é explicado por Strahler e 

Strahler (2000, p.333): 

“Una amplia playa de arena con su zona de aguas poco profundas 
donde rompen las olas, por un lado, y una zona de acción del viento, 
con el desarrollo de dunas, formando el límite por el lado de tierra, 
representa una sucesión de hábitats en los que cada asociación de 
plantas y animales está adaptada a un diferente medio ambiente”  

 

 
Figura 07: Campo de dunas Ingeses-Santinho. 
Fonte: Pedro Henrique Simas em 05.05.2009. 
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Figura 08: Campo dunário Inlgeses – Moçambique. 
Fonte: a autora em 24.10.2009 

 

O campo de dunas fixas está localizado na pequena depressão de fronte as dunas 

móveis Ingleses – Moçambique. É caracterizado pela forma de rampas constituídas por 

depósitos de sedimentos mal selecionados e de diferentes tamanhos oriundos das elevações 

cristalinas. De acordo com Suguio (1988, p.14), estas são dunas antigas que “são constituídas 

predominantemente por areias avermelhadas e recobertas por vegetação mais ou menos densa 

e submetidas a intensos processos pedogenéticos”.   

As dunas fixas possuem um horizonte “A” pouco profundo, mas que permite a fixação 

de vegetação. A vegetação, por sua vez, dá estabilidade aos sedimentos ali depositados. 

Os terraços marinhos, representados na Figura 09, compreendem depósitos arenosos 

do período pleistocênico. No entanto, o terraço marinho antigo é constituído por sedimentos 

mais antigos, ou seja, as deposições de sedimentos ocorreram num período maior de tempo o 

que permitiu maior acumulação de sedimentos. Por isso, esta feição geomorfológica possui 

uma elevação maior em relação a unidade geomorfológica terraço marinho recente.   

Herrmann & Rosa (1991, p.15), explicam que o terraço marinho compreende a 

Área plana com pequena inclinação para o mar, apresentando 
geralmente ruptura de declividade em relação a Planície Marinha e/ou 
Planície Lacustre. De acordo com a idade e posição altimétrica foram 
identificados 2 níveis de terraços, sendo que o nível I é o mais antigo e 
consequentemente mais interiorizado.  

Desta forma, o nível I refere-se ao terraço marinho mais antigo.  
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As dunas acavalada são formados por “areias eólicas com a presença de argilas, seixos 

e grânulos derivados da alteração dos granitos e diabásios que compõem as elevações e 

funcionam como um obstáculo para o vento, e que acabam formando depósitos avermelhados 

em virtude da contribuição de argilas e óxidos” (Luiz, 2004, p.29). 

 
Figura 09: Terraço marinho, área onde está concentrada a ocupação  
urbana. 
Fonte: Carline Führ em 24.10.2009. 
 

As dunas acavaladas, Figura 10, localizam-se na base do Morro dos Ingleses. Elas 

compõem a fase de transição entre os depósitos arenosos dunares e a formação de morro 

cristalino. As dunas acavaladas são constituídas por sedimentos areno-argilosos com grânulos 

e seixos de litologias predominantemente quartzíticas, depositados em fluxos de regime 

torrencial (Rosa, 1997). Desta forma, os sedimentos são provenientes do Morro dos Ingleses 

quando há a ocorrência de chuvas associado ao transporte de sedimentos por meio do 

escoamento superficial. Além disso, há sedimentos provenientes dos depósitos arenosos pela 

ação do vento. 
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Figura 10: Dunas acavaladas, parte central da figura. 
Fonte: Pedro Henrique Simas em 05.05.2009. 
 

A planície lacustre localiza-se na Lagoa do Jacaré e sua adjacência. De acordo com 

Herrmann & Rosa (1991, p.16) a morfologia desta feição geomorfológica é “planar típica das 

áreas de acumulação lacustre, eventualmente alagada, associada lateral e verticalmente com 

sedimentos provenientes de modelados contíguos”.  

A Lagoa do Jacaré tem sua formação associada ao afloramento do lençol freático do 

aqüífero dos Ingleses do Rio Vermelho. A unidade geomorfológica é formada por sedimentos 

areno-argilosos, portanto, o solo da planície lacustre é formado por argila e areia, de cor 

escura. A areia permite a infiltração de água, enquanto a argila favorece a retenção da água. 

Desta forma, a água se acumula havendo a formação de uma lagoa. A planície lacustre situa-

se em nível mais baixo em relação ao terraço marinho recente, unidade geomorfológica do 

entorno. As Figuras 11 e 12 mostram a Lagoa do Jacaré e a planície lacustre, a área abrangida 

por esta está assinalada na Figura 9, tendo a referida lagoa em seu centro.  

A feição geomorfológica praia atual compreende a faixa da costa abrangida pela orla 

marítima, que possui os sedimentos mais recentes do compartimento praial. Guerra (1997, p. 

503) define praia da seguinte forma: 

Praia: depósito de areias acumuladas pelos agentes de transportes 
fluviais ou marinhos. As praias representam citas anfíbias de grão de 
quartzo, apresentando uma largura maior ou menor, em função da 
maré. Algumas vezes podem ser totalmente encobertas por ocasião 
das marés de sizígia. Quanto ao material que compõe as praias, há um 
domínio quase absoluto dos grãos de quartzo, isto é, as areias.  
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Desta forma, Strahler & Strahler (1997) explicam que a praia se origina pela deposição 

de sedimentos pela ação das ondas. Estas por sua vez sofrem a influência dos ventos. Os 

sedimentos depositados nas praias podem ser areias finas, areias grossas, cascalho ou pedras 

de alguns centímetros de diâmetro. 

 
Figura 11: Lagoa do Jacaré e planície lacustre 
Fonte: Carline Führ em 03.10.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Área compreendida pela planície lacustre. 
Fonte: Carline Führ em 24.10.2009. 
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De acordo com perfis praiais e atributos geomorfológicos estudados por Cruz (1998), 

a praia do Santinho está voltada para ESSE separada da Praia dos Ingleses por tômbolo ainda 

submerso no início do século (informações locais) unindo preamares antigas, lençol dunário e 

T. elevado ao morro dos Ingleses. A autora dividiu a praia em três setores: canto sul, meia 

praia e canto norte. O setor canto sul apresenta como características: praia larga, baixos 

declives, riacho divagante, na maré de enchente praia em formação, duna erodida e duna 

frontal recuada num ponto de amostra e rampa de duna bem desenvolvida noutro ponto de 

amostragem. São encontradas areias finas e médias. Na meia praia a praia apresenta-se larga, 

com baixos declives, rampa dunária bem desenvolvida, avanço da duna frontal, 

retrabalhamento do lençol dunário por vento em corrente e areias finas. No setor norte a praia 

é larga com baixos declives e diminuição da rampa dunária. As areias são finas. A praia do 

Santinho com sua conformação atual pode ser vista na Figura 13. 

 
Figura 13: Praia atual do Santinho. 
Fonte: Carline Führ em 24/10/09. 
 

 
2.1.4 Vegetação 
 

 

Para a caracterização da cobertura vegetal e elaboração dos mapas de uso e ocupação 

do solo, foram adotados critérios voltados aos remanescentes florestais existentes na área, 

associada à representatividade das suas formações e seus diferentes estágios de sucessão 

ecológica. 
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As unidades foram assim consideradas: 

1) Florestas de Terras Baixas, de 0 a 30 metros de altitude, se enquadram: a Restinga, 

Manguezal e Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, ou seja, ecossistemas associados à 

Mata Atlântica. 

2) Florestas Submontana, acima de 30 m de altitude, a Floresta Ombrófila Densa 

Submontana, onde se enquadra: a Floresta Pluvial da Encosta Atlântica da classificação de 

Klein e Reitz.  

 A delimitação das faixas específicas da tipologia submontana (de 30 a 400 metros), 

por diferenças altitudinais, é uma nomenclatura adotada por Veloso et al (1991), como um 

sistema universal. Devido à insularidade, topografia e demais condicionantes ecológicos, a 

Ilha de Santa Catarina proporciona um ambiente perfeito a esta formação. 

Os aspectos fitofisionômicos do Domínio da Mata Atlântica, tendo como base a 

caracterização da vegetação atual por Klein (1980, 1991), Veloso et al. (1991) e Mapa da 

vegetação do Brasil-IBGE (1993) e estágios sucessionais das formações secundárias de 

“origem antropomórfica” segundo Reis (1993), estão assim divididos: 

1) Formações Pioneiras: áreas condicionadas pelas situações edáficas, com vegetação 

pioneira da faixa litorânea, que cobre os cordões arenosos, dunas, lagunas, lagoas e cordões 

rochosos; formações pioneiras de influência fluviomarinha e marinha.  

a) com influência marinha (restinga):  

• Vegetação de Praias e Dunas Frontais (Composição da Vegetação das Ante-

Dunas); 

• Vegetação de Dunas internas e Planície (Vegetação Típica das Dunas Móveis e 

Semi-Fixas), (Bresolin, 1979); 

• Vegetação das Lagoas (Bresolin, 1979); 

• Vegetação de Lagunas, Banhados e Baixadas (etapa Paludosa), (Bresolin, 

1979);  

• Vegetação de Restinga Arbustiva (Vegetação Típica das Dunas Fixas), 

(Bresolin, 1979); 

• Vegetação de Restinga Arbórea (Mata Semi-Brejosa das Planícies 

Quaternárias); 

• Remanescente da Floresta Ombrófila Densa das Terras baixas. 

b) com influência fluviomarinha 

• Mangue (mangue).  



 49

c) com influência fluvial e lacustres. 

2) Floresta Ombrófila Densa: áreas condicionadas por fatores abióticos menos 

limitadores, maior riqueza de espécies e de grande diversidade biológica.     

a) Vegetação Secundária:  

Estágios Pioneiros: condicionadas pelas situações edáficas e ambientes antrópicos, 

como agricultura ou abertura de novas pastagens (vulgarmente conhecida como matagal 1- 5 

anos). 

• Capoeirinha: estágio inicial de regeneração (5 -10 anos);  

• Capoeira: estágio médio de regeneração (10 -15 anos); 

• Capoeirão: estágio avançado de regeneração (15 - 30 anos); 

• Floresta Secundária: (30 - 50 anos);. 

• Floresta Secundária: (50 - 80 anos) e a Floresta Climácica acima de 80 anos. 

b) Floresta Primária: 

• Floresta Primária: com desmatamento seletivo de espécies nobres.     

 
 
2.1.4.1 Caracterização da Cobertura Vegetal  
 
 

A Floresta Pluvial da Encosta Atlântica da Praia do Santinho está presente sobre os 

maciços cristalinos, constituídos pelos morros dos Ingleses e das Aranhas. Tendo como 

característica a mesma vegetação exuberante, mais complexa, formada por diversos 

agrupamentos distintos, quanto à sua composição, estrutura e, sobretudo quanto ao aspecto 

fitofisionômico, descrita em praticamente em todos os trabalhos de REITZ (1966), KLEIN 

(1980, 1991) & REIS (1993).  

Coura Neto & Klein (1991) chamam atenção a respeito do mapeamento da vegetação 

atual da Ilha de Santa Catarina, verificando que há predominância absoluta de vegetação 

secundária (estágio capoeirão), estágio que muitas vezes é confundido com a floresta 

secundária. Também destaca em seus ensinamentos, que a diferenciação entre os estágios de 

sucessão ecológica da vegetação secundária, torna-se, ainda mais difícil, nas áreas antrópicas 

e urbanizadas tendo em vista a incorporação por espécies plantadas e ou introduzidas, muitas 

das vezes não havendo uniformidade fitofisionômica para tal diferenciação até mesmo em 

campo, tendo ampliada sua dificuldade se a mesma for feita somente por meio de 

fotointerpretação. O que se vê em praticamente toda a ilha é a composição de um mosaico 
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heterogêneo da Cobertura Vegetal resultante das atividades de subsistência influenciadas pelo 

tipo de Uso e Ocupação do Solo ilhéu, acrescidas de suas peculiaridades locais.  

Com relação à tipologia da vegetação na Praia do Santinho, estão presentes: 

• Vegetação de Praias e Dunas Frontais - VPDF (Composição da Vegetação das 

Ante-Dunas), (Klein 1980). É composta por vegetação herbácea; 

• Vegetação de Dunas Internas e Planície - VDIP (Vegetação Típica das Dunas 

Móveis e Semi-fixas), (Klein 1980). A vegetação é herbácea e/ou subarbustiva; 

• Vegetação de Lagunas, Banhados e Baixadas - VLBB (Etapa Paludosa), (Klein 

1980).  Vegetação herbácea e/ou arbustiva; 

• Vegetação de Restinga Litorânea - VLR (Vegetação Típica de Dunas Fixas), 

(Klein 1980). Vegetação arbustiva densa e/ou subarbusto; 

• Vegetação Secundária em Estádio Médio de Regeneração VSM –Capoeira (10 

– 15 anos). 

 
 
2.1.4.2 Fitofisionomias do Domínio da Mata Atlântica 
 
 
 2.1.4.2.1Vegetação de Praias e Dunas Frontais - VPDF (Composição da 

Vegetação das Ante-Dunas). 

 
 
Ecossistema que apresenta vegetação Halófila, constitue-se como pioneira formando um 

grupo de espécies herbáceas muito peculiar nas ante-dunas por suportar a proximidade do mar 

e influência da salinidade marinha (Bresolin, 1979). Na Figura 14 pode-se observar a 

Vegetação de Praias e Dunas Frontais.  

A VPDF é caracterizada pela presença de espécies de vegetação herbácea e/ou 

subarbustiva, provida de estolões e rizomas, resistentes a salinidade marinha das ante-dunas. 

Devido às característica naturais, solo arenoso, forte calor, salinidade, falta de água, a 

cobertura vegetal é esparsa ou desprovida de vegetação após as dunas frontais, no estrato 

subarbustivo as plantas tem menos de um metro de altura, sem epífitas, lianas rastejantes e 

sem sub-bosque (Bresolin, 1979). 

Como elementos da Flora da Ilha de Santa Catarina de ocorrência na Praia do Santinho 

pode-se citar: Remirea maritima - Cyperaceae (Pinheirinho-da-praia); Hydrocotyle 

bonariensis - Umbelliferae (Acariçoba), como espécies companheiras as Philoxerus 

portulacoides - Amaranthaceae (Capotiraguá); Panicum racemosum - Gramíneae (Capim-da-
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praia); Ipomoea pes-caprae - Convolvulaceae (Batateira-da-praia); Paspalum vaginatum - 

Gramineae (Grama-da-praia); Acicarpha spathulata - (Rosetão ou picão-da-praia); Canavalia 

obtusifolia - (Fava-de-rama); Heleocharis geniculata - (Tiririca da praia); Petunia littoralis - 

Solanaceae; Oxypetalum parviflorum - Asclepiadaceae (Cipó-leiteiro); Vitex megapotamica - 

(Tarumã); Vriesea friburgensis - (Bromélia, gravatá); Polypodium lepidopteris (Samambaia) e 

Criptógamas (microalgas) e fungos. 

Como espécies indicadoras podemos citar: Ipomea pes caprae, gramíneas (Panicum 

spp, Spartina spp, Paspalum spp), Remirea maritima. A Figura 15 mostra um exemplo de 

espécie indicadora, a batateira-da-praia.  

           
 Figura 14: Vegetação de dunas frontais - Praia do Santinho, Distrito   
de Ingleses do Rio Vermelho - Ilha de Santa Catarina 
 Fonte: Pedro Henrique Simas em 05/05/09. 

   
Figura 15: Vegetação de dunas frontais - Ipomoea pes-caprae -       
Convolvulaceae (Batateira-da-praia), Praia do Santinho, Distrito de 
Ingleses do Rio Vermelho - Ilha de Santa Catarina 

  Fonte: Pedro Henrique Simas em 05/05/09. 



 52

2.1.4.2.2 Vegetação de Dunas Internas e Planície - VDIP (Vegetação 

Típica das Dunas Móveis e Semi-Fixas). 

  
 

Este ecossistema apresenta vegetação Esclerófilas, composto predominantemente por 

espécies subarbustivas, algumas herbáceas e pequenos arbustos, peculiares nas dunas móveis 

e semi-fixas, que nas planícies arenosas da praia sofrem com a ação abrasiva do vento. Porém, 

por estarem mais longe do mar sofrem pouca ou nenhuma influência da salinidade marinha. 

Cabe salientar que, algumas de suas áreas possuem cobertura vegetal esparsa e até mesmo 

desprovida de vegetação, principalmente após a faixa de dunas frontais, mostrando a dinâmica 

dos ambientes costeiros (Resolução Conama nº 261 de 1999). 

De acordo com Veado (2004), a vegetação de dunas móveis e semi-fixas é pouco densa 

e é adapatada para resistir ao calor, que no verão sobre as dunas chega a 60° C, e a falta de 

água, pois o lençol freático é profundo. Por isso, as plantas desenvolveram rizomas, que são 

órgãos subterrâneos onde armazenam água e nutrientes.    

Apesar da predominância de extratos herbáceos e subarbustivos, na região litorânea da 

Lagoinha do Leste e no Pântano do Sul, estão presente também em outras localidades da Ilha 

de Santa Catarina, como por exemplo, na Praia do Santinho. 

A vegetação subarbustiva (algumas herbáceas) e arbustos se desenvolvem na sua 

maioria sobre as dunas móveis e/ou semifixas da Ilha de Santa Catarina, bem como nas dunas 

fixas que se distribuem ao longo da Ilha e nas planícies arenosas após praia ou associadas a 

dunas e lagunas. A vegetação herbácea e/ou subarbustiva destas áreas, geralmente, não 

ultrapassa 1,5 metros, sendo que as epífitas são raras e as lianas (trepadeiras) apresentam-se 

predominantemente rastejantes e o sub-bosque é praticamente inexistente. 

Dentre os elementos da flora da vegetação de Dunas Internas e Planície de ocorrência 

no Santinho pode-se citar:  

Cordia curassavica (Erva baleeira); Davilla rugosa - Dilleniaceae (Cipó-caboclo ou 

cipó-lixa); Spartina ciliata - Gramínea; Ipomoea pes-caprae - Convolvulaceae (Batateira-da-

praia); Ipomoea stolonifera - Convolvulaceae; Schinus therebinthifolius - (Aroeira-vermelha); 

Canavalia obtusifolia - Leguminoseae; Acicarpha spathulata - (Rosetão); Scaevola plumieri - 

Goodeniaceae (bastante irregular e descontínua); Epidendrum ellipticum (Klein, 91) - 

Orchidaceae (Orquídea-da-praia); Oxypetalum parviflorum - Asclepiadaceae (Cipó-leiteiro).            

Destaca-se ainda a presença de uma espécie endêmica: Petunia littoralis, encontrada 

somente em Florianópolis. 
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Como espécies indicadoras desta tipologia vegetacional têm-se: Spartina ciliata, 

Ipomoea pes-caprae, Ipomoea stolonifera, Remirea maritima, Scaevola plumieri, Acicarpha 

spathulata (rosetão), Cordia curassavica, Oxypetalum parviflorum (cipó-leiteiro) e 

Epidendrum ellipticum - Orchidaceae (orquídea da praia). A Figura 16 é um exemplo da 

vegetação de Dunas Internas e Planícies.   

No campo observou-se a presença da espécie exótica pinus spp sobre o campo de 

dunas Ingleses – Moçambique e entre a  vegetação de restinga litorânea, há também alguns 

exemplares de eucalipto. A presença de espécies exóticas descaracteriza a vegetação nativa. 

Provavelmente a presença do pinus spp é consequência da rápida dispersão desta espécie e de 

sua fácil adaptação aos ambientes mais adversos. A dispersão é decorrente da proximidade 

com o Parque Florestal do Rio Vermelho, que foi reflorestado pela espécie exótica.  As 

Figuras 17, 18 e 19 ilustram respectivamente a espécie pinus spp sobre o campo de dunas 

móvel, a observação da dispersão da espécie e a presença de pinus spp e eucalipto entremeado 

na vegetação de restinga litorânea.  

 
Figura 16: Vegetação de Dunas Internas e Planície - herbácea e/ou  
subarbustiva, Praia do Santinho, Distrito de Ingleses do Rio                                
Vermelho - Ilha de Santa Catarina 
 Fonte: Pedro Henrique Simas em 05/05/09. 
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Figura 17: Espécie exótica pinus spp no campo de dunas Ingleses- 

                          Moçambique, Praia do Santinho. 
Fonte: Pedro Henrique Simas em 24/09/09 

 

   Figura 18: Expansão da espécie exótica pinus spp sobre o campo  
                        de dunas Ingleses-Moçambique, Praia do Santinho. 
                        Fonte: Carline Führ em 24/10/09. 
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 Figura 19: Pinus spp sobre a restinga llitorânea, Praia do Santinho.  
                         Fonte: Pedro Henrique Simas em 24/09/09. 
 
 

 1.1.2.2.3 Vegetação de Lagunas, Banhados e Baixadas - VLBB (Etapa 

Paludosa) 

 
 

A VLBB é um ecossistema que apresenta vegetação Hidrófila, peculiar de depressões 

existentes entre os renques de dunas fixas. As plantas formam matas de brejos herbáceos e 

arbustivos, bem como a vegetação higrofítica de transição paludosa, principalmente nas 

bordas de paleolagoas e/ou paleolagunas e margens de lagoas, locais com inundação 

duradoura. As paleolagunas podem ou não ter influência salina, por afloramento do lençol 

freático, por acúmulo das águas das chuvas e lagoas colmatadas em sucessão ecológica. Na 

Figura 20 vê-se a Lagoa do Jacaré e a vegetação deste ambiente. É possível observar a 

vegetação presente, composta por ciperáceas. Na referida figura, é possível observar ainda, 

uma característica da VLBB, a formação de densos agrupamentos que se desenvolvem em 

solos lodosos, frequentes na planície costeira da Ilha de Santa Catarina. 

Este habitat se encontra em estreita relação com a vegetação litorânea e demais 

formações ao seu redor, forma a zona de transição entre a Restinga Litorânea e as matas 

brejosas, nestas áreas predomina espécies de Ciperáceas e Gramíneas sendo que os 

sedimentos do quaternário tornam este habitat  de relevante interesse ecológico e de alto 

índice de fragilidade sob o aspecto ambiental (hidrodinâmica), além disto estas áreas 

alagadiças são muito suscetíveis a subsidência, devido ao solo lodoso existente no local, que 

se caracteriza por um solo instável. .  
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A super produção de biomassa resultante das macrófitas predominantes nestas áreas, 

trazem para estes habitats, em alguns casos um acentuado processo de eutrofização, 

principalmente quando o nível d’água diminui. A ação de dunas móveis ajuda a acelerar o 

processo de colmatação, ou seja, um processo de envelhecimento natural de paleolagoas.  

   

 
            Figura 20: Lagoa do Jacaré, Vegetação de Lagunas,      
            Banhados e Baixadas, Praia do Santinho. 

      Fonte: Pedro Henrique Simas em 05/05/09. 
       

Como elementos da Flora da Ilha de Santa Catarina e de ocorrência local tem-se como 

exemplo: Nymphoides indica - (Soldanela-d’água) em águas mais profundas; Scirpus 

californicus - (Junco); Heliocharis geniculata - (Tiririca); Eichornia crassipes - (Aguapé); 

Myriophyllum brasiliense - (Pinheirinho-d’água); Typha domingensis - (Taboa); Scirpus 

maritimus var. macrostachys - (Tiririca); Gramíneas do gênero Andropogon, Panicum, 

Paspalum e as Ciperáceas do gênero Rhychospora.  

Na Figura 21, observa-se o espelho d’água com a presença de vegetação típica de 

lagunas e banhados. A Figura 22 por sua vez ilustra a Lagoa do Jacaré, localizada atrás da 

duna frontal Ingleses-Santinho. Pela figura observa-se que a Lagoa está tomada pela 

vegetação aquática. 

Destacam-se as espécies indicadoras: vegetação paludal, “pirizais dominados pela 

Tiririca-branca - Scirpus giganteus” e em menor quantidade o capim-pluma, capim-caninha, 

macela, botão de ouro, dentre outras. 
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                 Figura 21: Lagoa do Jacaré, Vegetação de Lagunas,         
                 Banhados e Baixadas, Praia do Santinho.  

                       Fonte: Pedro Henrique Simas em 05/05/09. 

Figura 22: Lagoa do Jacaré, Vegetação de Lagunas, Banhados e  
Baixadas, Praia do Santinho.  
Fonte: Pedro Henrique Simas em 05/05/09. 
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 2.1.4.2.4 Vegetação de Restinga Litorânea - VRL (Vegetação Típica das 

Dunas Fixas). 

 
 

As áreas abrangidas pela restinga arbustiva são mais protegidas do vento. A areia é fina, 

mais compactada e já mostra um teor de argila e uma fina camada de húmus. Além disso, a 

maior proximidade com o lençol freático permite um ambiente mais úmido. A associação 

destas características permite o aparecimento de arvoretas e arbustos mais desenvolvidos 

(Veado, 2004). A restinga arbustiva caracteriza a vegetação da restinga litorânea, presente nas 

dunas fixas e já estabilizadas.  

Na maioria destes habitats forma-se uma densa vegetação arbustiva em decorrência de 

fatores ecológicos menos limitadores, mesmo que ainda corresponde a uma formação 

eminentemente edáfica. 

Apresenta maior diversidade florística do que a anterior, formada por espécies de 

grande rusticidade e elevada capacidade de adaptação, que se desdobra em diversos 

agrupamentos e associações vegetais muito característica (epífitas e trepadeiras).  

A restinga arbustiva está presente na Praia do Santinho em dunas estabilizadas, 

localizadas atrás da duna frontal e antes da duna móvel dos Ingleses-Moçambique. A 

vegetação tem sua origem com a formação dos depósitos sedimentares de origem marinha, 

onde a fixação do vegetal em solo mais humoso (serrapilheira), umidade e menor influência 

dos raios solares, tornam este habitat mais eficiente sob o ponto de vista ecológico que os 

anteriores, apesar de que o ambiente ainda é adverso. A vegetação característica da restinga 

litorânea é arbustiva densa e subarbusto, apresentando cerca de 1-5 m de altura. 

 A faixa litorânea sofre uma pressão antrópica constante, neste sentido requer cuidado 

quanto ao seu uso e parcelamento. Com possibilidade de ocorrência de estratificação e 

diversidade florística comporta habitats de fundamental importância ecológica. Na praia do 

Santinho a ocupação urbana restringe-se praticamente sobre áreas onde originariamente havia 

a vegetação da restinga arbustiva.  

Na Figura 23 observa-se a restinga arbustiva sobre uma duna fixa e a ocupação urbana 

avançando sobre a vegetação. 

Como exemplos de elementos da Flora da Ilha de Santa Catarina de ocorrência local 

pode-se citar: Campomanesia littoralis - (Guabiroba-da-praia); Psidium littorale - (Araçá-do-

Campo); Eugenia uniflora - (Pitangueira); Eugenia catharinae - (Guamirim); Gomidesia 

palustre - (Guamirim-de-folha-miúda); Ocotea pulchella - (Canela-do-brejo); Byrsonima 
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ligustrifolia - (Baga-de-pomba); Guapira opposita (Maria-mole); freqüentes do Morro das 

Pedras à Armação: Vitex megapotamica (Tarumã); Rapanea ferruginea - (Capororoca) e 

Rapanea umbellata (Capororocão). 

São exemplares de espécies indicadoras: Eugenia uniflora (pitangueira), Campomanesia 

littoralis - (guabiroba da-praia), Cordia curassavica (balieira), Psidium littorale - (araçá-do-

campo), Pyrostegia venusta (cipó-são-João), Eugenia umbelliflora (baguaçu). 

 
Figura 23: Ocupação urbana avançando sobre a vegetação de Restinga 
Litorânea Praia do Santinho.  
Fonte: Pedro Henrique Simas em 05/05/09. 

 

A restinga arbustiva pode ser classificada, de acordo com as espécies vegetais presentes 

e as características da formação da vegetação, como: 

Primária ou Original – vegetação densa, palmeiras (butiazeiros), porte arbustivo e 

herbáceo, de 1-5 m de altura, Vanilla chamissonis (orquídea-baunilha), Eugenia uniflora 

(pitangueira), Cyrtopodium polyphyllum (orquídeas terrícolas).  

Inicial – Espécies lenhosas, de pequeno porte, em geral de até 1 metro, epífitas raras ou 

inexistentes, trepadeiras raras ou inexistentes. Em locais úmidos após as intervenções 

antrópicas pode ocorrer Hedychium coronarium (lírio-do-brejo). 

Médio – predominantemente arbustiva, estratos arbustivos herbáceos, plantas do estrato 

arbustivo com 1 a 2,5 m de altura, Cordia curassavica  (erva baleeira), fisionomia arbustiva 

mais aberta que o original, estratos arbustivos, subarbustivos e herbáceos, altura das plantas 

no estrato arbustivo de 2,5 a 5 metros, Pyrostegia venusta (cipó-são-joão), Vanilla 

chamissonis (orquídea-baunilha); espécies de malpiguiáceas; Guapira opposita (maria-mole), 
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Vitex megapotamica (tarumã), Butia capitata (butiazeiro), Psidium littorale  (araça-do-

campo). 

Avançado – Fisionomia arbustiva mais aberta que o original. Predominância dos 

estratos arbustivos, subarbustivos e herbáceos. Altura das plantas no estrato arbustivo de 2,5 a 

5 m.  Pyrostegia venusta (cipó-são-joão), Vanilla chamissonis (orquídea-baunilha), espécies 

de malpiguiáceas. Lithrea brasiliensis (aroeira-brava), Guapira opposita (maria-mole), Vitex 

megapotamica (tarumã), Butia capitata (butiazeiro), Psidium littorale - (araçá-do- campo), 

Myrcia spp. (guamirim), Cecropia adenopus (embaúba), Cordia curassavica (baleeira).  

Na figura 24 pode-se identificar a restinga arbustiva, no local a vegetação se apresenta 

de forma bem característica, ou seja, sobre a duna, com arvoretas de cerca de 2m de altura em 

agrupamentos densos.  

No campo realizado, observou-se que a restinga litorânea do Santinho apresenta áreas 

de restinga avançada e média entremeadas com restinga inicial. Há a presença de vassoura e 

fumo bravo, espécies que indicam a ocorrência de intervenção antrópica. Há ainda a presença 

de liquens e musgos, espécies características de lugares mais úmidos. 

Em alguns pontos a regeneração da restinga litorânea é dificultada pelas trilhas, estas 

apresentavam ainda marcas de pata de cavalo, o que indica que o lugar além de servir como 

passagem de pessoas é também lugar de passagem de animais. Além das marcas de patas 

foram encontradas fezes de gado bovino e eqüino. 

Outro ponto observado no campo foi a presença de vegetação mais densa nas rampas 

da duna em relação às baixadas. Este fato revela que a agricultura praticada no Santinho era 

realizada sobre a duna fixa somente nas baixadas e nos pontos planos.  

           Figura 24: Vegetação de Restinga Litorânea, Praia do Santinho,  
                    Distrito de Ingleses do Rio Vermelho. 

        Fonte: Pedro Henrique Simas em 24/09/09. 
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2.1.4.2.5 Vegetação Secundária em Estágio de Regeneração – Capoeira 
 
 
A vegetação secundária, pertencente a fisionomia do Domínio da Mata Atlântica, 

presente na Praia do Santinho está restrita aos morros das Aranhas e dos Ingleses. Esta 

atualmente pode ser classificada como Vegetação Secundária em Estágio Médio de 

Regeneração.  

De acordo com Nascimento (2001), a vegetação de porte maior se encontra na parte 

mais alta do morro. À medida que se desce a vegetação se torna mais densa, com muitos 

cipós, ciperáceas e densos agrupamentos de gravatás sobre rochas expostas, tornando difícil a 

locomoção no seu interior.  

A mata primária foi devastada através da retirada de madeira que era utilizada para a 

construção de casas, barcos e demais utensílios domésticos. Posteriormente, o morro foi 

utilizado como pastagem para o gado, como uma área comum de toda a comunidade. Com a 

decadência da atividade agrícola a vegetação iniciou sua regeneração. No entanto, a vegetação 

secundária não possui as mesmas espécies que a vegetação primária.  

Espécies da flora Ilha de Santa Catarina de ocorrência local, de acordo com 

Nascimento (2001), tais como: Cedro (Cedrrela fissilis), imbiriçu (Pseudobombax 

grandiflorum), caxeta ou mandioqueira (Didipomana sp.) canjeran (Cabralea canjerana), 

licurana (Hieronyma alchorneoides), gerivá (Arecastrum romanzoffianumm), figueiras (Ficus 

spp.) e o palmiteiro ou içara (Euterpe edulis).  

A Figura 25 mostra o aspecto característico da vegetação secundária em estágio médio 

de regeneração, presente no Morro das Aranhas. A Figura 26 compreende o mapeamento 

atual da vegetação. 

Figura 25: Vegetação secundária em estágio médio de regeneração –  
capoeira, no Morro das Aranhas, Praia do Santinho.  
Fonte: Carline Führ em 24/10/09. 
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Figura 26 – Mapa de Vegetação 
 
 
 
 



2.2 História e Caracterização da Praia do Santinho 
 

 
2.2.1 Breve História de Florianópolis 
 

 

A população nativa da Ilha de Santa Catarina, quando da chegada dos primeiros 

portugueses à Ilha, era formada por indígenas do grupo lingüístico Tupi-guarani, conhecido 

como Carijós. Eles habitavam o litoral sul do Brasil. Foram encontrados vestígios de diversas 

aldeias foram identificadas no interior da Ilha de Santa Catarina. De acordo com Caruso 

(1983), lugares como a Praia dos Ingleses, Lagoa da Conceição e Ratones eram povoadas 

pelos indígenas, pois o solo era apropriado para o cultivo da mandioca.  

No século XVII, mais precisamente no ano de 1673, foi fundada a Póvoa de Nossa 

Senhora do Desterro. Esse foi o primeiro nome da atual capital do Estado de Santa Catarina, 

Florianópolis. O povoado foi fundado por José Pires Monteiro, filho do vicentista Dias Velho 

(Cecca, 1997). A fundação do povoado de Desterro deve-se a um fator estratégico militar, 

pois se localizava entre as duas principais cidades da época: Rio de Janeiro e Buenos Aires. A 

primeira era de domínio português enquanto que a segunda era de domínio espanhol.  

Segundo Caruso (1983), a Ilha de Santa Catarina teve uma grande importância 

geopolítica e militar. Até o século XVIII ela servia como porto de abastecimento de água, 

madeira e alimentos para embarcações espanholas que se dirigiam em direção a Buenos Aires, 

na Argentina (Cecca, 1997). Este fato refletia o desinteresse que a Coroa Portuguesa tinha 

com boa parte de sua colônia. O grande interesse de Portugal era o comércio de especiarias 

com a Índia que lhe gerava grandes lucros.  

De acordo com relatos de viajantes que passaram pela Ilha de Santa Catarina do início 

do século XVIII ao início do século XIX, a Ilha era um lugar de paisagens exuberantes onde 

era possível guarnecer os navios com víveres e frutos frescos, além de água e madeira. O 

comércio era fraco e se concentrava na vila de Nossa Senhora do Desterro, atual centro do 

município de Florianópolis, que era local de maior concentração populacional na Ilha (Haro, 

1996). As demais residências localizavam-se próximas à costa, mas estavam espalhadas pela 

Ilha.  

Segundo Cabral (1979), o dinheiro era muito escasso na Ilha e, por isso, o comércio 

era realizado na forma de escambo pelos moradores com os navios que aportavam para 

abastecer. Pelo fato do dinheiro ser praticamente inexistente, dificilmente os moradores o 
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aceitavam como forma de pagamento. A preferência era por produtos inexistentes na ilha. As 

demais residências localizavam-se próximas à costa, mas estavam espalhadas pela Ilha.  

O porto de Desterro era considerado como o melhor situado no Atlântico Sul para o 

abastecimento dos navios. Para Cabral (1979), o porto foi responsável pelo crescimento da 

vila de Nossa Senhora do Desterro e posteriormente da cidade. Nele aportavam diversas 

embarcações nacionais e estrangeiras, geralmente com destino para a região do Prata. Além 

disso, o comércio de Desterro surgiu com o porto, pois o transporte marítimo era a forma de 

comunicação com outras regiões e o meio de transporte utilizado até o século XX. O porto da 

Ilha de Santa Catarina começa a perder sua importância no início do século XX. Dois fatores 

foram os responsáveis pela decadência: a construção da ponte Hercílio Luz, em 1926, e a 

pouca profundidade das águas do porto não permitiam que os navios de porte maior, que já 

começavam a circular no século XX, atracassem.  

Era através do porto de Desterro que se realizava o comércio entre a Ilha de Santa 

Catarina e os centros como Montevidéu, Buenos Aires, Rio Grande (RS), Rio de Janeiro e até 

mesmo Bahia e Pernambuco. No comércio de exportação o produto de destaque era a farinha 

de mandioca, no entanto, também era comercializado feijão, arroz e lenha. Entre os produtos 

importados estão os tecidos e os alimentos que não eram produzidos na Ilha, como o queijo e 

a carne (Cabral, 1979).  

Outro destaque dado pelos viajantes era com relação a pesca da baleia, que era 

realizada em algumas armações, monopolizada pela Coroa Portuguesa, através de trabalho 

escravo, ou seja, os habitantes da Ilha não obtinham qualquer vantagem econômica com esta 

prática (Haro, 1996). 

No século XVIII, Portugal tomou a iniciativa de uma ocupação mais efetiva da Ilha de 

Santa Catarina. O objetivo era assegurar o território conquistado, evitando-se assim, o 

domínio espanhol da área. Para que isso se efetivasse, foi criada a capitania de Santa Catarina, 

por volta de 1738, com administração de um comandante militar (Caruso, 1983).  

Nesse contexto, foi incentivada a imigração pelo governo português para tentar pela 

segunda vez a ocupação efetiva da Ilha de Santa Catarina. Conforme destaca Caruso (1983), 

entre os anos de 1748 e 1756 foi registrada a chegada de cerca de cinco mil imigrantes à Vila 

de Desterro, vindos do Arquipélago de Açores. De acordo com Melo (2002), com a vinda 

destes imigrantes a Coroa Portuguesa iniciou um planejamento para a fixação de moradores 

na Ilha. Antes da chegada dos açorianos havia algumas centenas de pessoas: militares 

acantonados, pequenos comerciantes vindos de outras regiões do Brasil e de Portugal, 
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marinheiros espanhóis desertores, mamelucos. Os índios por sua vez, haviam fugido para o 

continente.  

Muitos imigrantes se estabeleceram na vila de Nossa Senhora do Desterro, o que 

corresponde atualmente ao centro de Florianópolis. Já outras famílias se estabelecem no 

interior da Ilha de Santa Catarina, apesar das dificuldades de acesso e de locomoção pela falta 

de estradas. As famílias açorianas fundaram diversas freguesias3 como, por exemplo: a 

freguesia do Ribeirão da Ilha no sul da Ilha, a freguesia de São João do Rio Vermelho no 

Norte, freguesia de Santo Antônio de Lisboa do Oeste e a freguesia da Lagoa da Conceição 

no Leste (Piazza & Hübener 2003). Alguns desses imigrantes açorianos se fixaram no leste da 

Ilha fundando o Povoado das Aranhas, nome da Praia do Santinho até meados da década de 

1970. O nome se deve a duas ilhas denominadas Ilhas das Aranhas, localizadas em frente ao 

Morro das Aranhas, ao sul da praia. Na época do povoado das Aranhas o Morro das Aranhas 

era conhecido como Morro da Leandra.  

Nascimento (2001) explica que há cerca de cem anos os pescadores iam buscar nas 

Ilhas da Aranhas cipó para fazer cabo (corda) para a pesca e madeira para a construção e 

reparo de barcos. Nestas ilhas existiam muitos animais peçonhentos, dentre os quais a aranha 

caranguejeira, dando origem ao nome das referidas ilhas. Com a venda dos lotes pela 

comunidade a partir da decadência da agricultura, o nome da localidade também foi perdendo 

sua identidade (Nascimento, 2001). Assim, houve a mudança no nome da comunidade, de 

Aranhas para Santinho. 

O nome Santinho se deve pela presença da imagem de um “Santo” desconhecido no 

costão do Morro dos Ingleses. Esta imagem estava inscrita numa pedra e foi levada pelo Pe. 

Rohr, pelo ano de 1930, para o museu do Colégio Catarinense. O “Santo” era adorado pelos 

moradores locais, que ao seu pé realizavam missas e novenas. Este fato motivou o Pe. Rohr a 

retirar a imagem, pois o “Santo” não era reconhecido pela Igreja Católica (Martins, 1995).  

De acordo com Caruso (1983), com a chegada dos imigrantes açorianos inicia-se a 

segunda etapa do desmatamento na Ilha. Os imigrantes necessitavam da madeira para a 

construção de suas residências e, além disso, desmatavam para a implantação de lavouras. No 

entanto, a população açoriana passava por dificuldades de adaptação em suas novas terras. 

Conforme Piazza & Hübener (2003), as terras da Ilha de Santa Catarina não eram apropriadas 

para o cultivo de produtos como o trigo que era um dos destaques da produção açoriana feita 

na Ilha dos Açores. Com isso, eles passaram a se dedicar ao cultivo da mandioca, cana-de-

                                                
3   Freguesia é o nome dado a menor das divisões administrativas nas cidades e províncias portuguesas. 
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açúcar, arroz, fumo, milho, cebola, cevada, café, feijão e pimenta do reino, além da produção 

de farinha de mandioca e da prática da pesca. No Povoado das Aranhas, os principais 

produtos cultivados eram a mandioca e o amendoim, sendo que o último era o produto do 

comércio da comunidade, a pesca também era praticada servindo somente para o consumo 

próprio (Cecca, 1997).   

No final do século XIX o pesquisador Virgilio Várzea fez uma viagem pela Ilha de 

Santa Catarina, relatando no livro Santa Catarina: a Ilha de 1900 os fatos vistos em sua 

viagem. Com relação à comunidade das Aranhas expõe que: 

A pouco mais de duas léguas da freguesia da Lagoa, encontra-se ao 
norte o povoado das Aranhas, junto ao Morro das Flechas, que forma 
a ponta de mesmo nome e cuja elevação é de 220m. Para leste, em 
frente à ponta, na distância de uma milha mais ou menos, vê-se o 
pequenino grupo de ilhotas das Aranhas, que deu o nome ao lugar. 
Este grupo compõe-se de duas ilhas e quatro rochedos estéreis, 
cercados de lages alagadas, sendo a  maior das ilhas de pouco mais de 
1 milha quadrada, toda coberta de vegetação e com um morrete ao 
centro de 90m de altura.  
As casas da povoação, rareadas e em pequeno número, estendem-se 
pelo Morro das Flechas e praia das Aranhas, que limita ao norte com a 
ponta e Morro dos Ingleses. As plantações aí são pouco numerosas, 
cifrando-se quase na cultura da mandioca e do amendoim, este último 
em maior abundância, pois constitui o principal comércio do sítio. A 
pesca entretanto é fecunda, mas explorada apenas para consumo dos 
habitantes. (VÁRZEA, 1985:97). 

A produção era destinada para a subsistência, sendo que somente o excedente era 

destinado à exportação tendo como principal mercado o Rio de Janeiro.  Para Peluso (1991), o 

comércio exportador foi a estrutura pela qual se sustentou a economia de Florianópolis4 até a 

década de 1930 quando a mesma começou a entrar em decadência. Observou-se que alguns 

anos mais tarde, a partir do enfraquecimento da economia de exportação de Florianópolis, o 

porto da cidade foi desativado. Neste período, registra-se um fortalecimento e um 

enriquecimento das funções do Estado.  

 
 

2.2.2 De uma economia de base agrícola a uma economia sustentada no setor terciário 
 
 
Do momento da chegada dos açorianos a Ilha de Santa Catarina, de 1738 a 1756, até o 

início do século XX, a agricultura, principalmente a de subsistência, e a pesca artesanal eram 

                                                
4  Nome dado ao município de Desterro em 1894 pelo então governador do Estado de Santa Catarina 
Hercílio Luz. 
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as principais atividades econômicas. O excedente era comercializado no porto de Desterro que 

se localizava onde atualmente está o Centro de Florianópolis. As comunidades situadas no 

interior da Ilha tinham grande dificuldade em comercializar sua produção, devido ao difícil 

acesso que tinham ao porto. Este fato foi exposto por Mira (2002, p.66), 

As localidades do interior da Ilha tinham em Desterro o seu entreposto 
comercial através do qual colocavam seus produtos no mercado, local 
e/ou nacional, e recebiam as mercadorias necessárias. As incipientes 
vias terrestres e as deficientes ligações marítimas mantinham apenas 
as relações básicas entre elas e com o centro maior em nada 
semelhantes as fáceis redes de comunicação da atualidade.   

Conforme Mira (2002), até 1930, Florianópolis era um centro portuário e comercial. 

Com a decadência sofrida pela produção da Ilha e posterior fechamento do porto, a cidade 

adquiriu na década de 1940 uma dupla função: a de cidade de serviços e político-

administrativa.  

Cunha (2002) ressalta que nas demais regiões do Estado de Santa Catarina, como é o 

caso do Vale do Itajaí, na região Norte e da região Sul, a partir da segunda metade do século 

XIX, começou um desenvolvimento industrial com a vinda de imigrantes europeus. Estas 

regiões foram as responsáveis pelo dinamismo da economia catarinense desde aquela até por 

volta de 1960.  

Na Ilha de Santa Catarina, a indústria não teve um desenvolvimento significativo. O 

que havia na Ilha eram engenhos para a fabricação da farinha de mandioca, de açúcar e 

cachaça, além de pilão para descascar o arroz (Cunha, 2002). No entanto, estas atividades 

eram realizadas de maneira rústica com a utilização de equipamentos que remontavam da fase 

pré-industrial.   

No caso da Praia do Santinho, conforme Zeferino (2008), havia cerca de 20 engenhos 

de farinha de mandioca localizados as margens da estrada das Aranhas. Além disso, havia 

também dois engenhos de açúcar localizados no setor norte da praia. 

O autor refere-se ao engenho como estrutura dominante na paisagem cultural. Boa 

parte da vida interiorana se passava em torno do engenho. “Assim, o engenho agregava a casa 

de seus proprietários, os estábulos, as roças e o pomar, dando uma característica especial à 

organização física e social do grupo” (Zeferino, 2008, p.77). Os engenhos foram 

desaparecendo aos poucos, sendo que a maioria desapareceu nas décadas de 1960 e 1970. O 

motivo de seu desaparecimento foi a venda das terras para as pessoas vindas de fora. As peças 

dos engenhos se tornaram peças decorativas.   
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Além do engenho, a atividade pesqueira também tinha grande destaque no Santinho. 

Segundo Zeferino (2008), a pesca era a atividade que mais marcava a economia local da 

comunidade do Santinho. Para o seu desenvolvimento não era necessária uma grande área, 

uma vez que a atividade era praticada no mar e na área de terra adjacente a este. A pesca era 

um trabalho exclusivo dos homens, as mulheres somente ajudavam na limpeza e salga do 

peixe. O autor expõe que a pesca da tainha mexia com toda a comunidade, pois toda ela se 

envolvia na pesca. Ela era feita de forma artesanal, através de redes de arrasto onde todos 

ajudavam a puxar a rede e recebiam uma parte da pescaria como pagamento. Eram 

contratados os chamados “camaradas” para a pesca da tainha para trabalharem durante toda a 

temporada. A divisão do peixe era feita de acordo com o trabalho e a posição que ocupava na 

atividade: 

O peixe só era repartido após a limpeza da rede através da retirada do 
material que chega junto (água viva, algas, etc.). Em seguida o peixe é 
repartido da seguinte forma: a metade vai para o dono da canoa e da 
rede; a outra parte é dividida entre os camaradas, proporcionalmente à 
responsabilidade de cada um; o patrão ganha mais uma parte 
(Zeferino, 2008, p.85).  

Atualmente a pesca ainda é praticada, mas em proporções menores. Além disso, como 

ressalta Zeferino (2008), algumas parelhas (conjunto de pessoas e equipamentos necessários a 

pesca), principalmente as voltadas para a pesca da tainha, estão nas mãos do grupo hoteleiro, 

que se instalou no lugar onde ficavam os ranchos dos pescadores.  

Com a implantação da atividade turística a beira mar, os pescadores foram sendo 

“empurrados” para mais longe da praia. “As áreas públicas, como dunas, costões, etc, 

passaram a ser plenamente ocupadas e apropriadas. Seus antigos ocupantes (pequenos 

produtores – agricultores e/ou pescadores) foram expulsos para outras áreas” (Campos, 1991, 

p. 135).  Este fato foi decorrente da valorização imobiliária que as propriedades próximas a 

praia adquiriram com a atividade turística. Com isso, os moradores mais antigos venderam 

suas posses e foram morar em lugares mais afastados do mar, permitindo que áreas 

valorizadas fossem usadas para o setor turístico. 

O fato de Florianópolis ser o centro do governo do estado e concentrar os serviços de 

energia, comunicações, bancários e de financiamento em médio e longo prazo, assim como a 

instalação das universidades federal e estadual, transformaram a cidade num centro de atração 

populacional (Cunha, 2002). A cidade proporcionava empregos que garantiam estabilidade e, 

ao mesmo tempo, era o destino de milhares de estudantes que pretendiam cursar o ensino 

superior. 
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Portanto, observa-se a partir da década de 1960, com a implantação da Universidade 

do Estado de Santa Catarina, um processo inverso ao que estava ocorrendo até então na Ilha 

de Santa Catarina: a chegada de migrantes. No início do século XX, muitos moradores 

deixaram a Ilha pelas precárias condições de vida a que estavam submetidos. Campos (1991), 

explica que o desgaste do solo pelo intenso uso e a divisão das terras com o casamento dos 

filhos, tornando a área insuficiente para o sustento de uma família, motivaram o abandono da 

atividade agrícola. Com a queda dos rendimentos na agricultura, muitos abandonam a terra e 

migram para outras cidades, outros passam a se dedicar a outras atividades.  

A pesca também estava decadente, pois os pescadores precisavam concorrer com a 

pesca industrial. Com a terra e o mar improdutivos, moradores do interior da Ilha se deslocam 

para o centro da cidade ou para outras cidades, localizadas em regiões de desenvolvimento 

industrial.  

Atualmente, os aglomerados de serviços mais importantes de Florianópolis são: o 

turismo de temporada (verão), ensino superior público e privado, a mídia, a medicina e o setor 

de atividades governamentais. Além disso, a indústria de informática também merece 

destaque na economia florianopolitana. De acordo com Cunha (2002), o setor de serviços é 

responsável por 92% das ofertas de emprego do município. 

A partir da década de 1970, o turismo passa a configurar no setor econômico da Ilha 

de Santa Catarina. Essa atividade provocou mudanças profundas na Ilha, em questões: sociais, 

econômicas, estruturais, ambientais e de distribuição populacional. Com o advento do turismo 

e a construção de rodovias estaduais que ligam o centro da cidade aos bairros do norte, sul e 

leste da ilha, estas regiões começam a ser procuradas pelos turistas, pois a abertura de 

rodovias facilitou o acesso às praias.   

O turismo praticado em Florianópolis, e no litoral catarinense, é caracterizado como 

sendo de massa e sazonal, pois somente no verão as praias e balneários são visitados por um 

grande número de turistas, vindos de diversas partes do país e do exterior. Houve uma forte 

propaganda feita por setores dos governos estaduais e municipais para atrair um número cada 

vez maior de turistas. Um exemplo de propaganda é a Revista Veja que em diversas 

reportagens e edições especiais fala de Florianópolis. Na edição especial sobre turismo, de 

julho de 2002, a revista exalta que Florianópolis é um lugar onde “as turmas de jovens 

imperam: é lugar para surfar, dançar, paquerar e ver gente bonita” (Moherdaui, 2002).  

O crescimento do turismo na Ilha de Santa Catarina já era um desejo antigo do poder 

público. De acordo com Ferreira (1998), na década de 1940 os jornais já demonstravam o 

interesse do poder público em transformar a Ilha em um centro do turismo. Segundo os 
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jornais da época a Ilha atrairia turistas vindos do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. 

Observa-se que os desejos e as intuições dos jornais se tornaram realidade na década de 1980 

quando os Argentinos passam a frequentar e a ser os principais turistas estrangeiros, com 

preferência ao Norte da ilha.  

De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina (Santur, 2009) 

nos últimos três anos o Estado recebeu mais de 4 milhões de turistas nos meses de janeiro e 

fevereiro, meses que compreendem a alta temporada no litoral catarinense, a tabela 1. 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2009, segundo pesquisa realizada pela Santur 

(2009), o município de Florianópolis recebeu um total de 798.441 turistas, tabela 2. A tabela 3 

mostra os principais emissores de turistas, tanto nacionais como estrangeiros para 

Florianópolis nos anos de 2006, 2007 e 2008. 

 
Tabela 1: Turistas no Estado de Santa Catarina nos anos 2007, 2008 e 2009. 
Origem 2007 2008 2009 
Nacionais 3.539.198 3.794.388 3.836.294 
Estrangeiros 468.954 509.035 518.318 
Total 4.008.152 4.303.423 4.354.612 
Fonte: Santur 2009.  

 
Tabela 2: Número de turistas em Florianópolis nos meses de janeiro e fevereiro. 
Origem 2007 2008 2009 
Nacionais 637.488 629.378 652.055 
Estrangeiros 143.095 146.996 146.386 
Total 780.583 776.374 798.441 
Fonte: Santur 2009. 

 
Tabela 3: Principais emissários de turistas para Florianópolis 

 Origem 2006 2007 2008 

 

 

Nacionais 

Rio Grande do Sul  37,72% 35,69% 46,33% 
Santa Catarina 22,69% 15,82% 20,34% 
São Paulo 14,24% 17,17% 13,28% 
Paraná 12,99% 13,69% 13,56% 
Rio de Janeiro 4,54% 5,95% 1,98% 

 

 

Estrangeiros 

Argentina 63,64% 90,00% 79,17% 
Chile 15,91% 5,50% 8,33% 
Uruguai 8,33% 0,50% 5,00% 
Paraguai 6,06% 2,50% 5,00% 
Bolívia - - 0,83% 

Fonte: Santur 2008. 

Para chegar ao estágio de cidade turística, Florianópolis passou por diversas 

mudanças. Até o início do século XX, o banho de mar era algo condenado na Ilha de Santa 
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Catarina. Na Europa, os médicos aconselhavam o banho de mar como sendo algo bom para a 

saúde (Ferreira, 1998). De acordo com Cabral (p. 175, 1979), 

A praia, no século XIX não desfrutava do menor prestígio – e não foi 
só em Santa Catarina, mas em toda parte. Mesmo não havia lugar em 
que ela não fosse suja, que não acumulasse todos os detritos de uma 
população vizinha. Praia era lugar de despejo, de cachorro morto, de 
lixo, de lugar onde se derramavam as vasilhas de matéria fecal, para 
que tudo se diluísse na maré, para que tudo desaparecesse no refluxo. 
A praia foi o quintal mal cuidado das casas sem quintal, onde havia 
tudo o que fosse porcaria, tudo que não prestasse para coisa alguma. 

As casas eram construídas com os fundos voltados para o mar, “os moradores 

consideravam um verdadeiro conforto terem o mar ali, à mão, para nele fazerem os seus 

despejos”. (Cabral, p. 175, 1979).  

Ainda conforme Ferreira (1998), a partir da primeira década do século XX famílias 

das elites que residiam no centro de Desterro começam a se retirar do centro para passar 

alguns dias fora da cidade como forma de fugir da cidade. Essas famílias iam até a Praia de 

Fora, no entanto não frequentavam a praia e da mesma forma que no centro as casas tinham 

os fundos voltados para a praia e a frente para a rua.  

Na década de 1910 pessoas da elite frequentavam a praia como local de lazer, no 

entanto não há registros de que elas tomavam banho de mar, mas sim a realização de 

piqueniques, como forma de convívio social.  

Na década de 1920 já havia registros da ocorrência de banhos de mar na Ilha de Santa 

Catarina. Esses banhos eram realizados com as pessoas vestidas e nas praias próximas ao 

centro (Praia de Fora, do Müller) e pela elite ilhoa. O banho de mar era realizado como 

refrigério para o calor do verão. A partir da década de 1930 o banho de mar tornou-se parte da 

vida dos seus moradores e dos turistas. 

Com a construção da ponte Hercílio Luz em 1926, a elite de Desterro se desloca para 

os Balneários de Coqueiros e Estreito, na década de 1930. Com isso esses dois balneários 

transformam-se nos mais badalados da região. 

Os moradores do interior da Ilha continuavam alheios a esses fatos. As praias do Norte 

e Sul da Ilha eram habitadas por colônias de pescadores que continuavam vendo o mar como 

fonte de alimentos e de seu sustento e não como uma área para o lazer. Além disso, o 

deslocamento para o interior da Ilha era difícil devido a falta de estrutura viária. Havia 

somente trilhas e caminhos por onde passavam veículos de tração animal, mas as viagens 

eram cansativas.  
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Quando o mar ganha um novo significado, como lugar de lazer e de valorização, as 

construções passaram a ter suas fachadas voltadas para ele, buscando assim uma melhor 

apreciação (Rocha, 2004).  

A Praia do Santinho teve seu processo de urbanização e ocupação intensificado a 

partir da década de 1980. De acordo com Rocha (2004), a Praia do Santinho teve sua 

ocupação retardada porque havia uma limitação ao uso residencial pela lei dos balneários. De 

acordo com relatório sobre a atividade turística em Florianópolis emitido pelo Instituto de 

Planejamento Urbano no ano de 1981, o Distrito dos Ingleses – Santinho foi considerado 

como muito atrativo para o turismo no verão, apesar da inexistência de qualquer infra-

estrutura na Praia do Santinho. O relatório chama atenção para os principais problemas para o 

desenvolvimento do turismo na Ilha.  

Nenhum dos distritos considerados muito atrativo para o turismo no 
verão possui um sistema satisfatório de abastecimento de água, o que 
poderá vir a tornar-se uma limitação à expansão do setor a médio 
prazo. A inexistência de um sistema de tratamento de esgotos 
sanitários já prejudica a balneabilidade das Baías Norte e Sul e 
ameaça a Lagoa da Conceição. A implantação imediata de um sistema 
completo de esgoto na Lagoa e fundamental para manter sua 
destacada atratividade turística” (IPUF, 1981, p.15).  

Portanto, a preocupação com o abastecimento de água e a qualidade da água do mar 

para o banho dos turistas já era uma preocupação no início da década de 80. Lamenta-se o 

fato de não ter sido tomada uma atitude com relação a isso, pois grande parte das praias 

apresenta, atualmente, pontos considerados impróprios para banho, como conseqüência da 

falta de um sistema de coleta e tratamento de esgoto. De acordo com relatório de 

balneabilidade emitido pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (FATMA), em 

16.10.20095, a Praia do Santinho está própria para o banho.  

No final da década de 80, iniciou-se a construção de um dos maiores empreendimentos 

turísticos da Ilha, o Costão do Santinho Resort. Este empreendimento tem como objetivo 

atender ao turista com maior poder econômico, uma vez que, é considerado de alto padrão. O 

momento atual é caracterizado pelo aumento da expansão urbana, tanto com a construção de 

grandes empreendimentos imobiliários, como pela construção de residências unifamiliares.  

Conforme Martins (1995), o projeto turístico que está em desenvolvimento na Ilha de 

Santa Catarina, ampliação do mercado turístico, foi e é dirigido pelas classes dominantes da 

cidade, com destaque para os empresários ligados ao setor. Entretanto, o autor enfatiza que a 

                                                
5  FATMA. Balneabilidade do Litoral Catarinense: relatório nº 44, emitido em 16.10.2009. Disponível 
em: < http://www.fatma.sc.gov.br/> Acesso em 23.10.2009.  
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efetivação do turismo depende do apoio da classe mais baixa, pois ela também está inserida 

no processo. Para que o setor turístico tivesse o apoio da população local foram 

desenvolvidas, pelo Poder Público de Florianópolis, a partir de 1989, campanhas publicitárias 

veiculadas nos diversos meios de comunicação com o seguinte slogan: “Receba bem um 

Turista”, pois o turista traz uma série de benefícios para a cidade (Martins, 1995).   

Martins (1995) realizou uma pesuisa sobre as mudanças sociais ocorridas na Praia do 

Santinho com a solidificação do turismo no local. Para a sua compreensão, o autor realizou 

uma série de entrevistas com a população local. Em 1995, período da realização do estudo, a 

população do Santinho era aproximadamente de 4.000 moradores, sendo a maioria 

descendente de açorianos. Havia também habitantes de outros Estados, com destaque para o 

Rio Grande do Sul, que acompanharam o fluxo de migração da década de 1980.  

As entrevistas realizadas por Martins (1995, p. 115) revelaram que o “Santinho sempre 

recebeu pessoas durante o verão, principalmente depois de 1966, quando abriram a estrada até 

a Praia dos Ingleses. Os visitantes, geralmente acampavam na praia e no morro que faz limite 

com a praia de Moçambique - Morro das Aranhas”. 

No entanto, não há dúvidas que a construção do Costão do Santinho representou um 

marco na ocupação do Santinho. De acordo com os moradores entrevistados por Martins 

(1995), a construção do empreendimento foi formalmente divulgada entre os moradores em 

1987. A primeira exigência dos empreendedores foi o cercamento dos animais no Morro das 

Aranhas. Anteriormente o gado era criado solto no local, visto que era utilizado pelos 

moradores locais como área de pastagem para o gado e como uma área comum da 

comunidade.  

Em seguida os empreendedores realizaram a compra dos ranchos dos pescadores e dos 

terrenos adjacentes ao Morro das Aranhas. “A família proprietária das terras em questão era 

muito grande – seis irmãos – e na partilha dos bens – no decorrer do tempo – ela foi se 

dividindo. Na medida em que os proprietários precisavam de dinheiro, ou em função das 

ofertas dos empreendedores, elas foram sendo vendidas” (Martins, 1995, p. 119).  

O mesmo autor atenta para o fato da realização de uma reunião com a comunidade 

local para explicar o processo de construção do empreendimento. Com o intuito de obter o 

apoio da população os empreendedores se comprometeram a preservar o meio ambiente, 

manter os espaços característicos do lugar, como os moinhos de farinha, da “vigia” (ponto 

localizado no Morro da Aranhas e que serve para a identificação da vinda de um cardume de 

peixes pelos pescadores), das inscrições rupestres, a concessão para a utilização das 
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dependências do empreendimento quando da pesca da tainha e oportunidade de emprego para 

a população.  

Os itens enumerados acima, apresentados pelo empreendedor para a aceitação do 

empreendimento, pela comunidade local, no geral já eram protegidos por lei de alguma forma. 

A preservação do meio ambiente está inserida na legislação ambiental. Quando houve o início 

da construção do empreendimento a legislação vigente já possuía instrumentos normativos 

suficientes para a proteção de área com interesse ambiental. As áreas do entorno, inclusive 

áreas que foram ocupadas pelo empreendimento, são Áreas de Preservação Permanente (APP) 

ou Áreas de Preservação de Uso Limitado (APL), portanto com restrição total ou parcial de 

ocupação respectivamente.  

As inscrições rupestres também tem proteção legal. Além disso, elas são um ponto de 

visitação turística, não sendo de interesse dos empresários a degradação ou retirada das 

mesmas. De acordo com Nascimento (2001), as inscrições rupestres do Santinho eram 

reverenciadas pelos pescadores e seus familiares, sendo um lugar sagrado e por isso evitavam 

passar por lá. Os pescadores se dirigiam até elas pedindo proteção e boa pescaria. Além disso, 

os letreiros, como os pescadores denominavam as inscrições rupestres, “eram sinônimo de 

poder, forças ocultas, lugar de assombrações, aparecimento de espíritos e luzes estranhas 

durante épocas do ano” (Nascimento, 2001, p. 37).  

As mudanças econômicas e sociais decorrentes da inserção de uma nova atividade 

econômica fizeram com que os moinhos de farinha perdessem seu significado, apesar do 

desejo de manutenção dos mesmos, expresso pelos empreendedores.  

O ponto mais importante para a comunidade, de acordo com os entrevistados por 

Martins (1995), foi a promessa da geração de empregos. Muitos moradores do Santinho 

obtinham sua renda através da pesca em alto mar, para tanto se deslocavam para Santos/SP e 

Rio Grande/RS onde embarcavam nos barcos de pesca. Com a promessa de emprego os 

moradores viram a oportunidade de voltar a morar definitivamente no seu lugar de origem.  

A implantação do Costão do Santinho Resort trouxe como consequência a valorização 

imobiliária local. Com a decadência da agricultura a população dividiu sua terra em lotes, 

vendendo para os interessados. Este fato favoreceu a especulação imobiliária, pois 

empresários do setor imobiliário foram adquirindo lotes e deixando-os a espera de um bom 

investimento. A Figura 27 mostra a estrutura atual do hotel junto ao Morro das Aranhas. 



 75

 
Figura 27: Costão do Santinho Resort, Praia do Santinho. 
Fonte: Carline Führ em 24.10.2009. 

 

Além das transformações econômicas, o turismo trouxe também mudanças culturais e 

sociais. Festas culturais e religiosas eram marcantes na comunidade do Santinho, 

acompanhados de um rico folclore. A Festa do Divino, o pau-de-fitas, o boi-de-mamão, as 

estórias de lobisomem, as domingueiras e as brincadeiras infantis faziam parte da cultura local 

e da socialização da comunidade. Na década de 70 foi realizada também a Festa da Tainha 

para celebrar a atividade pesqueira. O modo de vida da comunidade foi profundamente 

modificado com o advento do turismo e da urbanização, pois com estes vieram novas 

manifestações culturais, um outro modo de vida.  

 
 



Capítulo 3 – Resultados e Conclusões  
 
 
3.1 A ocupação da Praia do Santinho e as Leis Ambientais vigentes em cada fase 
 
 
3.1.1 A legislação ambiental brasileira 
 
 

Os recursos naturais são utilizados pelo homem para satisfazer as suas necessidades. 

Durante séculos esses recursos foram apropriados pelo homem considerando-os inesgotáveis. 

Atualmente sabe-se que muitos recursos naturais foram explorados de tal forma que já há 

previsão de seu esgotamento. 

Com a revolução industrial, no século XVIII, houve um aumento considerável na 

exploração dos recursos naturais. Este fato está associado à demanda de matéria prima que as 

indústrias, que foram surgindo, necessitavam. A exploração era feita sem uma preocupação 

com a degradação ambiental e isso trouxe graves prejuízos ao meio ambiente como, por 

exemplo, esgotamento, desmatamento, poluição do solo, da água e do ar. Importante ressaltar 

que quando se fala em prejuízo ao meio ambiente, considera-se o ser humano inserido neste 

ambiente. Portanto, com o processo de produção instalado, há a perda da qualidade de vida do 

homem com os impactos causados ao meio ambiente.  

No entanto, após a Segunda Guerra Mundial a necessidade de matéria prima pelas 

indústrias sofreu um aumento considerável. Naquele período instalou-se um novo modelo de 

crescimento econômico, pautado no consumismo. O consumo foi estimulado de forma 

massiva e assim possibilitou o crescimento industrial e o fortalecimento da economia 

capitalista, destacando-se o parque industrial norte-americano. Conseqüentemente houve uma 

demanda muito maior de matéria prima, ocasionando uma exploração intensa dos recursos 

naturais. Os processos de industrialização e o aprimoramento de tecnologias levaram ao uso 

descontrolado de recursos naturais como o petróleo, minerais e água, trazendo como 

conseqüência mudanças profundas no cenário da Terra, sendo que muitas vezes estes 

processos são degenerativos e irreversíveis ao meio, ou seja, o meio não atinge mais seu 

estado original (Ross, 1990). 

Como meio ambiente entende-se “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações, de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas” (Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n° 6.938/81, Art. 3°, II). E 
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degradação ambiental consiste na alteração da qualidade do meio ambiente e de suas 

características naturais.   

Em 1972, foi realizada em Estocolmo, pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 

primeira Conferência para a discussão dos problemas ambientais. Esta conferência foi 

considerada um marco para a defesa e proteção do meio ambiente, de forma que os recursos 

naturais fossem explorados de forma mais racional, não sendo mais considerados 

inesgotáveis. Naquele momento histórico, em países da Europa Ocidental e na América do 

Norte, já se registravam mobilizações organizadas em defesa do meio ambiente como, por 

exemplo, a formação de Partidos Verdes. A Conferência de Estocolmo aprovou o relatório 

denominado Limites do Crescimento e Declaração Sobre o Meio Ambiente. Naquela 

oportunidade, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

que formaliza a análise do desenvolvimento econômico e das questões ambientais. 

Em relação ao Brasil, na década de 1970, apresentava franco desenvolvimento do 

parque industrial. Com isso, alguns ideais da Conferência de Estocolmo não foram vistos de 

forma positiva pelo governo brasileiro, pois acreditavam que o processo de crescimento 

industrial pudesse ser ameaçado por questões ambientais. Durante vários anos, após a 

realização da Conferência de Estocolmo, a instalação de novas indústrias e a permissão de 

produção daquelas que já estavam instaladas, continuava sendo feita sem um regramento 

ambiental.  Com o retardo de mais ou menos uma década, o país foi adotando medidas 

ambientais mais rígidas, adequando-se aos princípios daquela conferência.  

Em 1992 foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Segunda Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Eco 92 ou 

Cúpula da Terra. Esta foi uma conferência convocada pela ONU com a participação de mais 

de 170 países. Os países participantes assinaram importantes termos para aliar a questão 

ambiental ao desenvolvimento econômico. Termos estes que deveriam ser colocados em 

prática tanto por países ricos como por aqueles menos favorecidos. No entanto, observa-se 

que muitos destes termos não foram cumpridos. Dentre os termos assinados pode-se destacar: 

a proteção a biodiversidade, combate a biopirataria6 e a agenda 217 (IBGE8).  

                                                
6  Biopirataria é o nome dado a saída ilegal de material genético de um país, com o objetivo de 
exploração comercial e sem o pagamento de patente.   
7  A Agenda 21 compreende um texto chave contendo as principais estratégias de sustentabilidade. A 
Agenda 21 tem como objetivo a adoção de medidas sustentáveis que auxiliem no planejamento e no 
desenvolvimento das cidades, respeitando as especificidades locais.  
8  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Eco 92. Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/datas/ecologia/eco92.html > Acesso em: 23 de out. de 2009.  
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Com relação à legislação ambiental brasileira, Magalhães (2002) em sua obra a “A 

evolução do direito ambiental no Brasil”, traz a história das leis ambientais brasileiras desde o 

período colonial. Segundo o autor, as leis ambientais criadas durante o período colonial e 

imperial tinham como objetivo a preservação de recursos naturais, principalmente as florestas, 

mas com fins econômicos. Isto quer dizer que não tinham na ecologia seu fim maior, mas sim 

proteger as florestas, pois constituíam em importante fonte de divisas. No período colonial 

uma grande quantidade de madeira com destaque para o pau-brasil, foi retirada das terras 

brasileiras e tinha como destino a Europa. Portanto, a lei de proteção de florestas tinha como 

objetivo evitar o contrabando de madeira e a queima das florestas, uma vez que, com a 

queima perdia-se um importante produto de comércio. Somente no século XX as leis 

ambientais passam a ter um viés ecológico, pois tinham como objetivo a proteção dos 

recursos naturais para a conservação dos mesmos, sem um fim econômico.  

Ainda conforme Magalhães (2002), as leis ambientais do período colonial são o 

embrião do direito ambiental no Brasil. O direito ambiental é um direito difuso, ou seja, são 

direitos ou interesses “transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” (Piva, 2000, p. 31). Isto quer dizer que o 

direito difuso atende uma pluralidade de sujeitos, a todos aqueles que um ato possa interessar, 

que poderá ser uma comunidade inteira.  

O direto ambiental é uma especialização do direito que trata de questões ligadas ao 

meio ambiente. De acordo com Mukai (2005), o direito ambiental é interdisciplinar, uma vez 

que, transita em diferentes ramos do direito, como por exemplo, no direito privado, público, 

internacional e até mesmo no direito administrativo e penal devido às normas de polícia e ao 

poder desempenhado pelo Estado.  

O direito ambiental é conceituado por Piva (2000, p.47) como “o ramo do direito 

positivo difuso que tutela a vida humana com qualidade através de normas jurídicas protetoras 

do direito à qualidade do meio ambiente e dos recursos ambientais necessários ao seu 

equilíbrio ecológico”.  

A consolidação do direto ambiental no Brasil deu-se em 1981, quando foi criada a Lei 

6.938 conhecida como a Política Nacional do Meio Ambiente (Magalhães, 2002). O autor 

classifica em períodos o direito ambiental no Brasil. Assim sendo, além do período 

anteriormente citado, o da consolidação do direito ambiental, há ainda o período de evolução, 

de 1889 a 1981 e o período de aperfeiçoamento que ocorre a partir de 1988.  

A década de 1930 representa um importante marco na história da legislação ambiental 

brasileira. Nesta década foram sancionados o Código Florestal (Decreto n° 23.793 de 23 de 
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janeiro de 1934), o Código de Águas (Decreto n° 24.643 de 10 de julho de 1934), o Código de 

Minas (Decreto n° 24.642 de 10 de julho de 1934). Há um diferencial entre estes decretos e as 

legislações ambientais anteriores. Eles passam a vigorar de forma mais abrangente com o 

intuito de conservar o meio ambiente e seus recursos naturais. O Código de Águas estabelece 

diretrizes para administrar melhor o uso da água. Ele ainda está em vigor, tendo sofrido 

somente pequenas modificações desde a sua criação.  

O Código de Minas de 1934, por sua vez, foi substituído em 1940 pelo Código de 

Minas Decreto-Lei n° 1.985, de 29 de janeiro, e este foi revogado pelo Decreto Lei n° 227 de 

28 de fevereiro de 1967, conhecido como Código da Mineração. O Código Florestal, assim 

como o de minas, foi substituído por uma nova legislação. Desde 1965 está em vigor o novo 

Código Florestal, que foi sancionado através da Lei n° 4.771, de 15 de setembro. Desde a sua 

criação até os dias atuais o código sofreu diversas modificações. Atualmente está em 

discussão uma nova proposta para o código, para que este seja adequado a nova realidade, 

pois considera-se que o código é muito antigo e desta forma não atende mais a todos os seus 

objetivos. O Código de Águas e o Código Florestal são discutidos no item 3.1.4.1 do texto, 

pois são relevantes para as questões relacionadas à área de estudo desta pesquisa.  

Na década de 1960 também foram instituídas importantes legislações relacionadas ao 

meio ambiente. Em 3 de janeiro de 1967, através da Lei n° 5.197 foi criada a Lei de Caça que 

dispõe sobre a proteção a fauna e estabelece diretrizes para a realização da caça, proibindo 

que esta seja praticada de forma profissional, além de proibir o comércio de espécies da fauna 

silvestre brasileira.  

Também merece destaque o Decreto Lei n° 248, de 28 de fevereiro de 1967, que 

institui o Plano Nacional de Saneamento Básico. Este tinha como objetivo a fixação de um 

programa governamental de âmbito nacional, abrangendo o saneamento básico e o 

abastecimento de água, visando combater a chamada “poluição dos pobres” (Magalhães, 

2002). Pode-se observar que a preocupação com o saneamento básico no Brasil esteve 

relacionada diretamente com a pobreza, uma vez que, acreditava-se que os pobres eram os 

responsáveis pela poluição das cidades. Ainda em 1967, o Decreto Lei n° 248 foi revogado e 

substituído pela Lei n° 5.318, de 26 de setembro.   

Em 1973, através do Decreto nº 73.030, foi criada a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA) com a competência de promover a criação de áreas de preservação 

ambiental, unidades ecológicas, áreas de conservação e parques nacionais. A SEMA estava 

vinculada ao Ministério do Interior. Posteriormente foram criadas as secretarias estaduais de 

meio ambiente que tinham como propósito a elaboração de leis que fossem específicas de 
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seus estados, isto porque as determinações e leis federais se apresentavam de forma muito 

generalizada.  

No ano de 1989 a SEMA foi extinta, sendo criado o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) através da Lei nº 7.735, hoje 

vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Com a criação do IBAMA a gestão ambiental 

passa a ser integrada, ou seja, questões relacionadas ao meio ambiente passam a ser de 

responsabilidade de um único ministério. Antes da criação do IBAMA, existiam diversos 

órgãos ambientais, sem que houvesse um vínculo entre os mesmos. Por exemplo, havia a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), a Superintendência da Borracha 

(SUDHEVEA) e o Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF), além da SEMA. 

Com a criação do IBAMA, todos estes órgãos são englobados em uma única autarquia. Isto 

possibilitou que as questões relacionadas ao meio ambiente ficassem concentradas em único 

instituto, trazendo maior agilidade e eficiência.  

O IBAMA foi criado com a finalidade de  

exercer o poder de polícia; executar ações de políticas nacionais de 
meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao 
licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à 
autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 
monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes 
emanadas do Ministério do Meio Ambiente e; executar as ações 
supletivas de competência da União, de conformidade com a 
legislação ambiental vigente (Lei nº 7.735/89, Art. 2°).  

Em 1981 é instituída a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) através da 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto. Nesta lei foram criados instrumentos de preservação do meio 

ambiente e normatização do seu uso. Através da PNMA foi criado o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (Sisnama), do qual fazem parte o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos ou entidades seccionais 

estaduais e municipais responsáveis pelo controle e fiscalização de atividades degradadoras 

(Lei n° 6.938/81 Art. 6°).  

Ao CONAMA compete, dentre outras, a formulação de normas relativas ao controle e 

manutenção da qualidade ambiental e dos recursos ambientais, do controle da poluição 

emitida por veículos automotores, estabelecer normas e critérios sobre o licenciamento de 

atividades potencialmente poluidoras e degradadoras, além de decidir administrativamente em 

última instância recursos relacionados a multas e penalidades emitidas pelo IBAMA (Lei n° 

6.938/81, Art. 8°). No ano de 2007, através da Lei nº 11.516 de 28 de agosto, o IBAMA foi 

subdividido com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
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(ICMBIO). O ICMBIO é uma autarquia vinculada ao Ministério de Meio Ambiente e integra 

o Sisnama. O principal objetivo do ICMBIO é administrar as unidades de conservação, 

devendo para tanto, propor, implantar, gerir, fiscalizar, proteger estas unidades9.  

Conforme já foi comentado anteriormente, a PNMA representa um marco para a 

legislação ambiental e o direito ambiental no Brasil. Isto porque ela traz novos instrumentos e 

diversas novidades no que se refere às leis ambientais brasileiras até então criadas. A PNMA 

em seu Art. 2° relaciona seus objetivos e princípios:  

        Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia 
à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  
        I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do 
ar; Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas; V - controle e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras; VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de 
tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 
ambientais; VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
VIII - recuperação de áreas degradadas; IX - proteção de áreas 
ameaçadas de degradação; X - educação ambiental a todos os níveis 
de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-
la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

Portanto, a PNMA tem como finalidade a proteção e a conservação dos recursos 

ambientais através de uma política que privilegia o desenvolvimento econômico em 

consonância com a questão ambiental. Sendo assim, este desenvolvimento propicia uma 

melhor qualidade de vida a todos os cidadãos brasileiros, pois se entende que desta forma 

haverá uma melhoria nas condições sócio-ambientais.        

Dos instrumentos criados pela PNMA destacam-se o licenciamento ambiental, a 

avaliação de impactos ambientais, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, 

incentivos a produção e absorção de tecnologias que visem a melhoria da qualidade 

ambiental, zoneamento ambiental e o sistema nacional de informações ambientais (Lei n° 

6.938/81 Art. 9°).  

                                                
9 Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
Disponível em: < http://www.icmbio.gov.br/ >. Acesso em: 16 de novembro de 2009.  
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A necessidade de avaliação de impactos ambientais na implementação de 

empreendimentos e/ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio 

ambiente passa a ser obrigatório no território nacional. Este instrumento foi normatizado pela 

Resolução do CONAMA nº 001/86, que estabelece as definições, as responsabilidades, os 

critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto 

Ambiental. A relação dos empreendimentos que necessitam do estudo de avaliação de 

impacto ambiental foi inserida na PNMA através da Lei nº 9.960 de 2000.  

O Artigo 1º da Resolução CONAMA nº 001/86 conceitua impacto ambiental como: 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II – as 
atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos 
ambientais. 

Esta resolução também relaciona atividades que necessitam de Estudo de Avaliação 

Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que deverão ser 

aprovados pelo órgão ambiental competente. Dentre as atividades regulamentadas constantes 

na resolução estão: estradas de rodagens com duas ou mais vias, ferrovias, portos, aeroportos, 

oleodutos, gasodutos, minerodutos, linhas de transmissão de linha de energia elétrica com 

mais de 230 KV, extração de combustível fóssil e de mineração, aterros sanitários, usinas de 

geração de eletricidade acima de 10MW, distritos industriais, projetos urbanísticos acima de 

10ha, projetos agropecuários acima de 1.000ha, qualquer atividade que for utilizar carvão 

vegetal e empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional (Art. 

2° Resolução CONAMA  nº 001/86).  

Estas atividades necessitam da aprovação dos estudos de avaliação e impacto, acima 

citados, para a obtenção do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, instrumento 

criado pela PNMA, aparece no Art. 10º que apresenta a seguinte redação:  

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, 
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis. 
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A licença ambiental é uma exigência da legislação ambiental e está diretamente ligada 

aos estudos de impacto ambiental. O licenciamento é divido em três etapas: a Licença Prévia 

(LP) segundo Cunha (1999), não autoriza o início de qualquer obra ou serviço. Ela é aprovada 

após a conclusão e aprovação do estudo de impacto ambiental e deve conter requisitos básicos 

a serem atendidos no planejamento da atividade como localização, instalação e operação 

observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; a Licença de 

Instalação (LI) autoriza o início da implantação do empreendimento devendo o empreendedor 

cumprir com os propósitos apresentados no projeto sendo que, qualquer alteração deverá ser 

comunicada; e a Licença de Operação (LO) é “concedida após a realização de vistoria e da 

confirmação do funcionamento dos sistemas de controle ambiental especificados nas fases 

anteriores de licenciamento ambiental” (Cunha, 1999, p.100). A LO permite o início da 

operação do empreendimento determinando o período da licença. Nas situações e, que haja 

necessidade de renovação da Licença de Operação, será necessária nova vistoria.  

O licenciamento ambiental será solicitado, pelos empreendedores, ao órgão ambiental 

competente. Compete ao IBAMA avaliar a liberação ou não das licenças para as atividades 

consideradas de significativo impacto ambiental nacional e regional. Os órgãos ambientais 

dos Estados também podem conceder a licença para as atividades em seus respectivos 

estados, desde que seja respeitada a área de atuação do IBAMA.  

A Constituição Federal foi promulgada em 1988 sendo considerada inovadora em 

matéria ambiental, dedicando um capítulo próprio para este tema. Assim, a Constituição 

Federal do Brasil equiparou nossa legislação aos países mais adiantados do mundo quando se 

fala em meio ambiente. Como conseqüência a nova Constituição trouxe mudanças profundas 

e grande repercussão política, social, ecológica e econômica (Magalhães, 2002).  

As constituições anteriores não contemplavam matérias ambientais. A Constituição de 

1946 trouxe como novidade a desapropriação por interesse social, item regulamentado pela 

Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962. Ela considerou, em termos ambientais, como de 

interesse social “a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e de 

reservas florestais” (Magalhães, 2002, p.45). No entanto, a principal finalidade da Lei era 

evitar a existência de terras improdutivas, realizando a desapropriação por interesse social e, 

assim “promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar 

social” (Lei nº 4.132/1962, Art. 1°).  

A Constituição de 1967, que foi emendada em 1969 constituindo em uma nova 

Constituição, não se preocupou em proteger o meio ambiente de forma específica, mas o fez 

de forma diluída. O Art. 8°, inciso XVII da Emenda Constitucional de 1969 estabelece que é 
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de competência da União legislar sobre “h) jazidas, minas e outros recursos minerais; 

metalurgia; florestas, caça e pesca; i) águas (...)”. A mesma lei no Art. 172 prevê que “A lei 

regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras 

sujeitas a intempéries e calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber 

incentivos e auxílios do Governo”. 

A Constituição de 1967, no Parágrafo único do Art. 172, estabelecia que: “Ficam sob 

a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou 

artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 

arqueológicas”. Este item ficou mantido na Emenda Constitucional de 1969 no Art. 180, 

Parágrafo único. Portanto, o patrimônio cultural, histórico, artístico está protegido por lei 

desde a década de 1960.  

Na Constituição de 1988 o meio ambiente é tratado de forma ampla. O Capítulo VI 

trata exclusivamente da matéria ambiental, que todos os brasileiros tem o direito a usufruir um 

meio ambiente de forma equilibrada e saudável. O Art. 225 merece destaque, pois regra que:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a 
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e 
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, 
em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção;  IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente;VII - proteger a fauna e a flora, 
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade. 

No parágrafo 3° do mesmo artigo a Zona Costeira, além da Floresta Amazônica, da 

Mata Atlântica, da Serra do Mar e do Pantanal Mato-Grossense, são considerados patrimônio 

nacional. Desta forma, vê-se a importância da zona costeira, sendo que sua utilização deverá 
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ser feita de forma a preservar o meio ambiente e seus recursos naturais. Como forma de 

legitimar este tema da Constituição Federal foi criada em 16 de maio de 1988 a Lei n° 7.661, 

conhecida como Plano Nacional do Gerenciamento Costeiro (PNGC). Esta lei tem como 

finalidade planejar e gerenciar a zona costeira, visando “especificamente a orientar a 

utilização racional dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a 

qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e 

cultural” (Lei 7.661/89, Art. 2°). O PNGC será discutido de forma mais profunda no item 

3.1.4.4.  

A Constituição Federal prevê ainda que a responsabilidade de proteção do meio 

ambiente é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Art. 23, inciso VI), 

sendo que também é de competência destes mesmos entes legislar sobre o meio ambiente e os 

danos causados a ele de forma concorrente:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: (...) VI - florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; VII - proteção ao 
patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VIII - 
responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
(...) (Constituição Federal, Art. 24).  

Isto significa que União, Estados e Municípios têm autonomia para legislar sobre 

questões ambientais dentro de sua jurisdição, respeitando o princípio da antiguidade e nos 

casos de conflito aparente de normas ambientais, deverá ser adotado o dispositivo que seja 

mais benéfico ao meio ambiente. Desta forma, quando um Ente da Federação promulga uma 

norma ambiental, esta não poderá ser menos restritiva que outra já existente, mas poderá ser 

mais ampliativa. Caso contrário ela entrará em conflito com a legislação federal, podendo ser 

considerada inconstitucional. Este fato está ocorrendo no Estado de Santa Catarina, onde 

através da Lei n° 14.675, de 13 de abril de 2009, foi estabelecida uma redução da área de APP 

em margem de curso d’água, em relação ao que é previsto no Código Florestal. A medida 

causou muita polêmica e está em discussão no Superior Tribunal Federal com uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (Adin).  

A Constituição Federal de 1988 trouxe mais uma novidade: a inserção da política 

urbana. O Art. 182 prevê a adoção de medidas para promover o desenvolvimento urbano 

através de diretrizes de ordenamento do solo para garantir o desenvolvimento das funções 

sociais das cidades e a qualidade de vida de seus habitantes. O mesmo artigo no parágrafo 1° 

estabelece a obrigatoriedade da elaboração de um plano diretor para municípios com mais de 
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20 mil habitantes. O plano diretor é, de acordo com o parágrafo citado, o principal 

instrumento para o desenvolvimento de uma política urbana.  

A política urbana citada pela Constituição Federal de 1988 foi normatizada pela Lei n° 

10.257, de 10 de julho de 2001, sendo denominada de Estatuto da Cidade. Ela trouxe 

importantes instrumentos para a política urbana brasileira, que tem como objetivo garantir a 

função social da propriedade. No entanto, pode-se observar a demora que houve em criar ou 

sancionar tal lei. Da promulgação da Constituição Federal de 1988 até o Estatuto das Cidades 

se passaram 13 anos.  

Os recursos hídricos ganharam destaque em 1997 quando foi instituída a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos através da Lei n° 9.433. A lei em seu Art. 1° diz que a água é 

um bem público, limitado e dotado de valor econômico. Além disso, a gestão da água deverá 

privilegiar os usos múltiplos e em caso de escassez o uso prioritário deverá ser dado para uso 

humano e para dessedentação de animais.  

A água é um elemento fundamental para a sobrevivência do ser humano, assim como 

dos demais seres vivos. Grande parcela da água brasileira atualmente está poluída pela falta 

de um sistema de saneamento básico adequado que atenda a população brasileira. Aliado a 

poluição causada pelo despejo direto de dejetos domésticos, bem como o uso intensivo de 

agrotóxicos e pesticidas nas áreas rurais que são levados para os cursos d’água pela chuva. A 

água é utilizada para diversos fins além do consumo humano, como a irrigação agrícola, uso 

industrial, para lazer. O problema da poluição e contaminação da água provoca a redução da 

disponibilidade de água própria para a utilização para os fins citados acima. O intenso uso da 

água, para diferentes usos, somado a falta de água potável gera conflitos pelo uso deste 

recurso natural. A criação de uma política tem como objetivo reduzir estes conflitos para que 

todos possam ter acesso a uma água própria para o consumo. A unidade geográfica para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos é a bacia hidrográfica (Lei n° 

9.433/97, Art. 1°, inciso V).  

Os objetivos da Política de Recursos Hídricos estão relacionados no Art. 2°: 

Art. 2° São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: I - 
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a 
utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 
transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; III - 
a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 
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A Lei n° 9.433/97 cria ainda o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, composto por 

diferentes entidades: Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Conselho de Recursos 

Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, Comitês de Bacias Hidrográficas, órgãos públicos 

que possuem competências relacionadas a gestão da água e Agências de Águas (Lei n° 

9.433/97, Art. 33).  

O Sistema Nacional de Recursos Hídricos foi criado com o objetivo de       

I - coordenar a gestão integrada das águas; II - arbitrar 
administrativamente os conflitos relacionados com os recursos 
hídricos; III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; 
IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação 
dos recursos hídricos; V - promover a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos (Lei n° 9.433/97, Art. 32).  

O inciso V do Art. 32 causou muita desconfiança e dúvidas entre a população 

brasileira porque determina a cobrança pelo uso da água. No entanto, para que tal cobrança 

possa ser efetuada é necessário que haja a outorga da água. Esta outorga compreende na 

identificação de todos os usuários de água da bacia hidrográfica.  

Em 12 de fevereiro de 1998 foi criada a Lei n° 9.605, conhecida como Lei de Crimes 

Ambientais. Esta lei dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

lesivas ao meio ambiente. A lei estabelece penalidade de multa e detenção para os crimes 

cometidos contra o meio ambiente. Com referência a Lei de Crimes Ambientais, destaca-se o 

Artigo 15 que cita as circunstâncias agravantes do crime ambiental. Dentre os agravantes 

destaca-se:  

(...); e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, 
por ato do Poder Público, a regime especial de uso; f) atingindo áreas 
urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; g) em período de 
defeso à fauna; h) em domingos ou feriados; i) à noite; j) em épocas 
de seca ou inundações; l) no interior do espaço territorial 
especialmente protegido; m) com o emprego de métodos cruéis para 
abate ou captura de animais; n) mediante fraude ou abuso de 
confiança; o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou 
autorização ambiental; (...); q) atingindo espécies ameaçadas, listadas 
em relatórios oficiais das autoridades competentes; (...) (Lei n° 
9.605/98, Art. 15).  

Outra Lei que deve constar neste breve relato da principal legislação ambiental 

brasileira é a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000. Esta institui o Sistema Nacional de Unidades 

da Conservação da Natureza (SNUC).  A lei traz como determinação a necessidade de um 

plano de manejo para as áreas de conservação como forma de planejar e ordenar as atividades 

permitidas nas mesmas. Além disso, o SNUC tem como objetivo proteger e conservar as 
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Unidades de Conservação, os recursos naturais e a diversidade ecológica e promover através 

do turismo ecológico condições para a educação e interpretação ambiental. As comunidades 

tradicionais poderão tirar sua subsistência dos recursos naturais presentes na Unidade de 

Conservação em que estejam inseridos.  

A Lei 9.985/2000 cita ainda os tipos de unidades de conservação que compreendem o 

Grupo de Unidade de Uso Sustentável, caracterizando cada tipo. 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as 
seguintes categorias de unidade de conservação: I - Área de Proteção 
Ambiental; II - Área de Relevante Interesse Ecológico; III - Floresta 
Nacional; IV - Reserva Extrativista; V - Reserva de Fauna; VI – 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e VII - Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (Lei 9.985/2000, Art. 14). 

Atualmente, grande parte das Unidades de Conservação criadas no território nacional 

ainda não se adequaram a lei, pois ainda não realizaram seu plano de manejo. Na Praia do 

Santinho há a presença de uma Unidade de Conservação, modalidade de Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPN), conhecida como RPPN Morro das Aranhas. A unidade é de 

propriedade do Costão do Santinho Resort, localiza-se atrás do empreendimento e abrange 

uma área de 44,16 hectares. A área compreendida pela RPPN engloba área de encostas, 

morro, restinga e duna.  

A criação da RPPN Morro das Aranhas está baseada no Decreto Federal n° 98.914 de 

1990, que dispõe sobre a instituição, no território Nacional, de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural. De acordo com este decreto, a criação de uma RPPN é de livre e 

espontânea vontade do proprietário, deverá se constituir em área contínua, ser publicado  no 

Diário Oficial e o proprietário deverá averbar a unidade no cartório. A RPPN Morro das 

Aranhas foi criada através da Portaria do IBAMA n° 043/99N de 11 de maio de 1999.  

Com relação à legislação ambiental brasileira, ou melhor, de abrangência nacional, a 

mais significativa foi apresentada anteriormente. Durante as décadas de 1980, 1990 e a atual 

foram instituídas várias resoluções do CONAMA que regulamentam temas específicos.  

 
 
3.1.2 A legislação ambiental no âmbito estadual e municipal  
 

 
Após este breve histórico da legislação ambiental brasileira, far-se-á uma análise da 

legislação ambiental do Estado de Santa Catarina e do município de Florianópolis.  

Em 1975, através do Decreto Estadual n° 662, de 30 de julho, foi instituída a Fundação 

de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA). A instituição foi criada com 
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objetivo de acompanhar e promover programas envolvendo questões ligadas ao meio 

ambiente e a tecnologia. Dentre os objetivos relacionados ao meio ambiente destacam-se os 

Incisos III, IV e V do Art. 2°:  

III – proceder, a pedido dos interessados, ou por iniciativa própria, à 
análise das potencialidades dos recursos naturais existentes no Estado 
de Santa Catarina com vistas a seu aproveitamento racional; IV - 
promover a execução de programas de fixação de barras, de irrigação, 
de drenagem, de regularização e retificação das vazões, de 
aproveitamento dos recursos florestais, de reflorestamento, de criação 
de reservas florestais e de aproveitamento para recreação; V – 
promover o levantamento dos recursos naturais existentes e à 
realização dos estudos necessários à expansão, dinamização, 
intensificação dos recursos naturais.  

Em 1991, foi sancionada a Lei Estadual n° 8.245 que transforma a FATMA em 

Fundação do Meio Ambiente. Desta forma, a FATMA passa a ter objetivos somente ligados 

ao meio ambiente, tanto na promoção de programas como na fiscalização. A FATMA também 

possui a competência de dar a licença ambiental para os empreendimentos que geram 

impactos regionais ou locais, no caso de municípios que não possuem as condições legais 

para emitir a licença. As atividades consideradas potencialmente poluidoras e que necessitam 

de estudo de impacto ambiental e das respectivas licenças ambientais estão relacionadas na 

Portaria Intersetorial n° 01 de 1992. Dentre as atividades estão: a extração mineral, atividades 

agrícolas, extração vegetal, estabelecimento de indústrias, parcelamento do solo, transporte e 

terminais, serviços médico hospitalares e outras.  

Uma das leis estaduais mais importantes é a n° 5.793 de 1980 que trata da proteção e 

melhoria da qualidade ambiental. De acordo com o Parágrafo 1° do Art. 3° da referida lei as 

atividades empresariais, públicas ou privadas, serão exercidas em consonância com as 

diretrizes de melhoria da qualidade ambiental e respeitas as normas federais. Essas atividades 

necessitarão ainda de licença acompanhado de relatório de impacto ambiental do órgão 

ambiental competente para a sua instalação ou expansão (Lei Estadual n° 5.793/80, Art. 3°, 

§3°).  

As demais atividades ou empreendimentos não são citados na lei. Portanto, somente a 

atividade industrial necessitava de licença e relatório de impacto ambiental e da devida 

autorização da FATMA para se instalar. Em 2006 foi aprovada a resolução Consema 001 que 

relaciona as atividades consideradas potencialmente poluidoras e degradadoras. Com esta 

resolução outras atividades, além da industrial, são obrigadas a obter a licença ambiental para 

se instalar e entra em operação.   
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Outro ponto abordado pela lei de melhoria ambiental é com relação a áreas de 

proteção especial e zonas de reserva ambiental (Lei Estadual n° 5.793/80, Art. 6°). As áreas 

que se enquadram no artigo são:  

locais adjacentes a parques estaduais, estações ecológicas, rodovias 
cênicas e os bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN; b)  promontórios e ilhas fluviais, 
costeiras e oceânicas; c)  áreas de formações vegetais defensivas a 
erosão de encostas e de ambientes de grande circulação biológica; d) 
estuários e lagunas; e)  mananciais de água, nascentes de rios, fontes e 
hidrominerais; f) sítios de interesse recreativo, cultural e científico 
(Lei Estadual n° 5.793/80, Art. 6°, §1°).  

Estas áreas foram regulamentadas pelo Decreto Estadual n°14.250, de 05 de junho de 

1981, no Capítulo III. Foram estabelecidas neste capítulo uma série de proibições para cada 

área de proteção ambiental e de reserva ambiental. As áreas de reserva ambiental 

compreendem os parques estaduais, as reservas biológicas e as estações ecológicas (Decreto 

Estadual n° 14.250/81, Art. 55).  

Dentre as proibições citadas pelo Decreto, foram: o corte raso de vegetação e demais 

formas de vegetação nos seguintes locais: ao longo dos cursos d’água numa faixa de 10m para 

rios com largura inferior a 20 e a metade da largura do rio quando este tiver mais de 20m de 

largura, ao redor de lagos e lagoas numa faixa de 100m; nas áreas adjacentes a parques 

estaduais, nos promontórios numa faixa de 2.000m; nas ilhas; e nas áreas de formação 

vegetais defensivas a erosão (Decreto Estadual n° 14.250/81, Arts. 45, 47, 48 e 49).  

Além disso, o Decreto estabeleceu uma série de parâmetros e padrões para definir a 

qualidade do ar, da água e do solo. Através dos padrões estabelecidos é possível avaliar a 

qualidade do meio ambiente. Para manter a qualidade da água, por exemplo, foram definidas 

quantidades máximas toleradas de substâncias consideradas prejudiciais (Decreto Estadual n° 

14.250/81, Art. 12).  

Da mesma forma, foram definidas condições para que os efluentes possam ser 

despejados nas águas. As condições englobam o Ph, a temperatura, materiais sedimentares, 

concentrações máximas de substâncias como óleos minerais e vegetais, cromo, cobre e outros 

materiais, compostos organoclorados (Decreto Estadual n° 14.250/81, Art. 19). 

Com estas e outras medidas o Poder Público tinha como objetivo evitar o despejo 

desenfreado e sem qualquer tipo de tratamento de dejetos domésticos e industriais, grandes 

poluidores das águas.  

Em 1985, foi sancionada e ainda está vigente a Lei Estadual n° 6.739 que cria o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH). De acordo com esta lei, o CERH é formado 
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por representantes de diferentes órgãos do estado e também por representantes de órgãos 

federais vinculados a atividades específicas com a questão hídrica1. Ao CERH são atribuídas 

uma série de competências, relacionadas a gestão da água e ao uso racional da água de forma 

a evitar a contaminação e poluição, o mau aproveitamento e garantir que todos tenham acesso 

a este recurso natural.  

Art. 3º - Compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos: I - 
estabelecer as diretrizes da política com vistas ao planejamento das 
atividades de aproveitamento e controle dos recursos hídricos; II - 
analisar as propostas de estudos e projetos sobre o uso, preservação e 
recuperação de recursos hídricos; III - propor as diretrizes para o 
plano estadual de utilização dos recursos hídricos; IV - propor as 
diretrizes para a programa estadual de defesa contra as cheias; V - 
propor normas para o uso, preservação e recuperação dos recursos 
hídricos; VI - sugerir mecanismos de coordenação e integração junto 
ao Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do 
Governo do Estado de Santa Catarina - SISPLANOR para o 
planejamento e execução das atividades relacionadas com a utilização 
dos recursos hídricos; VII - compatibilizar a política estadual com a 
política federal de utilização dos recursos hídricos; VIII - 
compatibilizar as ações intermunicipais com a ação estadual na área 
de utilização de recursos hídricos; IX - propor diretrizes relativas à 
sistemática de elaboração, acompanhamento, avaliação e execução de 
programas, projetos e atividades na área de utilização de recursos 
hídricos; X - estabelecer normas para a institucionalização de Comitês 
de Bacias Hidrográficas; XI - orientar a constituição de Comitês de 
Bacias Hidrográficas; XII - promover, prioritariamente, a integração 
dos programas e atividades governamentais de : abastecimento urbano 
e industrial; controle de cheias; irrigação e drenagem; pesca; 
transporte fluvial; aproveitamento hidroelétrico; uso do solo; meio 
ambiente; hidrologia; meteorologia; hidrossedimentologia; lazer; XIII 
desenvolver outras atividades normativas relacionadas com a gestão e 
o controle de recursos hídricos no âmbito estadual (Lei Estadual n° 
6.739/85, Art. 3°). 

 Os Comitês de Bacias Hidrográficas estão vinculados ao CERH e são responsáveis 

para fornecer subsídios ao CERH na formulação de políticas e programas relacionados aos 

recursos hídricos.   

                                                
1 Art. 2º O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH será constituído: I - pelo titular, ou 
representante por ele designado, dos seguintes órgãos e entidades: a) Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente; b) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Integração ao 
MERCOSUL; c) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura; d) Secretaria de Estado dos 
Transportes e Obras; e) Secretaria de Estado da Saúde; f) Secretaria de Estado da Fazenda; g) Polícia Militar do 
Estado de Santa Catarina; h) Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A – CELESC; i) Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento – CASAN; j) Fundação do Meio Ambiente – FATMA; II - por dez membros nomeados 
pelo Governador do Estado.” (Redação dada pela Lei nº 11.508 de 2000) (Lei n° 6.739/85). 
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Após a promulgação da lei que cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos foram 

instituídos diversos Comitês de Bacias Hidrográficas pelo Estado. Estes comitês são 

constituídos por representantes de usuários de água, de moradores da bacia e de órgãos 

estaduais e federais localizados na bacia que atuam com a questão hídrica.  

Para uma regulamentação do uso da água e melhor gestão da mesma foi criada em 

1994 a Lei Estadual n° 9.748 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos. Esta 

lei se antecipou a Lei Federal n° 9.433 de 1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e estabelece que cada estado deverá ter a sua política para a gestão da água.  

Como princípios da Política Estadual de Recursos Hídricos, o Art. 1° impõe que o 

gerenciamento dos recursos hídricos será integrado, descentralizado e participativo; a unidade 

básica para o planejamento do uso e conservação será a bacia hidrográfica; a água é 

considerada um bem público dotado de valor econômico, portanto o seu uso deverá ser 

cobrado; a outorga do uso da água é um instrumento importante para mitigar conflitos com o 

seu uso já que este bem é usado para diferentes fins; da mesma forma que o uso da água para 

consumo será cobrado, também será efetuada cobrança quando a água tiver como fim o 

despejo de dejetos para a diluição, transporte e assimilação.  

Conflitos pelo uso da água são comuns. Para diminuir estes conflitos a política regula 

que o Estado incentivará a participação dos municípios e dos usuários pertencentes a cada 

bacia hidrográfica. Em Santa Catarina, foram criados Comitês de Bacia Hidrográfica em todas 

as bacias hidrográficas do Estado para a discussão sobre o aproveitamento deste recurso. 

Desta forma o Estado foi dividido em 10 (dez) regiões hidrográficas, cada qual com seu 

comitê formado.  

Com relação a questão florestal foi instituída a Lei Estadual n° 10.472 de 1997 que 

dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Santa Catarina. A criação desta política teve 

como objetivo proteger os recursos naturais e a biodiversidade da flora e da fauna. Para tanto 

foi estabelecido como princípio a recuperação de áreas degradadas, a recuperação de áreas de 

preservação permanente em matas ciliares e da reserva legal, manejo sustentável de florestas, 

zoneamento ecológico econômico das espécies florestais, reflorestamento com espécies 

nativas e exóticas para suprir a demanda por matéria florestal na atividade industrial (Lei 

Estadual n° 10.472/97, Art. 4°).  

No entanto, a lei prevê somente a recuperação da APP em margem de curso d’água em 

áreas rurais, ficando a impressão de que nas cidades a APP é respeitada ou não há a 

necessidade de sua preservação. A conservação da APP nas margens de rios e demais 

sistemas hidrográficos, é de suma importância, não importando se o curso d’água localiza-se 
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na cidade ou no campo. A destruição desta área de preservação causa danos em ambos os 

casos. No campo a ausência da vegetação nas margens dos cursos d’água acelera e provoca o 

assoreamento dos rios trazendo como conseqüência enchentes. Nas cidades a população fez a 

retirada da vegetação para utilizar a área para a construção de moradias, utilizando assim o 

leito maior dos rios. Com isso a população sofre com as enchentes, além de muitas residências 

jogarem os dejetos diretamente nas águas provocando poluição, mau cheiro, além da 

possibilidade da população contrair doenças. A lei deve ser para todos e não somente para a 

população rural, pois esta não é a única responsável pela degradação da vegetação e 

contaminação dos recursos naturais.  

A Política Florestal do Estado de Santa Catarina prevê ainda medidas punitivas de 

multa, interdição ou embargo de atividades, revogação de licença, apreensão de instrumentos, 

demolição de obras, recuperação paisagística, dentre outra a quem cometer infrações sobre o 

que determina a lei (Lei Estadual n° 10.472/97, Art. 31). 

Para a proteção da vegetação nativa primária e secundária em estágio médio e 

avançado de regeneração foi aprovada a Portaria Interinstitucional n° 01 de 1996. A portaria 

estabelece critérios e regras para a exploração deste tipo de vegetação e tem como princípios 

gerais: “a) a conservação dos recursos naturais; b) conservação da estrutura da floresta e das 

suas funções; c) manutenção da diversidade biológica; e desenvolvimento sócio-ambiental” 

(Portaria Interinstitucional n° 01/96, Art. 2°, I).  

Há diversas outras normas ambientais estaduais, mas para o presente trabalho estas são 

as mais relevantes, pois abordam os principais temas específicos desta pesquisa e se 

constituem como normas gerais para o Estado Catarinense.  

Com relação à legislação municipal, as normas sobre o meio ambiente são abordadas 

pelos Planos Diretores do município. O item 3.2.3.2 tem como assunto os Planos Diretores de 

Florianópolis. Além dos Planos Diretores há decretos e leis municipais que tem como objetivo 

a criação de Parques Municipais, como o Parque da Lagoa do Peri (Lei Municipal nº 

1828/1981), da Lagoinha do Leste (Lei Municipal nº 3701/1992), da Galheta (Lei Municipal 

nº 3455/1990), do Maciço da Costeira (Lei Municipal nº 4605/1995), Urbano do Morro da 

Cruz (Lei Municipal nº 6893/2005) e Manguezal do Itacorubi (Decreto Municipal nº 

1529/2002). Foram ainda tombadas áreas consideradas de importância ecológica e 

paisagística para sua preservação através de normas jurídicas. As dunas da Lagoa da 

Conceição (Decreto Municipal n.º 1.261/75); as lagoinhas da Chica e Pequena, localizadas no 

Campeche (Decreto Municipal n.º 135/88); as dunas dos Ingleses, Santinho, Campeche, 

Armação do Pântano do Sul, Pântano do Sul (Decreto Municipal n.º 112/85); a Restinga de 
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Ponta das Canas e Ponta do Sambaqui (Decreto Municipal n.º 216/85); Região da Costa da 

Lagoa da Conceição, desde a Ponta dos Araçás até a Ponta do Saquinho (Decreto Municipal 

n.º 247/86) são áreas tombadas do município de Florianópolis.  

Em 1995 foi criada a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis 

(FLORAM), instituída pela Lei Municipal 4.645. A FLORAM tem como objetivo a execução 

da política ambiental do município (Lei Municipal 4.645/95, Art. 3°). O Art. 4° relaciona uma 

série de finalidades da FLORAM, onde pose-se destacar: implantar, fiscalizar e administrar 

unidades de conservação e áreas protegidas; controlar padrões de qualidade ambiental 

relativos à poluição atmosférica, acústica e visual e contaminação dos solos e qualidade da 

balneabilidade das águas; propor normas para a proteção do patrimônio paisagístico; 

implantar, coordenar e operacionalizar hortos florestais; propor normas ambientais para 

disciplinar atividades dos setores produtivos; executar projetos específicos de defesa, 

preservação e recuperação do meio ambiente; promover a conscientização política para a 

proteção do meio ambiente, através de instrumentos de educação ambiental; fiscalizar todas as 

formas de agressão contra o meio ambiente; licenciar as atividades potencialmente poluidoras 

no âmbito municipal (Lei Municipal 4.645/95, Art. 4°).  

 
 
3.1.3 A legislação que regulamenta a ocupação do solo urbano  

 
 

A legislação que regulamenta a ocupação do solo, de acordo com Correia (apud 

Mukai, 2005), não pode ser considerada como pertencente diretamente a legislação ambiental.  

O direito urbanístico não tem como fim direto e imediato a proteção 
do ambiente, mas a fixação de regras jurídicas de uso, ocupação e 
transformação do território, o que significa que o ‘móbil’ambiental, 
embora presente não constitui a idéia condutora da regra jurídica 
urbanística, e ao contrário, as normas jurídico-ambientais são 
intrinsecamente preordenadas aos fins de tutela do ambiente (Correia 
apud Mukai, 2005, p. 12).  

O autor ressalta que há matérias centrais no direito ambiental que não podem ser 

confundidas com o direito urbanístico, como por exemplo, a proteção da fauna e da flora, a 

prevenção da poluição nas suas diferentes formas, a responsabilidade civil pelo dano 

ambiental. 

 Leal (2003) por sua vez entende que o direito urbano é um ramo do direito ambiental. 

Segundo o autor, o direito urbano disciplina as ações humanas relacionadas com o uso do solo 

para a obtenção de um ambiente sadio. Desta forma, a regulamentação de normas urbanas não 
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pode estar separada das questões ambientais, ou seja, o direito urbano não se restringe a 

normas de melhoramento de sistemas viários e higiênicos, mas englobar exigências globais da 

comunidade para evitar situações de subabitação.  

No entanto, ressalta-se que os planos diretores, que nada mais são do que planos que 

regulam a ocupação do solo na área urbana de um município, levam em consideração ou pelo 

menos deveriam considerar a legislação ambiental vigente. Assim, apesar do direito 

urbanístico e o direito ambiental terem fins distintos, ambos trabalham com a questão, mesmo 

que no caso do direito urbanístico de maneira indireta.  

No ano de 1979, a Lei Federal n° 6.766 foi sancionada, denominada de Lei de 

Parcelamento do Solo, tendo como objetivo reger o processo de parcelamento e loteamento do 

solo urbano. De acordo com o Art. 3° da presente Lei somente é permitido efetuar o 

parcelamento do solo com fins urbanos e em zonas urbanas, de expansão urbana ou de 

urbanização específica. Estas áreas deverão ser aprovadas pelo plano diretor ou por Lei 

Municipal. O parágrafo único do Art. 1° esclarece que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão estabelecer normas complementares, para adequar as características 

locais e regionais a lei.  

O Parágrafo único do Art. 3° determina que  

Não será permitido o parcelamento do solo: I – em terrenos alagadiços 
e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 
assegurar o escoamento das águas; II - em terrenos que tenham sido 
aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam 
previamente saneados; III - em terreno com declividade igual ou 
superior a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências 
específicas das autoridades competentes; IV - em terrenos onde as 
condições geológicas não aconselham a edificação; V - em áreas de 
preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis, até a sua correção. (Lei Federal n° 6.766, Art. 
3º) 

Estas medidas são importantes, pois estão relacionadas à ocupação que envolve 

situações de risco, tanto no que se refere à saúde como as áreas sujeitas a escorregamentos e 

inundações.  

Além da legislação federal que regulamenta o uso do solo, há também a Lei Estadual 

n° 6.063, de 1982, que trata sobre o parcelamento do solo urbano em Santa Catarina. Esta lei 

regulamenta sobre o parcelamento do solo referente a loteamentos e desmembramentos. As 

proibições de parcelamento presentes no Art. 3° da lei são as mesmas estabelecidas pela Lei 

Federal n° 6.766/79. 
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A Lei Estadual é mais específica em relação à Lei Federal, apresentando 

detalhamentos referentes aos projetos de parcelamento, como por exemplo, as características 

dos desenhos, do memorial descritivo e da planta do imóvel a ser parcelado (Lei Estadual n° 

6.063/82, Art. 5°).  

A Lei Federal por sua vez dita regras sobre o registro dos lotes parcelados ou 

desmembrados no registro de imóveis, sendo vedada a venda de imóvel sem que o mesmo 

esteja devidamente registrado (Lei Federal n° 6.766/79, Art. 37).  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a política urbana passa a ganhar 

mais importância. Questões ligadas à cidade, o seu ordenamento e planejamento, são citadas 

pela CF quando esta define que o plano diretor municipal é o principal instrumento para o 

desenvolvimento da política urbana e da expansão das cidades.  

Apesar destes dois artigos da CF serem muito importantes para a cidade, eles por si 

próprios não conseguem garantir que a propriedade cumpra sua função social, pois dependem 

da elaboração de uma Lei Federal que regulamenta os Arts. 182 e 183 da CF.  

Para se chegar ao atual Estatuto da Cidade, lei que regulamenta os Arts. 182 e 183 da 

CF, diversos projetos de lei foram apresentados. Estes projetos de lei foram analisados no 

Senado e na Câmara dos Deputados e, depois de 13 anos de discussões a Lei n° 10.257 foi 

finalmente aprovada. 

 No entanto, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 já havia um 

projeto de lei que tratava do ordenamento territorial nos municípios, o Projeto de Lei 775 de 

1983. Ele foi uma proposta do então Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano – 

CNDU, órgão responsável pela proposição e implantação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano.   

O Projeto de Lei 775/83 tramitou no Congresso Nacional até 1988 quando a nova CF 

foi promulgada, tendo recebido inúmeras sugestões de alterações.  Este Projeto de Lei tinha 

como objetivo o desenvolvimento urbano através da 

solução de problemas relacionados às distorções do crescimento 
urbano; ao atendimento da função social da propriedade; ao uso 
adequado do solo urbano; aos investimentos públicos e a outros 
resultados, igualmente, na valorização dos imóveis urbanos; ao 
estabelecimento de política fiscal e financeira que sustentasse as ações 
necessárias e, também, à participação da iniciativa privada  nos 
processos de urbanização (Moreira, 2006, p.32).   

Nota-se que o referido Projeto de Lei pretendia a realização de uma política urbana 

que tinha como principal foco o ordenamento do território municipal, onde seriam 
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estabelecidas as áreas para a atuação de cada setor econômico. Desta forma, o projeto tinha 

como propósito dar aos administradores locais e regionais condições mais efetivas de atuação 

no meio urbano.  

Além disso, o Projeto de Lei 775/83 tinha como diretrizes  

iguais oportunidades de acesso à propriedade urbana e à moradia; 
distribuição equitativa dos benefícios e do ônus decorrentes da 
urbanização; correção das distorções de valorização da propriedade 
urbana; regularização fundiária de áreas ocupadas por população de 
baixa renda; e a devida adequação de normas urbanísticas do direito 
de construir (Moreira, 2006, p.32).  

Muitos dos instrumentos do Estatuto da Cidade estavam presentes no Projeto de Lei 

775/83, como por exemplo, o direito de preempção, o direito de transferência do poder 

construtivo e o parcelamento e utilização compulsório. Outra preocupação do Projeto de Lei é 

com relação à especulação imobiliária que é evidente na maioria das grandes e médias cidades 

brasileiras. Com a urbanização algumas áreas da cidade são mais valorizadas em relação a 

outras. Com isso, agentes imobiliários e pessoas com melhores condições financeiras 

adquirem parcelas e as deixam sem uso. Somente quando estas parcelas adquirem um valor 

considerado satisfatório, é dado um uso através da venda ou da edificação sobre a mesma.  

As áreas irregulares já existiam no início da década em várias cidades brasileiras como 

um problema urbano que necessitava de uma solução. Por isso, o item regularização fundiária 

de áreas irregulares também está presente no Projeto de Lei 775/83. As áreas de ocupação 

irregular estão associadas ao processo de urbanização. Com o deslocamento das pessoas 

expropriadas do campo para a cidade, as maiores cidades brasileiras começam a inchar, 

apresentando um crescimento populacional muito superior ao que poderiam suportar para dar 

condições de vida adequadas a cada habitante. Além do número de novos moradores ser 

elevado, o valor da terra no meio urbano, é superior ao que a grande maioria pode pagar. Com 

isso, migrantes se instalam na periferia das cidades, geralmente de forma irregular, como por 

exemplo, nos morros e áreas alagadiças. Estas áreas não devem ser ocupadas de acordo com a 

legislação ambiental em vigor e são consideras de risco, uma vez que podem acontecer 

escorregamentos de terra colocando em risco a vida de milhares de pessoas.  

O ideal seria remover estas pessoas, principalmente aquelas que moram em locais 

considerados de risco e construir um assentamento, ao invés de regularizar as áreas 

irregularmente ocupadas. Entretanto, sabe-se que esta não é uma tarefa fácil e envolve 

diversos fatores. Muitas vezes, entre os moradores há um vínculo social forte onde uns são 

solidários aos outros principalmente na relação de vizinhança. Outro fator a ser considerado é 
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o valor da terra, pois destinar uma área para o deslocamento de moradores de áreas irregulares 

geraria um custo alto ao poder público. As áreas que foram ocupadas irregularmente 

localizam-se, geralmente, nas proximidades dos locais de trabalho. Por outro lado, as áreas 

disponíveis para a realização de uma política urbana localizam-se em áreas mais afastadas do 

centro da cidade, onde o valor da terra é mais barato e há espaço disponível para a realização 

de tal propósito.  

Desta forma, para a realização de projeto de reassentamento, todos os itens acima 

devem ser considerados, caso contrário há grandes chances dos objetivos propostos não serem 

atingidos, causando insatisfação entre os moradores e estes poderão em pouco tempo voltar a 

ocupar áreas irregulares.  

Em 1990 foi apresentada o Projeto de Lei 5.788, que apresentava diretrizes de 

desenvolvimento urbano, de modo que todos os habitantes da cidade tivessem acesso a 

melhores condições de vida, e de atendimento as necessidades de organizar as cidades 

(Moreira, 2006). Este projeto de lei foi aprovado pelo Senado e, quando enviado a Câmara 

dos Deputados foram apresentadas dezessete novas proposições. 

De acordo com Moreira (2006, p.37) o Projeto de Lei 5.788/90 apresentava diversos 

problemas com destaque para  

dificuldade de precisão terminológica referente à conceituação, aos 
princípios e objetivos da política urbana. Os dispositivos referentes ao 
plano diretor eram excessivos e deixavam de regular pontos 
importantes como o da função social da propriedade, resultando em 
um conjunto complexo de normas redundantes e confusas. Além 
disso, apontava a criação de parâmetros iguais para as cidades, 
desconhecendo suas diferenças.  

Como pode ser visto o projeto de lei ainda precisava de várias adequações, uma vez 

que, uma lei precisa ser clara com relação aos seus princípios e objetivos para evitar 

problemas de interpretação e aplicação da mesma. A CF no capítulo da política urbana 

ressalta que a função social da propriedade deverá ser atendida e como o Projeto de Lei 

5.788/90 não atendia a esta questão merece mais uma adequação.  

Durante a tramitação o Projeto de Lei 5.788/90 recebeu diversos substitutivos das 

Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados que discutiram o assunto. De acordo com 

Moreira (2006) o projeto foi enviado a várias comissões, dentre as quais a Comissão de 

Aviação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, Comissão de Constituição e 

Justiça e de Redação, Comissão de Economia, Indústria e Comércio e pela Comissão de 

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.  
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Até a sua aprovação o Projeto de Lei recebeu vários substitutivos pelas comissões 

acima citadas, e no ano de 2001 foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo 

Presidente da República.  No entanto, na sanção houve vetos, relacionados a concessão 

especial de uso para fins de moradia (arts. 15 – 20), obrigatoriedade de plebiscito e do 

referendo popular para garantir a gestão democrática da cidade (art. 43), imóvel utilizado em 

desacordo com a legislação ambiental e urbanística seria considerado subutilizado (art. 5°, § 

1º, II), o direito de preempção poderia ser utilizado pelo poder público sempre que este 

necessitasse de outras áreas para fins de interesse social ou de utilidade pública definidas no 

plano diretor (Art. 26, IX).  

No item 3.1.3.1, a seguir, há algumas considerações com relação ao Estatuto da 

Cidade.  

 
 

3.1.3.1 Estatuto da Cidade 
 
 

O Estatuto da Cidade, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, “estabelece normas de 

ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (Lei 

10.257/01, Art. 1°, Parágrafo único). 

No caput do Art. 2°, a Lei diz que a “política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”. Desta forma 

verifica-se que a referida lei tem como objetivo principal o atendimento da cidade quanto à 

questão social.  

O referido artigo estabelece ainda uma série de diretrizes que devem ser seguidas 

pelos gestores para que a cidade atinja o desenvolvimento social pretendido com a criação do 

Estatuto da Cidade. Entre as principais diretrizes podemos destacar: participação da 

população na formulação, execução de planos e programas de desenvolvimento urbano; 

cooperação entre os governos e os segmentos da economia e da população; planejamento do 

desenvolvimento da cidade, no que se refere a distribuição da população e das atividades 

econômicas para evitar e corrigir os efeitos do crescimento desordenado; oferta de 

equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses 

e necessidades da população e às características locais; ordenação e controle do uso do solo; 

regularização e urbanização de áreas irregulares ocupadas; integração entre as áreas urbanas e 

rurais do município; justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
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urbanização e realização de audiência pública por parte do poder municipal com a população 

interessada nos processos de implementação de empreendimentos considerados 

potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído (Lei n° 10.257/2001, 

Art. 2°).  

Diretrizes ligadas às questões ambientais também aparecem no Art. 2°, incisos VI e 

XII. O inciso VI regra sobre a ordenação e controle do uso do solo, e esta ordenação do solo 

deve evitar: 

 a) utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade 
de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento do 
solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação 
à infra-estrutura urbana; d) a instalação de empreendimentos ou 
atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infra-estrutura correspondente; e) a retenção 
especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou 
não utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; g) a 
poluição e a degradação ambiental (Lei n° 10.257/2001, Art. 2°, 
inciso VI). 

A diretriz do inciso XII por sua vez estabelece que deverá ser privilegiada a proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico.  

Como se pode observar, o ambiente construído também é protegido pelo Estatuto da 

Cidade e não somente o meio natural.  

Com o Estatuto da Cidade vislumbra-se ainda vários instrumentos que foram criados 

para que o objetivo da função social da propriedade fosse atingido. São instrumentos da 

política urbana: IPTU progressivo no tempo, direito de preempção, a outorga onerosa de 

construir, operações urbanas consorciadas, transferência do direito de construir e o estudo de 

impacto de vizinhança.  

O IPTU progressivo no tempo é um instrumento de política urbana que pretende 

reverter a situação da especulação imobiliária. Assim sendo, terrenos que não estão sendo 

utilizados terão um prazo para ter um fim social. Passado este tempo se o terreno continuar 

desocupado o valor do IPTU é aumentado progressivamente durante cinco anos consecutivos. 

Entretanto, o valor da alíquota cobrada pelo IPTU será de duas vezes o valor da alíquota do 

ano anterior, podendo chegar ao máximo de quinze por cento (Lei n° 10.257/2001, Art. 7°, § 

1°).  

O poder público municipal poderá, após os cinco anos de aumento progressivo do 

valor do IPTU, cobrar o valor máximo do imposto até que o terreno passe a cumprir sua 
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função social. Segundo Rolnik & Pinheiro (2004, p.128), este instrumento “deve ter como 

objetivo principal induzir a liberação para o mercado dos imóveis retidos pela especulação e 

não ser instrumento de aumento de arrecadação ou de expectativa de obtenção dos terrenos 

pela desapropriação”. 

A especulação imobiliária também pode ser observada na Praia do Santinho. Durante a 

realização das saídas de campo notou-se a presença de terrenos, alguns grandes, sem 

ocupação. As áreas, em sua maioria, estavam cobertas por pastagens, inclusive com a 

presença de animais bovinos. A presença destes animais pode ser interpretada como uma 

forma de evitar que a vegetação nativa se regenere e assim, prejudicar futuramente os 

interesses dos agentes imobiliários através de dificuldades em conseguir autorização para 

construir. Os animais são de propriedade de moradores locais, mas que não são os donos dos 

terrenos. As Figuras 28 e 29 mostram terrenos que apresentam características de que estejam 

sendo reservados para a especulação imobiliária.  

 

 
Figura 28: Terreno cercado, provavelmente a espera de investidores, 
Praia do Santinho. 
Fonte: Pedro Henrique Simas em 05.05.2009. 
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Figura 29: Terreno gramado com características de reserva para  
a especulação imobiliária, a parte frontal do terreno, para a rua, está  
murada, Praia do Santinho.  
Fonte: Pedro Henrique Simas em 24.09.2009. 
 

O direito de preempção compreende o direito de preferência que o poder público 

municipal tem em adquirir um imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares 

(Lei n° 10.257/2001, Art. 25). Estas áreas devem estar especificadas no plano diretor e o seu 

objetivo é a aquisição de terras pelo estado que poderão ser destinadas para a construção de 

moradias de interesse social e regular a valorização fundiária de determinada área. Este é um 

instrumento interessante porque pode em áreas mais valorizadas frear o preço da terra urbana 

através do seu congelamento e assim, permitir o acesso a mesma a um maior número de 

habitantes. Por outro lado, o poder público municipal é limitado para colocar tal instrumento 

em prática pela falta de recursos. Não havendo recursos para a compra destes imóveis o 

instrumento não tem validade e o preço dos imóveis urbanos aumenta de acordo com a oferta 

e como conseqüência um número menor de habitantes tem condições para adquirir o imóvel. 

Assim sendo, o interesse social é substituído pelo interesse econômico e o número de 

cidadãos que moram em áreas irregulares aumenta enquanto ainda há imóveis disponíveis em 

áreas regulares.  

A outorga onerosa de construir é um instrumento que permite, em áreas especificadas 

pelo plano diretor, a construção acima do limite estabelecido mediante uma contrapartida do 

beneficiário (Lei n° 10.257/2001, Art. 28). De acordo com o Rolnik & Pinheiro (2004), a 

outorga onerosa de construir pode induzir o crescimento urbano para uma área que seja do 



 103

interessa do poder público através, por exemplo, de uma maior verticalização, que não 

significará num maior adensamento. Ou ainda, favorecer a horizontalização em bairros 

residenciais e fixar uma taxação para construção acima do coeficiente básico. 

A operação urbana consorciada, prevista nos Arts. 32 a 34 da Lei n° 10.257/01, 

compreende áreas especificadas pelo plano diretor que poderão receber transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Os recursos para a 

implementação de tais projetos são oriundos da arrecadação com a valorização do imóvel, ou 

de ônus provocados pela implantação de um empreendimento imobiliário. A arrecadação 

proveniente deverá ser investida na área em que foi arrecadada. Por isso, há divergências 

quanto ao uso deste instrumento e sua eficiência, pois dependendo como os recursos serão 

utilizados, pode funcionar para valorizar ainda mais uma determinada área ao invés de 

redistribuir os investimentos.  

A transferência do direito de construir é outro instrumento que gera dúvidas e 

questionamentos. Este é estabelecido pelo Art. 35 e compreende a autorização que o poder 

público municipal poderá fornecer a proprietários de imóveis urbanos, particulares ou 

públicos, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de 

construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente. No entanto, 

este instrumento somente poderá ser utilizado quando o imóvel tiver como fim a implantação 

de equipamentos urbanos e comunitários, preservação, servir para programa de regularização 

fundiária, urbanização de área ocupada por pessoas de baixa renda e interesse social (Lei n° 

10.257/2001, Art. 35, incisos I, II e III).  

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento que deverá ser 

regulamentado por lei municipal. Esta lei indicará as atividades e empreendimentos que 

deverão apresentar o EIV para obter o licenciamento. O objetivo para a realização do EIV é, 

de acordo com o Art. 37 da Lei n° 10.257/01, 

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, 
incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: I – 
adensamento populacional; II – equipamentos urbanos e comunitários; 
III – uso e ocupação do solo; IV – valorização imobiliária; V – 
geração de tráfego e demanda por transporte público; VI – ventilação 
e iluminação; VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Como pode ser visto pelo artigo o EIV compreende um estudo que identifica quais os 

impactos que a implantação de um empreendimento ou atividade causará na cidade, como por 

exemplo, aumento do tráfego, poluição sonora e visual, relação entre os equipamentos e 
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serviços urbanos presentes na área antes do empreendimento e após a implementação do 

mesmo, se gerará valorização imobiliária, se está de acordo com a legislação municipal 

vigente.   

De acordo com Rolnik & Pinheiro (2004) o EIV é um instrumento que deve ser 

utilizado em consonância com a lei municipal e o plano diretor, pois o EIV é um instrumento 

de gestão urbano-ambiental e se não estiver articulado com o plano diretor e os demais 

instrumentos urbanos perde o sentido. Além disso, o estudo deve ser analisado por técnicos 

municipais, como um auxilio para a tomada de decisão por parte da administração pública 

para a liberação ou não do licenciamento para a implementação da atividade ou do 

empreendimento.  

O Parágrafo único do Art. 37 do Estatuto da Cidade prevê que os documentos 

pertencentes ao EIV devem ter publicidade, ficando disponíveis para consulta no órgão 

municipal competente para qualquer cidadão. No entanto, como enfatizam Rolnik & Pinheiro 

(2204), a realização de Audiência Pública não está prevista no Estatuto da Cidade. A 

audiência é uma ferramenta importante para a população discutir juntamente com o 

empreendedor e o poder público municipal sobre a viabilidade e os prós e contras para 

realização da obra, pois é na audiência que a população afetada pelo empreendimento tem um 

espaço para dar sugestões, questionar e tirar suas dúvidas com relação ao mesmo. Apesar da 

não obrigatoriedade por parte do poder público municipal em atender as questões levantadas 

na Audiência Pública, esta poderá evitar futuros conflitos entre o empreendimento e a 

população diretamente afetada.  

Rolnik & Pinheiro (2004) citam como atividades que necessitariam de EIV, aqueles 

que causam poluição visual, poluição sonora, estações de rádio, base de celulares, 

empreendimentos urbanos de loteamentos (com um número de hectares que geram um 

impacto compatível com a cidade), condomínios, hipermercados e centros de compras e as 

operações urbanas consorciadas, este em conformidade com o Art. 33 do Estatuto da Cidade.  

Importante ressaltar que a realização do EIV não substitui a realização de outros 

estudos de impacto ambiental, como é o caso do EIA. Rolnik & Pinheiro (2004) sugerem que 

nos casos de obrigatoriedade do EIA, o EIV pode estar contemplado naquele, uma vez que 

ambos são instrumentos de gestão. Portanto, os empreendimentos relacionados para a 

realização de EIA não precisam constar na lei municipal que relaciona os empreendimentos 

que necessitam de EIV. 

No município de Florianópolis ainda não está sendo executado o EIV, mas está em 

tramitação na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar 952 de 2008 que trata do 
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EIV. As atividades e empreendimentos que necessitam de EIV estão relacionados no Artigo 

3°: 

Art. 3º Estão sujeitos à apresentação do EIV e respectivo REIV os 
empreendimentos e ou atividades que resultam em: I – Alterações de 
zoneamento ou do sistema viário arterial, principal; II – Parcelamento 
do solo superior a 10 (dez) unidades imobiliárias; III – Construção 
residencial multifamiliar, para fins comerciais, de prestação de serviço 
e industrial, com unidades autônomas superior a 10 (dez) unidades; IV 
- Implantação de pólos geradores de tráfego; e V – Implantação de 
atividades caracterizadas pelo Plano Diretor como de uso nocivo e ou 
perigoso para o seu meio. 

O Parágrafo único do referido artigo estabelece ainda que quando o Poder Municipal 

considerar necessário poderá exigir o EIV para empreendimento e atividades que não constam 

no artigo. Para a provação dos EIV deverão ser respeitados os seguintes princípios:  

Art. 5º O EIV deverá atender obrigatoriamente, dentre outros 
eventualmente previstos em Lei maior, os seguintes princípios: I – 
Manutenção, proteção e recuperação do equilíbrio ambiental; II – 
Respeito a função social da propriedade; III – Racionalização do uso 
do solo, do subsolo, da água e do ar; IV – Controle das atividades 
potencial e efetivamente poluidoras; IV – Respeito e proteção do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico e 
turístico do Município; e V – Respeito ao direito da cidade para todos 
(Projeto de Lei Complementar 952/08, Art. 5°). 

Portanto, a Lei Complementar tem como objetivo aliar o desenvolvimento urbano, 

através da política urbana e a questão ambiental, proporcionando a melhoria na qualidade de 

vida da população.  

No entanto, o Projeto de Lei não prevê a realização de Audiência Pública. A 

publicidade se dará através de exposição na Prefeitura Municipal por período de 15 dias, 

período em que interessados poderão apresentar sugestões e críticas. Após este período uma 

equipe técnica do IPUF analisará os documentos anexados e emitirá seu parecer. O que mais 

chama a atenção é o fato de que para ter uma cópia do EIV pela população interessada, esta 

deverá efetuar o pagamento. Considera-se que o Projeto de Lei deverá sofrer modificações 

para que haja maior publicidade dos EIV, pois o que estará exposto por um período curto, 15 

dias e somente em um lugar, Prefeitura Municipal, é somente o resumo do EIV.  

Mata (2004) atenta para o fato de que poderão haver diversos conflitos entre a 

legislação ambiental vigente e o que propõe o Estatuto da Cidade. Segundo o autor alguns 

instrumentos como a regularização fundiária, que permite a regularização de áreas 

irregularmente ocupadas é um instrumento meramente urbanístico, estando, muitas vezes, em 
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oposição ao que estabelece a legislação ambiental. O autor ressalta ainda que o estatuto 

deverá promover a defesa ambiental para promover a sustentabilidade da cidade e que, no 

caso da regularização fundiária, esta demanda de melhores normatizações tanto para a defesa 

do meio ambiente como para os beneficiários da regularização. Além disso, havendo conflitos 

entre a legislação ambiental e o interesse urbano, ponderações são possíveis, desde que não se 

esqueça que existem normas ambientais de tutela inarredáveis.  

O Estatuto da Cidade aborda outro assunto importante quando se fala na gestão e 

planejamento da cidade: o plano diretor. O Estatuto da Cidade determina a obrigatoriedade de 

plano diretor para os seguintes casos:  

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: / I – com mais de 
vinte mil habitantes; / II – integrantes de regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas; / III – onde o poder Público Municipal 
pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4° do art. 182 da 
Constituição Federal; / IV – integrantes de áreas de especial interesse 
turístico; / V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 
nacional. 

 Os planos diretores de Florianópolis serão abordados no item 3.1.3.2. 

Como pode ser visto, o Estatuto da Cidade é uma lei que regulamenta diversos 

instrumentos que tem como objetivo principal assegurar que a propriedade tenha uma função 

social. A observação destes instrumentos pelo Poder Público municipal permitirá que haja 

uma melhoria na qualidade de vida da população do município, desde que os instrumentos 

sejam realmente colocados em prática.  

 
 
3.1.3.2 Plano Diretor do Município de Florianópolis 

 
 

A preocupação com o ordenamento territorial no município de Florianópolis iniciou na 

década de 1950, quando em 1955 foi aprovada a Lei Municipal n° 246, conhecida como o 

Código Municipal de Florianópolis e considerado o primeiro Plano Diretor do município. De 

acordo com Rocha & Souza (2004) esta lei colocou Florianópolis entre os primeiros 

municípios a regulamentar o uso e ocupação do solo através de normas urbanísticas, edilícias, 

de posturas, de publicidade, de usos e costumes. O Código Municipal de Florianópolis é 

caracterizado como de gestão pública municipal onde foram propostas construções de uma 

Universidade Federal na Prainha, nas proximidades da Assembléia Legislativa do Estado, 

Estádio Municipal, onde atualmente se encontra o Instituto Estadual de Educação, e porto no 
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bairro do Balneário no Continente com o objetivo de desenvolver a economia comercial e 

industrial. O porto tinha acesso a Ilha através de uma linha férrea que passaria sobre a Ponte 

Hercílio Luz, pois nas suas proximidades haviam algumas indústrias.  

Segundo Rocha (2004), o plano de 1955 foi elaborado com o objetivo de combater o 

“atraso” de Florianópolis, pois não haviam indústrias, nem comércio fortes.  

O zoneamento previsto pelo Plano Diretor de 1955 continha as seguintes áreas: zona 

comercial central, zona comercial residencial, zona residencial, zona industrial e zona de uso 

especial (Petry, 2005). Conforme a autora o mapa de zoneamento do plano se perdeu no 

tempo e não é possível identificar quais as áreas abrangidas no zoneamento. No entanto, 

entende-se que a área privilegiada seria a central, uma vez que o interior da ilha ainda era 

rural e, nesta década, o município de Florianópolis ainda não apresentava uma expansão 

urbana.  

No ano de 1969 foi elaborado pelo Escritório Catarinense de Planejamento (ESPLAN) 

o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região da Grande Florianópolis. Os principais 

objetivos do plano eram: implantação de uma rede viária em toda a região conurbada, criação 

de um novo centro urbano para Florianópolis no Aterro da Baía Sul, criação de um Setor 

Oceânico Turístico na costa leste da Ilha, implantação da Via Expressa Sul, estruturação de 

setores industriais ao longo da BR-101 nos municípios de São José, Palhoça e Biguaçu, 

declaração de interesse turístico de todos os balneários da costa leste da Ilha, incentivo a 

hotéis de alta categoria em pontos estratégicos (Rocha & Souza, 2004).  

No aterro da Baía Sul, no setor leste da Ilha e no Aterro dos Sacos dos Limões estava 

prevista uma intensa urbanização através de alta densidade e elevados gabaritos.  

No entanto, as medidas e diretrizes estabelecidas no plano não se transformaram em 

Lei Municipal, nem Estadual.  

No ano de 1976 foi instituído o novo Plano Diretor através da Lei Municipal n° 1440. 

O plano era constituído de diretrizes para a realização do planejamento urbano da cidade de 

Florianópolis. Segundo Rocha & Souza (2004) os principais objetivos do plano eram: 

estruturação Urbana na Capital como pólo da Região Metropolitana onde o município sede, 

Florianópolis, seria o local de moradia da classe alta e média, além de centro de negócios, 

serviços e turismo do Estado enquanto que os demais municípios da Região Metropolitana 

serviriam como centros de apoio a Capital, concentrando indústrias e a população 

trabalhadora. O plano permitia ainda um elevado índice de construção no Aterro da Baía Sul, 

permitindo a construção de edifícios de 12 pavimentos o que descaracterizou o Centro 

Histórico de Florianópolis. Estavam incluídos a construção de vias urbanas coletoras e 
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principais para dar a Florianópolis a característica de sede de metrópole, a construção dos 

Aterros das Baías Norte e Sul e do Saco dos Limões, das Pontes Pedro Ivo e Colombo Sales, 

da Via Expressa que liga a BR 101 a Ilha, as Avenidas Beira-Mar Norte e Sul e um anel de 

Rodovias Estaduais que compreendem as SCs 401, 402, 403, 404, 405 e 406 que contornam 

toda a Ilha.  

As medidas propostas pelo plano foram concretizadas, mas algumas demoraram um 

tempo maior para sair do papel como é o caso da Ponte Pedro Ivo que foi inaugurada em 2001 

e a Via Expressa Sul (Beira-Mar Sul) somente foi concluída na década atual. A construção 

das Rodovias Estaduais, SCs 401, 402, 403, 404, 405 e 406, permitiram um acesso as praias e 

balneários da Ilha. Anteriormente a construção destas rodovias o acesso era muito difícil, pela 

falta de vias adequadas. Ir, por exemplo, do Norte da Ilha até o centro era uma viagem que 

durava cerca de duas horas.  

A área abrangida pela Praia do Santinho foi caracterizada, pelo Plano Diretor de 1976, 

como área disponível para a expansão urbana. Devido as diversas modificações sofridas pelo 

plano, ele ficou desconexo, perdendo assim seus objetivos (Rocha, 2004). 

O plano sugeriu também que fosse criado um Órgão Municipal de Planejamento, 

tendo este como função gerir e implementar permanentemente o processo de planejamento 

urbano no município de Florianópolis. Assim no ano de 1977 através da Lei n° 1494 foi 

criado o Instituto do Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). 

Na década de 1980 foi criado o Plano Diretor dos Balneários que abrangia somente as 

áreas dos balneários da Ilha. Para a região sede foi criado um novo plano diretor em 1997 e 

denominado de Plano Diretor do Distrito Sede. Atualmente está em discussão um novo plano 

diretor para todo o município de Florianópolis, que esteja de acordo com o Estatuto da 

Cidade. As discussões sobre este já se arrastam por anos. Uma crítica que pode ser feita com 

relação a este plano diretor é sobre a forma como ele foi discutido com a sociedade. O 

município foi dividido em áreas, onde os moradores de cada área discutiram as questões 

relacionadas à sua localidade, ou seja, o plano diretor em questão não foi discutido 

envolvendo o município como um todo, mas sim de forma fragmentada.  

O Plano Diretor dos Balneários foi instituído pela Lei Municipal n° 2193/85 e 

estabelece diretrizes para a expansão urbana em 11 dos 12 distritos do município de 

Florianópolis, somente o Distrito Sede não é abrangido pelo plano.  

A Praia do Santinho está incluída no Plano Diretor dos Balneários, sendo pertencente 

do Distrito dos Ingleses do Rio Vermelho. De acordo com o Art. 3° do Plano Diretor dos 

Balneários, todos os balneários incluídos na lei são áreas de especial interesse turístico. 
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Assim, pode-se concluir que há um grande interesse do Poder Público Municipal em 

transformar os balneários da Ilha em áreas de atração turística. Com isso empreendedores 

ligados ao setor turístico vêem na Ilha a possibilidade de investir, pois há o incentivo explícito 

dado pelo Poder Público.  

No item 3.2.4.4 o Plano Diretor dos Balneários foi tratado com mais detalhe, pois é 

uma legislação importante quando se discute a legislação pertinente ao Santinho da década de 

1980 aos dias atuais.  

 
 
3.1.4 Análise da Legislação Ambiental pertinente a Praia do Santinho 
 
 

Para a análise da legislação que pode ser aplicada na Praia do Santinho foi realizado 

um estudo da legislação, tanto ambiental como aquela que se refere à ocupação do solo. 

Foram gerados mapas das mesmas datas que os mapeamentos do uso e ocupação do solo. Para 

cada mapa foi considerada somente a legislação vigente no período.  

 
 
3.1.4.1 Legislação de 1938 
 
 

Para a realização do mapa de legislação de 1938, Figura 36, foram consideradas as 

normas jurídicas vigentes no ano de 1938, portanto compreendem as leis e decretos criados 

até o ano de 1938.  

O Código Florestal de 1934 compreende a principal norma ambiental em vigor em 

1938, juntamente com o Código das Águas.  

O Código Florestal de 1934 estabelece a classificação com os diferentes tipos de 

floresta: protetora, remanescente, modelo e de rendimento (Código Florestal de 1934, Art.3°). 

A floresta protetora que, de acordo com o Art. 4° do decreto, é aquela que conjuntamente ou 

separadamente servirem para um dos seguintes fins:  

a) conservar o regimen das aguas;  b) evitar a erosão das terras pela 
acção dos agentes naturaes; c) fixar dunas;  d) auxiliar a defesa das 
fronteiras, de modo julgado necessario pelas autoridades militares; e) 
assegurar condições de salubridade publica; f) proteger sitios que por 
sua belleza mereçam ser conservados; g) asilar especimens raros de 
fauna indigena (Código Florestal 1934, Art. 4°).10 

                                                
10 O Código Florestal data de 1934, época em que as regras gramaticais da língua portuguesa eram diferentes das 
que estão em vigor atualmente. Por isso, a grafia observada no Código Florestal difere da atual.  
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Com relação à área de estudos a floresta protetora existente é a que serve para fixação 

de dunas. De acordo com o mapa apresentado pode-se observar que sobre as dunas móveis há 

a presença de vegetação de dunas internas e planícies, vegetação que fixa as dunas. No 

entanto, a maior parcela de florestas protetoras presente na Praia do Santinho é a que está 

sobre a duna fixa, que compreende a restinga litorânea situada na frente da duna móvel.  

Além destas áreas há ainda a presença de floresta protetora na duna frontal, nas 

proximidades da praia e em volta da Lagoa do Jacaré. O presente código proíbe ainda o corte 

da vegetação que se insere na vegetação protetora sem a devida licença obtida perante pedido 

feito ao órgão florestal competente. O Art. 53 permite uma exploração limitada das áreas 

cobertas pela floresta protetora, que não estejam inseridas em parques estaduais, federais ou 

municipais. Como exploração limitada o código define como sendo aquelas expressamente 

autorizadas pelo Ministério da Agricultura e que atendem as exigências estabelecidas pelo 

código (Código Florestal de 1934, Art. 52).   

O corte da vegetação somente é concedido quando o Poder Público entender que é 

vantajosa para o mesmo, como pode ser observado pelo que está disposto no Art. 54:  

Art. 54. Somente em caso de grande vantagem para a fazenda publica, 
será permittido, a juizo do governo, ouvida a repartição competente, e 
mediante concorrencia, o aproveitamento economico dos productos 
das florestas protectoras e remanescentes, resalvado o disposto no art. 
39, sempre com a obrigação do replantio, e attendida a necessidade de 
protecção das paisagens e belezas naturaes (Código Florestal 1934, 
Art. 54). 

O código estabelece ainda que danos causados as florestas protetoras constituem crime 

ambiental, de acordo como Art. 83 item c.  

Da mesma forma que a exploração vegetal de áreas de floresta protetora, a caça e a 

pesca nessas áreas somente poderão ser realizadas mediante a autorização da autoridade 

ambiental competente (Código Florestal de 1934, Art. 55).  

A vegetação de encostas também está protegida pelo Código Florestal de 1934. No 

entanto, o código não protege toda e qualquer vegetação de encostas conforme pode ser 

visto:   

h) devastar a vegetação das encostas de morros que sirvam de moldura 
e sitios e paisagens pitorescas dos centros urbanos e seus arredores ou 
as mattas, mesmo em formação, plantadas por conta da administração 
publica, no caso do artigo 13, § 2º, ou que, por sua situação, estejam 
evidentemente compreendidas em qualquer das hypotheses previstas 
nas letras a a g, do artigo 4º. (art. 22, Código Florestal, 1934). 
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Portanto, as encostas dos morros da Praia do Santinho se inserem no artigo citado 

acima, pois suas encostas são recobertas por vegetação de floresta protetora. Esta 

interpretação pode ser dada quando entende-se que a floresta presente nos Morros das 

Aranhas e dos Ingleses conserva o regime das águas, pois há a presença de vários cursos 

d’água. Além disso, a vegetação ajuda a evitar a erosão, com a sua retirada a o solo fica 

desprotegido, facilitando a erosão das encostas.  

As florestas protetoras representadas no mapa não foram criadas através de decreto 

específico, mas foram representadas porque se entende que se enquadram no que diz o Código 

Florestal, como sendo protetora aquela vegetação que fixar a duna e protege as águas e evita a 

erosão.  

O Código das Águas, criado através do Decreto n° 24.463, de 01 de julho de 1934, 

ainda está em vigor nos dias atuais. O decreto estabelece a classificação das águas com 

relação ao seu uso e seu aproveitamento. De acordo com o Código das Águas a classificação 

das águas é:  

a) Águas públicas, que compreendem as águas de mares territoriais, correntes, canais, 

lagos e lagoas flutuáveis, fontes e reservatórios públicos, as nascentes, os braços de quaisquer 

correntes públicas. Para serem consideradas públicas as correntes deverão ser perenes, mas 

quando estes cursos secarem porque foram assolados por secas continuam sendo públicas 

(Código das Águas, Arts. 1° ao 6°). 

b) Águas comuns são as correntes não flutuáveis e não navegáveis (Código das Águas, 

Art. 7°).  

c) Águas particulares são as nascentes e águas localizadas em terrenos particulares, 

desde que não sejam classificadas como comuns ou públicas (Código das Águas, Art. 8°).  

O decreto estabelece ainda que todos tem direito ao acesso gratuito a água para 

satisfazer as necessidades da vida. Quando não houver um caminho público que dá acesso a 

uma corrente, nascente ou curso d’água o proprietário do terreno onde se encontra a água não 

poderá impedir que seus vizinhos tenham acesso a água, mas poderá ser indenizado do 

prejuízo que sofrem com o trânsito (Código das Águas, Art. 35).  

Além disso, o Código das Águas regra sobre o aproveitamento das águas, dando 

grande importância para a utilização deste recurso natural para a geração de energia elétrica.  

A água é vista como um item prioritário que deve servir a agricultura e a indústria, 

mas o seu primeiro dever é servir para satisfazer as necessidades pessoais e de sobrevivência 

de cada cidadão. 
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Com relação aos cuidados e a proteção da água o código se refere no Título VI, Arts. 

109 a 116, onde impõe que ninguém pode contaminar a água que não consome e que quem 

tornar a água insalubre terá que reparar o dano. No entanto, o Art. 111 estabelece que quando 

for considerado de suma importância para os interesses da agricultura e da indústria poderá 

haver o despejo de dejetos na água, desde que o poluidor faça um tratamento antes de efetuar 

o despejo. 

Art. 111. Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o 
exigirem, e mediante expressa autorização administrativa, as águas 
poderão ser inquinadas, mas os agricultores ou industriais deverão 
providenciar para que as águas se purifiquem, por qualquer processo, 
ou sigam o seu esgoto natural (Código das Águas, Art. 111). 

Fazendo-se o cruzamento entre o uso e ocupação do solo na Praia do Santinho em 

1938 com a legislação vigente no mesmo ano, observa-se que há prática da agricultura em 

área considerada como floresta protetora, em pequenas áreas em meio a restinga litorânea. 

Nas demais áreas regidas por normas jurídicas e que deveriam estar protegidas não há 

ocupação que danifique o ambiente natural.  

 
 
3.1.4.2 Legislação de 1957 
 
 

Para o mapa de legislação de 1957, a legislação em vigor é praticamente a mesma de 

1938. Com relação à questão ambiental continuam valendo o Código das Águas de 1934 e o 

Código Florestal de 1934. Observando o mapa de 1957 em relação ao de 1938 pode-se 

verificar que houve um avanço da área agrícola sobre áreas consideradas de florestas 

protetoras, portanto protegidas pelo Código Florestal de 1934.  

No ano de 1946 foi sancionado o Decreto-Lei n° 9.760 sobre os bens imóveis da 

União. O Art. 1° relaciona os bens imóveis da União dentre os quais se inserem as terras de 

marinha e as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, que não pertencem aos Estados e 

Municípios. O Art. 2º específica as áreas que são consideradas terras de marinha:       

Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e 
três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da 
posição da linha do preamar-médio de 1831: a) os situados no 
continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até 
onde se faça sentir a influência das marés; b) os que contornam as 
ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. 
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo a influência das marés é 
caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo 
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menos, do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano 
(Decreto-Lei n° 9.760/46, Art. 2º).  

Pelo artigo acima citado sabe-se que na Praia do Santinho há terras de marinha. A 

demarcação destas terras é de responsabilidade do Serviço do Patrimônio da União (SPU) 

(Decreto-Lei n° 9.760/46, Art. 2º). No entanto, a demarcação das terras da marinha na região 

da Praia do Santinho ainda não está feita, por isso não há no mapa a representação das 

mesmas. Foi requerida cópia da linha de preamar média de 1831 junto a Secretaria do 

Patrimônio da União de Santa Catarina (SPU), contudo, até a presente data, a linha ainda não 

havia sido mapeada, declaração conforme anexo I.  

Pelo cruzamento dos dados dos mapas de uso e ocupação do solo e legislação de 1957, 

Figura 37, nota-se que assim como em 1938 há áreas agrícolas entre a floresta protetora.  

 
 
3.1.4.3 Legislação de 1977 

 
 

Em 1977 havia um maior número de normas jurídicas ambientais. Nesta data havia 

além da legislação federal a municipal, pois em 1976 foi aprovado o primeiro plano diretor do 

município de Florianópolis que abrangia o município como um todo e não somente o centro 

da cidade.  

Com relação à legislação pertinente a área de estudo, em 1965 foi sancionado o novo 

Código Florestal através da Lei n° 4.771. Este apresenta diversas alterações em relação ao 

código anterior.  

É no Código Florestal de 1965 que surge o termo Área de Preservação Permanente 

(APP) na legislação brasileira. De acordo com o código são consideradas áreas de APP:  

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 
Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: a) ao 
longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal 
cuja largura mínima será: 1 - de 5 (cinco) metros para os rios de 
menos de 10 (dez) metros de largura: 2 - igual à metade da largura dos 
cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de distancia 
entre as margens; 3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja 
largura seja superior a 200 (duzentos) metros. b) ao redor das lagoas, 
lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; c) nas nascentes, 
mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação 
topográfica; d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; e) nas 
encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na linha de maior declive; f) nas restingas, como fixadoras de 
dunas ou estabilizadoras de mangues; g) nas bordas dos taboleiros ou 
chapadas; h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 



 114

nos campos naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações 
campestres (Lei Federal n° 4.771/65, Art. 2°) 

Para a Praia do Santinho são consideradas APP, estando assim mapeadas no mapa 

conforme Figura 38, as áreas situadas ao longo dos cursos d’água e das lagoas, nas encostas 

com declividade acima de 45° e o topo dos morros, a restinga litorânea como fixadora de 

duna. A faixa de APP ao longo dos cursos d’água presentes no Santinho é de 5m (cinco 

metros), uma vez que os cursos d’água são pequenos, todos com menos de 10m (dez metros) 

de largura. Não há especificação no Código Florestal sobre qual deverá ser a APP ao redor de 

lagoas, assim no mapa foi considerada como APP uma área de 5m ao redor das lagoas do 

Jacaré e das Lavadeiras.  

Além das áreas mencionadas pelo Art. 2° do Código Florestal como sendo de APP, o 

Art. 3° estabelece que outras áreas podem ser decretadas como APP através de ato do Poder 

Público. Entre estas áreas estão as formas de vegetação natural que tem como função atenuar 

a erosão, fixar as dunas, formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, proteger 

sítios de excepcional beleza ou valor cientifico ou valor paisagístico, asilar espécimes da 

fauna e flora ameaçadas de extinção, manter o ambiente necessário para a vida da população 

silvícola e assegurar o bem estar público (Lei Federal n° 4.771/65, Art. 3°).  

O Código Florestal impõe penalização a quem destruir, danificar ou cortar árvores em 

florestas de preservação permanente sem a autorização da autoridade competente e impedir ou 

dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação (Lei Federal n° 

4.771/65, Art. 26, alíneas a e b).  

 Na época de criação do Código Florestal a principal atividade econômica do Santinho 

era a agricultura. Devido ao solo fraco e bastante desgastado pelo intenso uso sofrido durante 

mais de um século, era comum a prática do pousio, onde a terra era mantida em repouso 

durante um período e posteriormente utilizada novamente. Durante o período em que a terra 

ficava em repouso a vegetação iniciava sua regeneração e no momento que a terra era 

cultivada novamente a vegetação era retirada. Entretanto, esta prática não pode ser entendida 

como um crime ambiental porque era praticada principalmente numa área onde a agricultura 

já era praticada há décadas, portanto, antes da lei entrar em vigor. Além disso, esta área não é 

considerada como APP e de acordo com a legislação municipal é área de urbanização 

diferida, ou seja, área urbanizável. (Lei Municipal 1516/77, Planta PF-VI).  

No Art. 10 o Código Florestal regra que nas áreas que apresentam declividade entre 

25° e 45° não será permitido o desmatamento, somente sendo tolerada a retirada de toros. Nos 

morros das Aranhas e dos Ingleses há áreas que apresentam esta declividade, no entanto como 
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as mesmas são consideradas como Áreas de Preservação de Uso Limitado (APL) pela 

legislação municipal, não estão mapeadas de forma específica no mapa.  

De acordo com a Lei Municipal n° 898 de 1968, a Praia do Santinho está localizada na 

Zona Rural. O limite do perímetro urbano do município era: ao Norte o bairro Saco Grande, a 

Leste o bairro Córrego Grande, ao Sul o Aeroporto e a Oeste o limite com o município de São 

José (Lei Municipal n° 898/68, Art. 1°).  

A Lei Municipal n° 1.440/76, que dispõe sobre o Plano Urbano de Florianópolis, no 

Art. 4° prevê duas direções perpendiculares de expansão urbana, sendo uma delas integrando 

a área Continental com a Insular e se desdobrando no Setor Oceânico da Ilha. Com este plano 

foram construídas as Rodovias Estaduais (SCs) que fazem a ligação do centro de 

Florianópolis com as praias e balneários da Ilha e trouxe como conseqüência uma melhoria no 

acesso a estes locais, que leva a partir da década de 1980, a expansão urbana dos balneários.   

Quanto ao uso do solo a Lei Municipal n° 1.440/76 classifica os diferentes usos em: 

programados, admissíveis e proibidos. Foi realizado o zoneamento destas áreas com a 

atividade permitida em cada zona. A planta, que é parte integrante da lei, foi solicitada junto 

ao IPUF e também na Câmara de Vereadores, e obteve-se como resposta que o documento se 

perdeu. Esta planta era de suma importância para a realização deste trabalho, pois apresenta o 

zoneamento previsto para o município e através somente da leitura da lei não é possível 

identificar onde se localizam as diferentes zonas presentes na lei.  

A Lei Municipal n° 1.440/76 também regra sobre normas para edificações. No Art. 13, 

§ 1° a lei estabelece que os maiores gabaritos de altura ficarão nas partes baixas, decrescendo 

na medida em que o terreno aumenta de declividade, até as cotas limite dos verdes públicos. 

No caso das praias, que compreendem as áreas mais baixas da Ilha, este item acaba por 

permitir elevadas construções em frente a praia. Com isso, os moradores mais afastados 

perdem a vista, e permite-se a formação de um paredão de edifícios que encobrem toda a 

paisagem da praia. É mais interessante e adequado, para a atividade do turismo que as 

construções mais próximas as praias tenham um gabarito menor, justamente para não 

esconder a vista.  

A cota acima de 100m é considerada como área “non edificandi”, ou seja, não é 

permitida edificação. Desta forma, a área abrangida pela Lei Municipal em morros onde não é 

permitida a edificação é maior do que aquela estabelecida pelo Código Florestal de 1965. Para 

o mapeamento da legislação pertinente a Praia do Santinho foram consideradas como APP as 

áreas de topos de morro em conformidade com a legislação municipal. Isto porque a 

legislação municipal é mais restritiva que a federal.  
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Conforme a Lei Municipal n° 1.516 de 1977, Art. 8° as dunas também são 

consideradas áreas “non edificandi”. As dunas são assim classificadas quanto ao uso, em 

função de suas características próprias e porque são consideradas de valor paisagístico e 

ecológico.  

As áreas constantes no mapa da Figura 38 como áreas verdes de uso limitado 

compreendem áreas que devem ter um uso limitado devido ao seu valor paisagístico e/ou 

ecológico para que a paisagem natural se recupere ou permaneça protegida. Incluem-se nas 

áreas verdes de uso limitado os promontórios, os tômbolos. Nestas áreas somente será 

permitida a construção pelos proprietários do terreno e desde que esta seja necessária a 

utilização segundo sua destinação natural e acima da cota 100 é permitida a construção desde 

que a área seja destinada como floresta de preservação permanente.  

As áreas verdes de uso limitado presentes no mapa de legislação de 1977 situam-se na 

encostas dos morros das Aranhas e dos Ingleses até a cota 100, estando de acordo com o que 

estabelece a Lei Municipal n° 1.440/76 e com a planta PF – VI integrante da Lei Municipal n° 

1.516/76.  

A lei estabelece ainda áreas de expansão urbana, classificadas como: áreas de zona 

urbana, áreas de urbanização prioritária e áreas de urbanização diferida (Lei Municipal n° 

1516/77, Art. 1°). A praia do Santinho não se insere na área de urbanização prioritária, que 

compreendem os balneários com interesse turístico. As zonas de urbanização prioritária são: 

Enseada do Pântano do Sul, Saco dos Limões, Ingleses, Canasvieiras (somente numa faixa 

próxima a praia), Jurerê, Santo Antônio de Lisboa, Cacupé, Itacorubi e Rio Tavares. A praia 

do Santinho é considerada como pequena praia de mar aberto e apresenta áreas com 

urbanização diferida (Lei Municipal n° 1516/77, Art. 7°, § 1°).  

As áreas de pequeno mar aberto somente poderão ser urbanizadas por meio de um 

plano de uso do solo específico e neste terão prioridade empreendimentos turísticos (Lei 

Municipal n° 1516/77, Art. 7°). Desta forma, observa-se a ação do Poder Público Municipal 

em privilegiar uma atividade econômica, através de incentivos dados aos investidores do ramo 

turístico. Ou seja, é dada a preferência para a construção de edificações ligadas ao turismo em 

todas as praias da Ilha numa forma de atrair investidores e assim tornar a Ilha toda apta a 

receber turistas.  

As áreas de urbanização diferida somente poderão ser urbanizadas ou parceladas 

mediante uma das seguintes hipóteses:  

a.alteração do Plano e Estruturação do espaço de Florianópolis; b. 
plano de urbanização vinculado a estudo de viabilidade econômica 
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e/ou social, observados critérios de adequação de distâncias do 
trabalho - habitação - lazer, aceito pelos órgãos técnicos competentes 
da Municipalidade (Lei Municipal n° 1516/77, Art. 1°,§ 3°).  

Na Praia do Santinho a zona de urbanização diferida localiza-se onde era praticada a 

agricultura e onde atualmente ocorre a maior parte da ocupação urbana.  

Fazendo o cruzamento de dados entre o uso do solo em 1977 com a legislação vigente 

no mesmo ano têm-se como resultado pequenas manchas agrícolas entre a APP da restinga 

litorânea. Entretanto, estas áreas são menores do que aquelas presentes nos anos anteriores, 

1938 e 1957. Com isso pode-se concluir que a atividade agrícola em 1977 apresentava sinais 

de retração.  

 
 
3.1.4.4 Legislação de 1994 

 
 

No ano de 1994, as normas jurídicas em vigor diferem em muito com as que estavam 

em vigor nos anos anteriores. Havia sido promulgada a nova Constituição Federal que 

apresentava novidades no assunto ambiental.  

O município de Florianópolis sofreu grandes mudanças no período entre 1977 e 1994. 

Para ordenar e orientar o uso do solo e assim evitar que a cidade passasse por um processo de 

crescimento desordenado no interior da Ilha foi criado o Plano Diretor dos Balneários em 

1985.  

Com relação à legislação federal, o Código Florestal de 1965 sofreu alterações em 

1989. Dentre as modificações pode-se destacar o Art. 2° que altera a área de preservação 

permanente nas matas ciliares. Desta forma, para os cursos d’água presentes no Santinho a de 

APP passou de 5m para 30m. No entanto, a área de preservação que deve ser mantida ao redor 

de lagos e lagoas não foi determinada, ficando o item inalterado. No mapa de legislação de 

1994, Figura 39, a área de preservação ao redor das lagoas foi de 100m, em consonância com 

a legislação municipal (Plano Diretor dos Balneários) e estadual (Decreto n° 24.980/85, Art. 

49, Inciso II).  

Em 1988, foi criada a Lei Federal n° 7.661 que instituiu o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro.  O objetivo do plano é de orientar a utilização racional dos recursos 

na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a 

proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultura (Lei Federal n° 7.661/88, Art. 

2°). O ordenamento se dará por meio de zoneamento dos usos e atividades localizados na 

Zona Costeira.  
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De acordo com a Resolução CIRM n° 005/97 a Zona Costeira compreende: 

O espaço que abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância 
ambiental, cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes 
terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de 
fragilidade e que requerem, por isso, atenção especial do poder 
público, conforme demonstra sua inserção na Constituição brasileira 
como área de patrimônio nacional. (Resolução CIRM nº 005, 1997) 

A zona costeira definida pelo PNGC compreende “o espaço geográfico de interação do 

ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa 

marítima e outra terrestre”. Os municípios que são parte integrante do PNGC foram listados 

pelo IBGE, totalizando mais de 300 municípios. 

Para a realização do Gerenciamento Costeiro são considerados alguns instrumentos de 

gestão (Abati, 2005):  

• Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) estabelecido legalmente; 

• Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC) também deverá ser 

estabelecido legalmente, devendo ainda respeitar as normas de uso e ocupação 

territoriais do planejamento municipal.  

• Sistema de Informações de Gerenciamento Costeiro – SIGERCO engloba as 

informações em um banco de dados e tem como objetivo dar suporte aos Estados e 

Municípios; 

• O Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA-ZC se constitui 

na estrutura operacional de coleta de dados e informações, de forma contínua, de 

modo a acompanhar os indicadores de qualidade sócio-ambiental da Zona Costeira 

e propiciar o suporte permanente dos Planos de Gestão; 

• O Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC consiste 

num relatório elaborado pela coordenação do PNGC contendo os resultados 

periódicos obtidos com o monitoramento dos dados ambientais da zona costeira; 

• Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEE é o instrumento balizador 

para o zoneamento da zona costeira para garantir a sustentabilidade do uso da zona 

costeira; 

• Plano de Gestão da Zona Costeira - PGZC compreende a formulação de um 

conjunto de ações estratégicas, articuladas e localizadas dos governos com a 

sociedade civil para orientar a execução do Gerenciamento Costeiro.   

Para a realização do Gerenciamento Costeiro alguns aspectos devem ser considerados: 

urbanização; ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; parcelamento e remembramento 
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do solo; sistema viário e de transporte; sistema de produção, transmissão e distribuição de 

energia; habitação e saneamento básico; turismo, recreação e lazer; patrimônio natural, 

histórico, étnico, cultural e paisagístico (Lei Federal n° 7.661/88, Art. 2°). Isto significa que 

na realização do Gerenciamento Costeiro devem ser observados os aspectos naturais, 

econômicos, sociais e culturais de forma integrada, pois todos estão presentes na formação do 

espaço.  

O gerenciamento costeiro não é uma ferramenta exclusiva do poder público federal. O 

Art. 5°, §1° explica que os Estados e Municípios também poderão instituir através de lei seus 

respectivos Planos Estaduais e Municipais de Gerenciamento Costeiro. Desta forma as 

diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem como limitações e utilização de 

imóveis podem ser estabelecidos tanto pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro como 

pelo Estadual e Municipal, prevalecendo sempre as diretrizes mais restritivas (Lei Federal n° 

7.661/88, Art. 5°, § 2º).   

No caso do Estado de Santa Catarina, somente no ano de 2005 foi instituído Plano 

Estadual de Gerenciamento Costeiro através da Lei Estadual n° 13.553. Este segue as mesmas 

orientações da lei federal, não trazendo nenhuma novidade com relação a critérios para a 

realização do gerenciamento.   

Entretanto o Gerenciamento Costeiro já vem sendo desenvolvido no Estado desde 

1987. Na década de 1990 foram poucas as ações voltadas ao Gerenciamento Costeiro e na 

década atual este trabalho tem sido desenvolvido com a obtenção de mais resultados. O litoral 

Estado foi dividido em cinco regiões para a execução do PEGC. O município de Florianópolis 

pertence a região do Litoral- Centro. Em agosto de 2009 foi divulgado o diagnóstico sócio-

ambiental desta região com dados sobre a população, a economia, a infra-estrutura, o uso e 

ocupação do solo, patrimônio cultural, meio físico natural e a legislação. Este diagnóstico 

apresenta as características gerais da região da Grande Florianópolis, portanto numa escala 

regional. Para que o atendimento as especificidades locais sejam atendidas é necessária a 

implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Além disso, muitos dos dados 

apresentados pelo diagnóstico não são atuais, pois o estudo iniciou-se anos antes da 

divulgação do resultado.  

O diagnóstico é importante para que se tenha o conhecimento da realidade, uma vez 

que somente é possível fazer um bom planejamento sabendo-se a realidade da área que se 

pretende planejar. Após a conclusão do diagnóstico deve-se fazer o ZEEC para que sejam 

determinadas diretrizes de uso e ocupação do solo. O ZEEC deve atender as especificidades 

locais e não infringir a legislação ambiental vigente e os planos diretores.  



 120

O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro do município de Florianópolis foi 

criado em 02 de outubro de 2009 através da Lei Municipal n° 7.975. A lei municipal segue a 

mesma linha dos planos estadual e federal, não apresentando novidades. A elaboração do 

Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) definirá as diretrizes quanto aos usos do 

solo, se permitidos, proibidos ou estimulados. O ZEEC respeitará as diretrizes estabelecidas 

no Plano Diretor (Lei Municipal 7.975/2009, Art. 4°, §°).  

O Gerenciamento Costeiro é uma ferramenta de grande importância, pois é na zona 

litorânea que reside a maior parte da população mundial e no caso brasileiro cerca de 40% da 

população reside na zona costeira. E a tendência é que a população residente nessa região 

aumente em função das atividades econômicas existentes. Para tanto, a qualidade de vida da 

população residente na zona costeira depende de um meio marinho saudável e da mesma 

forma que a manutenção da vida marinha depende do uso racional dos recursos naturais da 

zona costeira.  

Em Santa Catarina, a região sofreu uma intensa ocupação com a expansão do turismo. 

Aliado ao crescimento desta atividade econômica está o êxodo rural, que ajudou no aumento 

populacional de cidades litorâneas. As cidades não estavam preparadas para receber este 

contingente populacional, tendo como conseqüência um crescimento desordenado. Não havia 

planejamento para as cidades, e mesmo sofrendo há décadas com o problema da expansão 

urbana pouco tem sido feito na prática para solucionar a questão. A elaboração de normas e 

planos diretores são de suma importância para o planejamento das cidades, mas não é o 

suficiente quando este não é fiscalizado ou entra em conflito com outras normas jurídicas.  

Em 1985 foi aprovado o Plano Diretor dos Balneários, Lei Municipal n° 2.193. Este 

está representado no mapa da legislação de 1994, figura 39. As classes de zoneamento 

presentes na Praia do Santinho são: Área de Preservação Permanente (APP), Área de 

Preservação de Uso Limitado (APL), Área Residencial Exclusiva (ARE), Área Residencial 

Predominante (ARP), Área Verde de Lazer (AVL), Área Verde de Uso Privado (AVP), Área 

Turístico Residencial (ATR) e Área de Preservação Arqueológica (APC-3).  

Além do zoneamento, o Plano Diretor dos Balneários trata também de taxas de 

ocupação, índice de aproveitamento, limites de ocupação e demais índices de ocupação do 

solo. Para a presente pesquisa estes itens não foram utilizados, pois este não é o foco da 

pesquisa.  

As Áreas de Preservação Permanente estão descritas no Art. 21 do Plano Diretor dos 

Balneários. Estas áreas são necessárias para a preservação dos recursos e das paisagens 

naturais, à salvaguarda do equilíbrio ecológico. São consideradas APP: 
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I - todos de morro e encostas com declividade igual ou superior a 
46,6% (quarenta e seis e seis décimos por cento); II  - mangues e suas 
áreas de estabilização; III - dunas móveis, fixas e semi-fixas; IV - 
mananciais, deste as nascentes até as áreas de captação d’água para 
abastecimento; V - praias, costão, promontórios, tômbulos, restingas e 
ilhas; VI - áreas dos parques florestais e das reservas biológicas (Lei 
Municipal n° 2.193/85, Art. 21).  

No mapa de legislação de 1994 aparecem como APP as dunas Ingleses-Santinho e 

Ingleses-Moçambique, as dunas fixas, uma faixa de 30m ao longo dos cursos d’água, uma 

faixa de 100m ao redor das lagoas e o Morro das Aranhas e dos Ingleses.  

Além destas áreas o Parágrafo único do Art. 21 estabelece que áreas de florestas 

particulares quando indivisas com parques e reservas florestais ou com qualquer vegetação 

considerada de preservação permanente são APP. 

Há conflito entre a legislação federal, Código Florestal, e a legislação municipal com 

relação a  de APP em margem de curso d’água. Para cursos d’água a legislação federal 

estabelece uma faixa de 30m em cada margem para a APP. A legislação municipal, por sua 

vez, estabelece uma área de 15m de cada margem de APP. Para o presente trabalho mapeou-

se a APP em margem de curso d’água de acordo com o Código Florestal, pois a legislação 

federal é anterior a legislação municipal, e esta é menos restritiva a ocupação, por proteger 

uma área de APP menor que aquela.  

Outro ponto conflitante é com relação à Lagoa do Jacaré. O Código Florestal impõe 

somente que a margem de lagos e lagoas deve ser preservada, mas não estipula quanto. O 

Plano Diretor dos Balneários no Art. 29 estabelece as áreas de preservação dos elementos 

hídricos. O inciso III do Art. 29 regra que a faixa de preservação nas margens de lagos e 

lagoas será de 100m. No entanto, no zoneamento do IPUF a Lagoa do Jacaré não apresenta 

nenhuma margem como sendo de APP. Neste caso há um conflito entre o que diz a lei e o que 

foi determinado no zoneamento. Toda a área da Lagoa do Jacaré, incluindo a própria lagoa, 

foi mapeada pelo IPUF como sendo Área Verde de Uso Privado. No mapeamento da 

legislação considerou-se a faixa de 100m como área de preservação, em consonância com o 

que diz o texto da lei do Plano Diretor e com o Decreto Estadual n° 24.980/85, Art. 49.  

As Áreas de Elementos Hídricos (AEH), de acordo com o Art. 24 do Plano Diretor dos 

Balneários são as áreas naturais ou artificiais, permanente ou temporariamente recobertas por 

água, como o mar, os lagos e lagoas, as represas e açudes, os rios, os córregos e os canais. No 

zoneamento do Plano Diretor dos Balneários do IPUF não aparece nenhuma AEH mapeada na 

Praia do Santinho, nem para os cursos d’água, nem para as lagoas. A maioria dos cursos 
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d’água, assim como a Lagoa das Lavadeiras, estão protegidos pelo Plano Diretor dos 

Balneários, pois localizam-se nas encostas dos morros das Aranhas e dos Ingleses.  

As áreas verdes, incluindo nesta categoria no caso do Santinho AVL e AVP, são os 

espaços urbanos ao ar livre, de uso público ou privado, que se destinam à criação ou á 

preservação da cobertura vegetal, à prática de atividades de lazer e recreação, à proteção ou 

ornamentação de obras viárias (Lei Municipal n° 2.193/ 85, Art. 16). No mapa de legislação 

de 1994, aparece como AVL pequena área no setor sul da Praia do Santinho e AVP nas 

proximidades da Lagoa do Jacaré. Conforme já explicado anteriormente de acordo com o 

zoneamento do Plano Diretor dos Balneários do IPUF, a Lagoa do Jacaré e sua área adjacente 

são classificadas como sendo AVP.  

A APL também está presente na Praia do Santinho, abrangendo uma pequena área no 

setor sul da praia. A Lei Municipal 2.193/85 define as Áreas de Preservação de Uso Limitado 

como sendo aquelas que pelas características de declividade do solo, do tipo de vegetação ou 

da vulnerabilidade aos fenômenos naturais, não apresentam condições adequadas para 

suportar determinadas formas de uso do solo sem prejuízo do equilíbrio ecológico ou da 

paisagem natural (Lei Municipal n° 2.193/ 85, Art. 22). As áreas que apresentam declividade 

entre 30% e 46,6% também são consideradas APL (Lei Municipal n° 2.193/ 85, Art. 22, 

Parágrafo único). 

A APC-3 é considerada pela Lei Municipal n° 2.193, Art. 25 como área especial para a 

ocupação, onde as regras para ocupação e uso estão sujeitas a regras especificas. A APC – 3 é 

representada no zoneamento do Plano Diretor dos Balneários numa pequena área do setor 

norte da Praia do Santinho, na encosta do Morro dos Ingleses. Esta área está protegida por 

conter vestígios e sinais deixados por populações que habitaram a região. Pela Lei Municipal 

n° 2.193, Art. 26, Inciso III, as APC -3 se destinam a conservação dos sítios pré-históricos, e 

dos vestígios deixados pela ocupação humana tais como os fósseis, utensílios, monumentos e 

inscrições rupestres.  

No setor sul da Praia do Santinho se localiza um dos sítios arqueológicos mais 

conhecidos da Ilha de Santa Catarina. Este possui diversas inscrições rupestres deixadas pelas 

populações que habitaram a área. No entanto, a área não está mapeada no zoneamento do 

IPUF como APC – 3, quando na verdade deveria ser. Pelo local passam milhares de turistas e 

visitantes todo ano, sendo uma das atrações para quem vai até a Praia do Santinho.  Além 

disso, o local sofreu interferência com a construção do maior empreendimento do Santinho. 

Foram construídos decks para facilitar o acesso de turistas as inscrições rupestres e nas suas 

proximidades a vegetação nativa foi substituída por gramíneas deixando-os expostos as 
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intempéries. Se não for tomado o devido cuidado com este artefato arqueológico, ele se 

perderá com o tempo, pois as rochas já apresentam escamação por ação de intempéries.   

As áreas residenciais, ARE e ARP, e as áreas turísticas, ATR, são áreas de usos 

urbanos. Na Praia do Santinho a ARE e a ARP ocupam áreas adjacentes a Estrada Geral do 

Santinho (Rua Vereador Onildo Lemos). A ARP compreende uma faixa contínua ao longo da 

Estrada Geral do Santinho. Nesta área são permitidas construções habitacionais e pequenos 

comércios. A ARE, por sua vez localiza-se numa área entre a ARP e a APP de dunas fixas e 

nas proximidades da Lagoa do Jacaré, em direção a Praia dos Ingleses. Nestas áreas somente é 

permitida a ocupação habitacional, sendo, portanto vedada a instalação de comércios e demais 

atividades. 

Como área turística aparecem duas áreas no zoneamento do IPUF e que estão 

representadas no mapa de legislação de 1994. Uma localiza-se na divisa entre a Praia do 

Santinho e a Praia dos Ingleses (ATR-3) e a outra entre a Lagoa do Jacaré e a APL, encosta 

do Morro das Aranhas (ATR-2). As áreas turísticas são aquelas que se destinam a concentrar 

os equipamentos, edificações e empreendimentos que sirvam ao turismo (Lei Municipal n° 

2.193/ 85, Art. 15). No caso da Praia do Santinho as áreas turísticas são classificadas como 

ATR, ou seja, é permitida a construção tanto de empreendimentos turísticos como 

residenciais.  

Na ATR-2 está localizado o maior empreendimento turístico da Praia do Santinho, o 

resort Costão do Santinho. A construção deste empreendimento iniciou em 1990 e somente 

em 2002 foi inaugurada a última etapa da construção. O empreendimento possui cerca de 

2.000 m² de área construída.  

Em 1988 foi aprovada a Lei Municipal 3.143 que instituiu o Plano de Urbanização 

Especifico (PUE) do Setor Sul da Praia do Santinho. Este plano compreende basicamente a 

regulamentação da ocupação deste setor da praia em relação aos acessos, e localização e 

implantação de estacionamentos. Observando-se a área que compreende a Urbanização 

Especifica, nota-se que é a mesma onde hoje está situado o resort Costão do Santinho. Assim, 

a conclusão é de que este plano foi aprovado para viabilizar a construção do empreendimento, 

ou seja, a localização dos estacionamentos previstos no plano são necessários para o resort, 

assim como o mesmo necessita de vias de acesso para os hóspedes. Na prancha do sistema 

viário estava prevista uma via que iniciava no acesso do resort pela praia e terminava no 

inicio das dunas Ingleses-Santinho.. Esta via passaria bem rente a praia e se tivesse sido 

construída certamente a paisagem atual seria outra, com a ocupação da orla mais intensa. O 

objetivo em construir esta via provavelmente era possibilitar um melhor escoamento do 
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trânsito provocado pelo empreendimento Costão do Santinho. De acordo com Rocha (2004),  

o Plano de Urbanização Específico (PUE) foi pontual e configurou uma intervenção 

fragmentada. Portanto, entende-se que o PUE não teve como objetivo realizar um 

planejamento local, mas simplesmente atender a interesses particulares, sem avaliar as 

consequências para a comunidade.   

O Plano de Urbanização Específico da Praia do Santinho, no Art. 11 determina que os 

ranchos dos pescadores, para uso e guarda de equipamentos de pesca, já existentes na AVL 

permanecerão com uso privativo, sempre que mantiverem sua finalidade original. No entanto, 

Rocha (2004, p. 161) explica que este artigo permitiu que a estrutura dos ranchos seja 

utilizada pelo Costão do Santinho, como um atrativo turístico: 

Os ranchos de pescadores existentes na AVL foram mantidos pelo 
incorporador, porém com uso privativo. Os pescadores são 
contratados pelo hotel apenas na época da tainha, e constituem uma 
atração a mais para os frequentadores do resort. Nos demais períodos 
do ano as edificações são utilizadas como bar e restaurante.  

Observa-se que um artigo que deveria proteger uma atividade característica do local 

permitiu que o empreendedor se beneficiasse, utilizando a pesca como uma atração turística, 

desvirtuando a atividade pesqueira de seu fim, ou seja, uma complementação na renda das 

famílias locais.  

 
 
3.1.4.5 Legislação de 2002 

 
 

Entre os mapas de legislação de 1994 e 2002 não há grandes diferenças. As áreas 

protegidas são as mesmas que no período anterior.  

Em 2002, foi aprovada a Resolução Conama 303 que impera sobre Áreas de 

Preservação Permanente. Esta Resolução determinou a faixa de preservação ao redor de lagos 

e lagoas, que não havia sido especificada no Código Florestal de 1965. O Art. 3°, Inciso III 

estabelece que em áreas urbanas consolidadas a APP ao redor de lagos e lagoas naturais será 

de 30m e em áreas rurais de 100m.  A Lagoa do Jacaré da Praia do Santinho localiza-se em 

área urbana consolidada, portanto a faixa de vegetação que deverá ser preservada é de 30m. 

Entretanto a legislação municipal e estadual ainda em vigor determinam uma faixa de 

preservação maior, 100m. Desta forma, a APP ao redor dos lagos e lagoas da Ilha de Santa 

Catarina é de 100m, pois neste caso, vale a norma jurídica mais antiga e vigente, Lei Estadual 

n° 14.250/81.  
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A Resolução Conama 303/2002 estabelece ainda em seu Art. 3º, Inciso IV que o “topo 

de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois 

terços da altura mínima da elevação em relação a base” também são áreas de APP. Assim, a 

declividade deixa de ser o único critério para determinar a APP em morros e montanhas.  

A Figura 40 mostra o mapa de legislação de 2002 com o uso e ocupação do solo do 

mesmo ano. Fazendo-se uma comparação entre os mapas de 1994 e 2002, nota-se que houve 

um avanço da ocupação sobre a APP das dunas fixas, principalmente na região mais próxima 

a Praia dos Ingleses e das dunas Ingleses – Moçambique, onde localiza-se a favela do Siri.  

 
 
3.1.4.6 Legislação de 2009 

 
 

Os mapas de legislação de 2002 e 2009 também não apresentam mudanças 

significativas. As normas jurídicas representadas na Figura 41 permanecem as mesmas que no 

período anterior.  

No Estado de Santa Catarina a aprovação da Lei n° 14.675 de 2009, conhecida como 

Código Ambiental de Santa Catarina merece destaque. A aprovação da lei causou polêmicas e 

mobilizou entidades contra a sua aprovação. Certamente um dos pontos mais controversos é o 

Art. 114 que trata das Áreas de Preservação Permanente. Conforme citado anteriormente a 

legislação federal em vigor que regra sobre a APP em margem de cursos d’água estabelece 

uma largura mínima de 30m para os cursos d’água com até 10m de largura. De acordo com o 

Código Ambiental de Santa Catarina, a faixa de APP em margem de curso d’água diminui 

para 5m em propriedades rurais de até 50 hectares e de 10m para propriedades acima de 50ha. 

Da mesma forma, a APP exigida nos demais casos, de acordo com a largura dos cursos 

d’água, foi diminuída. A tabela 04 mostra um comparativo entre a legislação federal e a 

legislação estadual.  

No mapa da Figura 41 foi mantida como APP a área de 30m ao longo dos rios, pois 

prevalece a distância estabelecida no Código Florestal, que é a lei ambiental mais antiga e 

vigente. Além disso, a CF de 1988 no Art. 24, § 4° estabelece que “a superveniência de lei 

federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.” 

As áreas irregulares entre os anos de 2002 e 2009 sofreram pequenas modificações. 

 



 126

Tabela 04: Comparativo entre a legislação federal e estadual de área mínima de APP  
em margem de curso d’água. 

Fonte: a autora, 2009. 
 

Largura do Curso 
d’Água 
 

Código Florestal 
1965 

Código Ambiental 
de Santa Catarina – 
Propriedades de até 
50ha 

Código Ambiental 
de Santa Catarina – 
Propriedades acima 
de 50ha 

Até 5m - 5m - 
Menos de 10m  30m 10m 10m 
10 a 50 m  50m 10m + 50% da 

largura do curso 
d’água 

10m + 50% da 
largura do curso 

d’água 
50 a 200m 100m 10m + 50% da 

largura do curso 
d’água 

10m + 50% da 
largura do curso 

d’água 
200 a 600m 200 10m + 50% da 

largura do curso 
d’água 

10m + 50% da 
largura do curso 

d’água 
Acima de 600m 500m 10m + 50% da 

largura do curso 
d’água 

10m + 50% da 
largura do curso 

d’água 
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3.2 Evolução do Uso do Solo 

 
 

A tabela 5 compreende os dados referentes ao uso e ocupação do solo na Praia do 

Santinho nos anos de 1938, 1957, 1977, 1994, 2002 e 2009. A tabela mostra a área ocupada 

por cada classe de uso e ocupação do solo na Praia do Santinho e sua relação com cada 

período analisado nesta pesquisa. 

Tabela 5: Evolução do uso do solo 
Classe / km² 1938 1957 1977 1994 2002 2009 

Vegetação de Praias e 
Dunas Frontais 

0,423 0,335 0,308 0,681 0,506 0,540 

Vegetação de Dunas 
Internas e Planícies 

0,140 0,150 0,260 0,192 0,318 0,032 

Vegetação de Dunas 
Internas e Planícies 
com Vegetação Exótica 

- - - - - 0,289 

Vegetação de Restinga 
Litorânea 

1,869 1,665 1,946 1,600 1,493 1,392 

Vegetação de Lagunas, 
Baixadas e Banhados 

0,092 0,092 0,096 0,081 0,094 0,046 

Capoeirinha 1,756 2,210 2,211 - - - 
Capoeira - - - 2,129 2,176 2,198 
Área Agrícola 1,611 1,557 1,255 - - - 

Área Urbana - - 0,090 1,436 1,633 1,645 
Solo Exposto - - - 0,100 0,004 0,119 

Pastagem  - - - - 0,216 0,221 
Duna Móvel 1,828 1,982 1,877 1,760 1,555 1,537 
Praia 0,363 0,198 0,229 0,337 0,133 0,137 
Total 8,082 8,189 8,272 8,316 8,128 8,156 
Fonte: a autora, 2009. 

É possível observar que a agricultura vai perdendo espaço aos poucos entre 1938 e 

1977, pois houve a diminuição da área utilizada para a agricultura. Em 1994, a atividade 

agrícola não é mais identificada na fotografia aérea. De 1938 até 1977 a área agrícola sofreu 

uma redução de 32%. 

Enquanto a área agrícola sofre retração, a área urbana se expande ocupando a área que 

anteriormente era utilizada pela agricultura. Na fotografia aérea de 1977 há a presença de 

pequenas manchas de urbanização nas adjacências da Estrada Geral do Santinho. Passados 17 
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anos, de 1977 até 1994, o crescimento da área urbana foi aproximadamente de 1.600%. A área 

urbana em 1977 era de 0,090km² e em 1994 passou para 1,436km². A partir de 1994 a área 

urbana sofreu um crescimento gradual, chegando em 2009 a uma área aproximada de 

1,645km².  

Com a expansão urbana houve o surgimento de áreas de solo exposto, áreas onde a 

vegetação foi suprimida para a posterior edificação. A área de pastagem também aparece, 

estas áreas, provavelmente tem como fim principal a especulação imobiliária.  Em 2009, há 

uma área de 0,119km² de solo exposto e outra área de 0,221km² de pastagem.  

Outro dado analisado é com relação a classe da vegetação de restinga litorânea. Pela 

análise dos dados dos mapeamentos realizados, observou-se que de 1957 até 1977 houve uma 

ampliação da área ocupada pela restinga litorânea, através da recuperação natural desta 

cobertura vegetal, como consequência da decadência da atividade agrícola. No entanto, com a 

ocupação urbana esta vegetação passa novamente a ser degradada. De 1977 até 2009 a área 

ocupada pela restinga litorânea passou de 1,946km² para 1,392km², o que representa uma 

queda de aproximadamente 30%.  

A vegetação de mata ombrófila densa, localizada no Morro das Aranhas e Morro dos 

Ingleses, com o abandono da agricultura começa a regenerar-se. A vegetação primária foi 

retirada para que a área fosse utilizada como pastagem para o gado, que vivia solto e toda a 

comunidade fazia uso de tal área. No momento em que a atividade agrícola entra em 

decadência e outra atividade inicia, com destaque para o turismo, a área foi abandonada para a 

prática desta atividade o que permitiu a regeneração da vegetação. Num primeiro momento, 

de 1938 a 1977, a vegetação secundária pode ser classificada como vegetação secundária em 

estágio inicial de regeneração, conhecida como capoeirinha. Com o avanço na regeneração a 

vegetação passa a ser classificada como vegetação secundária em estágio médio de 

regeneração.  

Um dado que merece destaque é a presença de espécies exóticas, caracterizadas pelo 

pinus spp, sobre o campo de dunas Ingleses – Moçambique, indicado no mapa de 2009, 

Figura 35. Provavelmente a presença do pinus spp se deve pela proximidade do campo de 

dunas ao Parque Florestal do Rio Vermelho, que é dominantemente constituído por esta 

espécie exótica. Com a ação do vento sul as sementes são espalhadas e, tendo em vista que 

esta espécie se adapta bem a condições adversas, consegue se desenvolver sobre as dunas 

apesar das condições do solo inexistente e da falta de água.  

Como pode ser observado a Praia do Santinho sofreu modificações na sua ocupação 

em função da decadência de uma atividade econômica, a agricultura, e o estabelecimento de 
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uma nova atividade, o turismo. Com isso houve uma intensa ocupação urbana, na área que 

anos atrás era dedicada à agricultura.  
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Figura 30 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 1938  
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Figura 31 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 1957 
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Figura 32 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 1977 
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Figura 33 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 1994 
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Figura 34 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 2002 
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Figura 35 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo de 2009 
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3.3 Cruzamento dos dados entre o uso e ocupação do solo e a legislação  

 
 

O cruzamento entre os mapas de uso e ocupação do solo e a legislação revelou a 

existência de áreas irregulares, ou seja, áreas que estão ocupadas por alguma atividade 

humana em desacordo com o que estabelece a legislação. A seguir serão analisados, caso a 

caso, os períodos estudados nesta pesquisa.  

 
 
3.3.1 Áreas irregulares em 1938 

 
 

No ano de 1938 a legislação ambiental no Brasil ainda estava em processo de 

consolidação, conforme foi visto anteriormente. A tabela 6 mostra as áreas irregulares 

presentes na Praia do Santinho em 1938.  

 

Tabela 6: Áreas irregulares no ano de 1938 
Classe Área irregular em km² Legislação 

Área Agrícola 0,351 Floresta Protetora - atinge 
uma área de 7,7% 

Fonte: a autora, 2009. 
 

Como pode ser visto, neste ano as áreas consideradas como irregulares eram áreas 

ocupadas pela atividade agrícola sobre a floresta protetora. As áreas irregulares ocupavam um 

total de 0,352 km², o que equivale a cerca de 7,7% da área total de floresta protetora, como 

pode ser observado na Figura 36. 
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Figura 36 - Mapa do cruzamento entre o Uso e Ocupação do Solo e a Legislação Ambiental 
Urbana - 1938 
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3.3.2 Áreas Irregulares em 1957 
 
 
A situação no ano de 1957 se assemelha em muito com a de 1938. A legislação 

ambiental em vigor ainda era a mesma com relação ao período anterior. A atividade 

econômica também não sofreu modificações. A tabela 7 possui dados sobre as áreas 

irregulares de 1957, que também podem ser visualizadas na Figura 37. 

 

Tabela 7: Áreas irregulares no ano de 1957 
Classe Área Irregular em km² Legislação 

Área Agrícola 0,245 Floresta Protetora – atinge 
uma área de 5,4% 

Fonte: a autora, 2009. 
O tamanho total de áreas irregulares no ano de 1957 foi um pouco menor se 

comparado com 1938. Em 1957, as áreas irregulares abrangiam 0,245 km², o que representa 

5,4% da floresta protetora. Estas áreas estavam sendo utilizadas para a atividade agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139

 
 
 

Figura 37 - Mapa do cruzamento entre o Uso e Ocupação do Solo e a Legislação Ambiental 
Urbana - 1957 
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3.3.3 Áreas irregulares em 1977 
 
 
Em 1977, foram incorporadas novas leis ambientais, mais restritivas quanto à 

ocupação do solo. Estas leis não trouxeram grandes reflexos para o Santinho. No entanto, em 

1976 entra em vigor o Plano Diretor de Florianópolis, que traz implicações a Praia do 

Santinho. O Plano estabeleceu no zoneamento que a área adjacente a Estrada Geral do 

Santinho como área para a expansão urbana, classificando-a como zona de urbanização 

diferida, conforme Figura 38.  

Pela tabela 8, referente às áreas irregulares no Santinho em 1977, é possível observar 

que a área irregular neste ano é menor se comparado com os anos anteriores. Acredita-se que 

este fato não tenha relação com a promulgação de novas leis ambientais, mas seja reflexo da 

decadência da atividade agrícola que já estava ocorrendo. Em 1977, a área total considerada 

como irregular é de 0,110 km², o que representa 3,24% da APP.  

Comparando-se as áreas irregulares de 1938 e 1977, tem-se como resultado uma 

diminuição de aproximadamente 0,241 km² de área irregular. Em termos percentuais esta 

redução foi de cerca de 70%. 

 

Tabela 8: Áreas irregulares em 1977. 
Classe Área Irregular em km² Legislação 

Área Agrícola  0,110  Área de Preservação 
Permanente – atinge uma 

área de 3,24% 
Fonte: a autora, 2009. 
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Figura 38 - Mapa do cruzamento entre o Uso e Ocupação do Solo e a Legislação Ambiental 
Urbana - 1977 
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3.3.4 Áreas Irregulares em 1994 
 
 

No ano de 1994, a legislação ambiental está consolidada no Brasil. Desta forma, há 

uma ampla gama de normas jurídicas que servem como apoio a regulação do uso e ocupação 

do solo. Além da legislação ambiental, há também a legislação que trata especificamente de 

questões ligadas a ocupação urbana, tendo como exemplo, o Plano Diretor dos Balneários de 

Florianópolis. Como o plano diretor deve respeitar as legislações ambientais, ele constitui 

uma ferramenta importante para ordenar o território municipal.  

A tabela 9 refere-se às áreas irregulares existentes na Praia do Santinho em 1994. As 

áreas irregulares podem ser visualizadas na Figura 39, que é o mapa do cruzamento entre o 

uso e ocupação do solo e a legislação vigente em 1994. Como pode ser observado na tabela, 

grande parcela das áreas irregulares estão situadas sobre APP. Dos 6,254 km² de APP 

presentes no Santinho, 0,378 km² são ocupados irregularmente por ocupações urbanas, 

principalmente residências, que correspondem a 6% da área de APP. 

 Existem diversas áreas de preservação permanente na Praia do Santinho, como por 

exemplo, dunas fixas e móveis, APP em margem de curso d’água, áreas de encosta e topo de 

morro. Com exceção das encostas e topos de morro, as demais áreas possuem uma parte 

ocupada de forma irregular. A duna fixa apresenta 16% de sua área ocupada irregularmente, o 

que equivale a uma área de 0,262km².  

As áreas ocupadas em dunas móveis em desconformidade com as normas jurídicas, 

que compreende os campos de dunas Ingleses - Moçambique, Ingleses-Santinho e a duna 

frontal somam uma área de 0,099 km², que representa 4,5% destes ambientes.  

Com relação à APP em margem de curso d’água, em 1994, estava sendo desrespeitada 

a manutenção da vegetação de um curso d’água, localizado na encosta do Morro das Aranhas, 

que verte do lado para a Praia do Santinho. Do total da área de APP, 9,75% foi ocupada de 

forma irregular pelo empreendimento ali situado.   

Pode ser observada ainda uma pequena área irregular sobre a Área de Lazer de Uso 

Privado, pois de acordo com o Plano Diretor dos Balneários de 1985, esta área não pode ser 

utilizada para a construção de edificações comerciais ou residenciais. A AVP é destinada para 

área de lazer, caracterizada como espaço urbano ao ar livre que pode ser uso público ou 

privado que se destinem à criação ou à preservação da cobertura vegetal, à prática de 

atividades de lazer e recreação, à proteção ou ornamentação de obras viárias (Lei Municipal 

nº 2.193/85, Art. 16). Assim, as residências localizadas em AVP são consideradas irregulares. 
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A área irregular inserida em AVP abrange 0,006 km², o que corresponde a 15,4% da área total 

de AVP na Praia do Santinho.  

A Área de Verde de Lazer também foi ocupada irregularmente. Dessa área, 0,015 km², 

ou seja, 0,005 km² estão irregulares, o que corresponde a 33% da área total de AVL. Assim 

como na AVP, na AVL também não é permitida a construção de edificações, nas mesmas 

condições da AVP.  

 
Tabela 9: Áreas irregulares em 1994 

Classe Área Irregular em km² Legislação 
Área Urbana 0,262 APP de duna fixa atinge 

uma área de 16% 
Área Urbana 0,077 APP – campo de dunas 

Ingleses - Moçambique 
atinge uma área de 4,80% 

Área Urbana 0,009 APP - campo de Ingleses-
Santinho atinge uma área de 

1,15% 
Área Urbana 0,004 APP em margem de rio que 

atinge 9,75% do curso 
d’água. 

Área Urbana 0,005 AVL – atinge uma área de 
33% 

Área Urbana 0,006 AVP – atinge uma área de 
15,4% 

Total  0,363 4,37% da área total da Praia 
do Santinho 

Fonte: a autora, 2009. 
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Figura 39 - Mapa do cruzamento entre o Uso e Ocupação do Solo e a Legislação Ambiental 
Urbana - 1994 
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3.3.5 Áreas irregulares em 2002 
 
 

O mapa de 2002, Figura 40, revela que houve um avanço das áreas irregulares. Sobre a 

duna fixa o aumento da área irregular parece ser pouco significativo, uma vez que, de 1994 a 

2002 a área irregular que era de 16% passou para 17,25%, o que equivale a uma área de 

0,022km². Entretanto, isto significa que a invasão continua sobre áreas de preservação, 

protegidas por lei, e que a expansão urbana na Praia do Santinho está ocorrendo sobre estas 

áreas.  

O campo de dunas Ingleses - Moçambique em 2002 tinha 5% de sua área total 

ocupada de forma irregular, o que corresponde a 0,08km².  

Um dado que chama a atenção é o fato de, em 2002, 52% da área zoneada no Plano 

Diretor dos Balneários de 1985, caracterizada como Área Verde de Lazer, estava ocupada 

irregularmente. Esta área foi destinada pela Lei Municipal para o lazer, como área pública, 

mas está sendo ocupada pelo setor privado.  

A área irregular na AVP em 2002 era de 13,65% da área total de AVP, ou seja, 

0,006km².  

A APP em margem de curso d’água e lagoa também sofreu uma retração com a 

ocupação urbana. Dois pontos de APP possuem ocupação irregular. Um está situado na 

encosta do Morro das Aranhas e sofreu a intervenção do empreendimento Costão do Santinho 

Resort, inclusive com aumento da área degradada em relação a 1994. Outro ponto está 

localizado na Lagoa do Jacaré, onde se vê a presença de pastagens sobre a APP. Sobre estas 

pastagens há a presença de algumas cabeças de gado. No entanto, o mais provável é que estas 

áreas servem para a especulação imobiliária e não para a pecuária. Esta hipótese é possível 

pela localização dos terrenos, próximos a praia, ou seja, locais privilegiadas do ponto de vista 

de investidor imobiliário e do setor turístico.  

A área ocupada de forma irregular nestes dois locais totaliza 0,029km², o que 

representa 26,6% da APP em margem de curso d’água e lagoa dos mesmos locais.  

A APL que em 1994 não apresentava área irregular, em 2002 apresentou uma parcela 

de 32% de sua área total ocupada irregularmente. Da área total de APL, que corresponde a 

0,081km², 0,026km² estão com ocupação urbana.  A tabela 10 mostra as áreas irregulares em 

2002. 
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Tabela 10: Áreas irregulares em 2002. 
Classe Área Irregular em km² Legislação 

Área Urbana 0,284 APP de duna fixa atinge 
uma área de 17,25% 

Área Urbana  0,080 APP do campo de dunas 
Ingleses-Moçambique 
atinge uma área de 5% 

Área Urbana 0,011 APP do campo de dunas 
Ingleses-Santinho – 1,5% 

Área Urbana e Pastagem  0,029 APP em margem de curso 
d’água e da lagoa atinge 

uma área de 26,6% 
Área Urbana e Pastagem 0,006 AVP – atinge uma área de 

13,65% 
Área Urbana 0,026 APL – atinge uma área de 

32% 
Área Urbana 0,013 AVL – atinge uma área de 

52% 
Total 0,449 5,52% da área total da Praia 

do Santinho 
Fonte: a autora, 2009.  
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Figura 40 - Mapa do cruzamento entre o Uso e Ocupação do Solo e a Legislação Ambiental 
Urbana - 2002 
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3.3.6 Áreas Irregulares em 2009 

 
O que se observa no mapa de legislação de 2009, Figura 41, é que os locais com a 

presença de áreas irregulares são as mesmas de 2002. No entanto, houve um aumento destas 

áreas com relação a área abrangida. A tabela 11 apresenta as áreas irregulares presentes no 

Santinho em 2009.  

Houve um aumento de cerca de 1,5% de área irregular sobre a duna fixa de 2002 para 

2009. A duna fixa é o ambiente que sofre a maior pressão com o avanço da expansão urbana. 

É necessário uma contenção na ocupação urbana neste local, pelas consequências que isto 

poderá trazer para a população do lugar. Portanto, não é somente uma questão de respeito a 

legislação ambiental, mas de garantia de uma boa condição de moradia e saúde.  

No campo de dunas Ingleses – Moçambique a ocupação permaneceu estável, com uma 

área de 0,08km² ocupados irregularmente. Por outro lado, no campo de dunas Ingleses - 

Santinho houve um pequeno aumento da área ocupada irregularmente. Em 2002 havia 

0,011km² irregulares e em 2009 a área é de 0,015km².  

As áreas de lazer sofreram alterações, sendo que na AVP foi significativa. Em 2002 a 

área irregular situada em AVP era de 0,006km² passando para 0,013km² em 2009. Em termos 

percentuais o acréscimo foi aproximadamente 21%.  

A área irregular na APL não teve um aumento significativo no período 2002-2009, 

passando de 0,026km² para 0,028km².  

Tabela 11: Áreas irregulares em 2009. 
Classe Área Irregular em km² Legislação 

Área Urbana e Solo 
Exposto 

0,301 APP de duna fixa – atinge 
uma área de 18,65% 

Área Urbana 0,080 APP campo de dunas 
Ingleses – Moçambique 5% 

Área Urbana 0,015 APP campo de dunas 
Ingleses – Santinho – 
atinge uma área de 2% 

Área Urbana e Pastagem 0,032 APP em margem de curso 
d’água e lagoa – atinge 

uma área de 27,35% 
Área Urbana e Pastagem 0,013 AVP – atinge uma área de 

35% 
Área Urbana 0,028 APL – atinge uma área de 

33,75% 
Área Urbana 0,014 AVL – atinge uma área de 

53,85% 
Total 0,483 5,92% da área total da Praia 

do Santinho 
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Fonte: a autora, 2009.  
Com os dados apresentados anteriormente, pode-se observar que os ambientes que 

estão mais propícios a ocupação irregular são: a duna fixa, o setor norte do campo de dunas 

Ingleses – Moçambique, a área de AVP, a de APP na margem da Lagoa do Jacaré e o curso 

d'água que consiste no sangradouro da lagoa. Estes ambientes, devido a suas características 

naturais, não são adequados para a ocupação.  
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Figura 41 - Mapa do cruzamento entre o Uso e Ocupação do Solo e a Legislação Ambiental 
Urbana - 2009 
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3.4 Análise estatística dos resultados 

 
Para a avaliação estatítica foi utilizado o software “R”, com o objetivo de verificar os 

dados que foram apresentados nas tabelas anteriores. Os dados estatísticos apresentados 

abaixo são uma síntese do item 3.2. 

 

3.4.1 Áreas Irregulares 

 

O gráfico 01 é do tipo box-plot gerado pelo aplicativo “R” com o objetivo de 

caracterizar as Áreas irregulares por ano de observação. O gráfico demonstra para os anos de 

1938, 1957, 1977 e 1994 uma uniformidade do tamanho das áreas constatadas pela pouca 

amplitude no eixo Y e, para o ano de 1938, verificou-se uma variação maior nos tamanhos das 

áreas se comparadas a 1957, 1977 e 1994, porém, não comparável a 2002 e a 2009. Já para os 

anos de 2002 e 2009, constatou-se que as áreas irregulares aumentaram em tamanho e 

apresentaram maior variabilidade. Ainda, observando a linha horizontal realçada no interior 

do boxplot, a qual é definidora do tamanho médio das áreas, constatou-se que os dados de 

tamanho médio de áreas para aquelas, ditas irregulares, possuem semelhança ao longo dos 

anos observados a exceção de um ligeiro aumento com os dados de áreas para 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 01: Áreas Irregulares para a Praia do Santinho. 
Fonte: A autora, 2009. 

 



 152

O histograma de freqüência para estas áreas irregulares, (Gráfico 02), demonstra em 

linhas gerais que as menores áreas, inferiores a 0,05km², ocorrem de forma predominante 

sobre os demais tamanhos de áreas. Isto evidencia claramente uma fragmentação da área o 

que provavelmente está relacionada ao processo de ocupação.   

O anexo 02 apresenta uma síntese da estatística para as áreas consideradas irregulares. 

Nesta tabela, os resultados obtidos confirmam a predominância das classes Agricultura sobre 

áreas com Floresta Protetora (AgFP) e áreas urbanas sobre áreas de preservação permanente 

(UrbAPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 02: Histograma de freqüência de áreas irregulares  
               para a Praia do Santinho. 
               Fonte: a autora, 2009. 
 

O gráfico 03 apresenta o processo de evolução das áreas consideradas irregulares 

conforme o ano observado. Neste gráfico, observa-se a ocorrência de um decréscimo nas 

áreas no período de 1938 a 1957 para as áreas de agricultura em áreas de florestas protetoras 

(AgFP). Também foi observado um acréscimo da ocupação de área urbana em áreas de 

preservação permanente no período de 1994 a 2002 e, logo após, até 2009, um ligeiro 

decréscimo. 
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Evolução de Áreas Irregulares 
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Gráfico 03: Evolução de áreas irregulares na Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 

 

O gráfico 04 apresenta os dados de áreas irregulares das classes de uso, agrupadas por 

ano de observação. Neste gráfico, constata-se que há uma grande variabilidade em tamanho 

de área, para classe urbana em áreas de preservação permanente independente do ano de 

observação, enquanto que para os demais anos observados as diferentes classes, de uma 

maneira geral, apresentam áreas inferiores a 0,05 km2. 

Área Urbana sobre APP 
 

Área Urbana sobre AVP 
 

Área Agrícola sobre APP 
Área Agrícola sobre Floresta Protetora 
Pastagem sobre AVP e APP 
Área Urbana sobre APL 
Área Urbana sobre APP 
Área Urbana sobre AVL 
Área Urbana sobre AVL e APL 
Área Urbana sobre AVL, APL e APP 
Área Urbana sobre AVP 

 

Área Agrícola sobre Floresta 
Protetora 
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                           Áreas Irregulares: classe de uso x ano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 04: Áreas Irregulares: classe de uso x ano, para a Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 

 
 
3.4.2 Áreas segundo a Legislação 
 
 

 O gráfico 05, do tipo boxplot, elaborado com o aplicativo “R”, objetivou caracterizar 

as Áreas de ocupação do solo segundo a legislação em vigor a época dos levantamentos. O 

gráfico demonstra para os anos de 1938, 1957 e 1977 uma uniformidade do tamanho das áreas 

constatada pela pouca amplitude no eixo Y. A partir de 1994, verificou-se uma variação maior 

nos tamanhos das áreas se comparados a 1938, 1957 e 1977. No entanto, em termos de 

tamanho das áreas, essas foram maiores nos últimos períodos (1994, 2002 e 2009) 

apresentando áreas médias próximas a 0.223420 (Anexo 03). É claramente percebido que 

   AgAPP         AgFP       PastAVP  APPUrbAPL  UrbAPP    UrbAVL   UrbAVLAPL  UrbAPLAPP  UrbAVP 

Abreviaturas e significados: 
AgAPP - Área Agrícola sobre APP 
AgFP - Área Agrícola sobre Floresta Protetora 
PastAVP - Pastagem sobre AVP  
APPUrbAPL - Área Urbana sobre APP e APL 
UrbAPP - Área Urbana sobre APP 
UrbAVL - Área Urbana sobre AVL 
UrbAVLAPL - Área Urbana sobre AVL e APL 
UrbAPLAPP - Área Urbana sobre APL e APP 
UrbAVP – Área Urbana sobre AVP 
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existe uma variabilidade muito pequena para os três primeiros períodos observados e uma 

maior variabilidade para os últimos períodos (1994, 2002 e 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05: Legislação e a ocupação do solo para a Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 

Observando-se o histograma de freqüência, Gráfico 06, e os dados apresentados no 

anexo 03, permite-nos afirmar que há uma predominância de áreas pequenas, inferiores a 0,5 

km² e também que 50 % das áreas possuem tamanhos inferiores a 0.011650 km2, conforme 

expressa o dado de mediana no anexo 03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 06: Histograma de Freqüência – Legislação para a Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 
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O gráfico 07 apresenta a evolução das classes de uso segundo o período observado. A 

Floresta Protetora (FP) entre os períodos de 1938 e 1957 teve um ligeiro decréscimo no 

tamanho das áreas. Outra importante constatação é que as áreas de preservação permanente 

tiveram um incremento significativo a partir do ano de 1977, culminando com as áreas 

maiores no ano de 2009. 

Classe de Uso do Solo x Ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 07: Classe de Uso do Solo x Ano, para a Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 

Abreviaturas e significados: 
APCA – Área de Preservação Cultural, Arqueológica 
APL – Área de Preservação de Uso Limitado 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARE – Área Residencial Exclusiva 
ARP – Área Residencial Predominante 
ASLE – Área sem Legislação Específica 
ATR – Área Turístico Residencial 
AUD – Área Urbana Diferida 
AVL – Área Verde de Lazer 
AVP – Área Verde de Uso Privado 
DN – Duna 
FP – Floresta Protetora 
NE – Non Edificandi 
PR – Praia  
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3.4.3 Uso e Ocupação do Solo 
 
 
O gráfico 08 apresenta gráfico do tipo boxplot, elaborado com o objetivo de 

caracterizar as áreas de uso do solo por ano de observação. No gráfico, a linha realçada, 

demonstra para todos os anos de observação uma semelhança entre as áreas médias. A partir 

de 1994 e nos anos subsequentes, observou-se uma variabilidade maior no tamanho das áreas, 

enquanto que nos anos de 1938, 1957 e 1977 houve uma clara uniformidade do tamanho das 

áreas constatadas através da pouca amplitude no eixo Y. Já para os anos de 2002 e 2009, as 

áreas de uso do solo tiveram maior variabilidade, sendo o ano de 2002 o que teve maior 

expressividade nessa variabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 08: Uso e Ocupação do Solo para a Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 

 

O histograma de frequência apresentado (Grafico 09) mostra que há uma 

predominância das áreas inferiores a 0,25 km2, o que caracteriza uma ocupação em pequenas 

áreas associadas a vegetação de Dunas Internas e Planícies, Vegetação de Praias e Dunas 

Frontais e, também, Vegetação Litorânea de Restinga. Cerca de 50% das áreas destas 
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categorias, possuem áreas inferiores a 0.00590 km2. Também, conforme a Anexo 03, cerca de 

75% das áreas de uso do solo possuem tamanho inferior a  0.00590 km2. 

O gráfico 10 apresenta o uso do solo em função da área expressa em km² para os 

diferentes períodos de observação. Nesse gráfico, observa-se um crescimento para as áreas de 

agricultura no período entre 1938 e 1977 e um decréscimo em área no período entre 1994 e 

2009. Também há um decréscimo em tamanho de áreas para Dunas Móveis, entre o período 

de 1938 a 1994, o que sugere que possa estar havendo uma fixação das mesmas, ou, ainda, 

uma redução em área devido à ocupação por outro tipo de uso do solo. As praias (PR) e a 

Vegetação Litorânea de Restinga apresentaram um crescimento constante entre os períodos de 

1957 a 1994. Após este último período, um decréscimo até 2002 e posteriormente um novo 

acréscimo em área até 2009. 

Por último, o Gráfico 11 apresenta um grande agrupamento das diferentes classes de 

uso do solo com áreas inferiores a 0,5 km2, porém em maior número concentradas no ano de 

2009. Além disso, as áreas de vegetação litorânea de restinga foram observadas em todos os 

períodos analisados e, geralmente com áreas expressivas e superiores a 1,0 km2. A classe de 

área urbana (Urb) tiveram as maiores áreas entre os anos de 1994, 2002 e 2009 culminando 

com as maiores expansões em área nesta respectiva ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 09: Histograma de freqüência do Uso do Solo  
para a Praia do Santinho. Fonte: a autora, 2009. 
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Uso do Solo por classe em km² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10: Classes de Uso do Solo em km² para a Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas e Significados: 
Ag - Área Agrícola 
C - Vegetação Secundária em Estágio Médio de Regeneração - 
Capoeira 
DM - Duna Móvel 
DN - Duna 
PA - Pastagem 
PR - Praia 
SE - Solo Exposto 
Urb - Área Urbana 
VDIP - Vegetação de Dunas Internas e Planícies 
VDIPE - Vegetação de Dunas Internas e Planícies com Vegetação 
Exótica 
VLBB - Vegetação de Lagunas Banhados e Baixadas 
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Área das Classes de Uso do Solo em cada ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11: Área das Classes de Uso do Solo em cada ano  
na Praia do Santinho. 
Fonte: a autora, 2009. 
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3.5 Potencialidades e limitações para a ocupação urbana na Praia do Santinho 

 
 
A zona litorânea compreende o limite entre a área continental e a área de terras 

submersas, oceano. Esta região, segundo Suguio (2003), apresenta um equilíbrio dinâmico e 

não um equilíbrio estático. Isto significa que está suscetível a mudanças, tanto temporais 

como espaciais, trazendo grandes transformações.  

Santos (2004) chama atenção para o fato de que o potencial de uso do solo de uma 

área, ou seja, o uso adequado, aquele planejado para a conservação e preservação dos recursos 

naturais, muitas vezes entra em conflito com o uso atual. No Santinho não é diferente.  Há 

diversos conflitos entre o que está posto, ou seja, o uso atual e o que é determinado tanto pelo 

Plano Diretor dos Balneários de 1985 como pela legislação ambiental brasileira. O sistema 

natural, sua dinâmica e estrutura, muitas vezes não são respeitadas pelo ser humano, como por 

exemplo, as dunas. Este ocupa o ambiente dunar mesmo sabendo das conseqüências, sobre a 

saúde, a segurança, o bem estar, entre outras.  

A Praia do Santinho é formada em grande parte por depósitos arenosos de diferentes 

períodos. Devido a estas e outras características naturais, o Santinho apresenta áreas que são 

mais propícias a ocupação e outras onde a ocupação urbana é desaconselhável. A seguir serão 

abordadas as áreas que possuem potencialidade para a ocupação e as que apresentam 

limitações. As feições geomorfológicas da Praia do Santinho estão representadas na Figura 42 

e descritas nos itens 3.5.1 e 3.5.2 quanto aos fatores limitantes e potenciais para a ocupação 

urbana.  
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Figura 42 – Mapa de Geomorfologia 
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3.5.1 Fatores limitantes 

 

 

As características físicas da Praia do Santinho atuam como fatores limitantes para a 

ocupação do lugar. Os ambientes naturais presentes no Santinho e que possuem características 

limitantes, quanto à ocupação são: os campos de dunas, a planície lacustre, a praia e os 

morros. Cada ambiente natural possui as suas especificidades que condicionam a ocupação do 

solo. 

Os campos de dunas presentes no Santinho se classificam como móveis, semi-fixas e 

fixas.  

As dunas móveis ou ativas estão em constante movimentação pela ação dos ventos, ou 

seja, os processos eólicos estão atuantes. Conforme Silva (2002), os processos eólicos são 

constituídos pela erosão, transporte e deposição, sendo que a erosão e o transporte ocorrem 

em superfícies desprovidas de vegetação.  

Com relação à erosão, o autor explica que ocorre de duas formas: deflação e abrasão. 

A deflação ocorre quando há o trabalho do vento sobre a superfície das rochas e carrega os 

detritos oriundos da desagregação mecânica. As partículas mais finas, silte e argila, são 

removidas por suspensão, enquanto que as partículas grossas, areias e cascalhos, são 

removidas próximas ao solo por ventos fortes a moderados, produzindo assim, através da 

deflação, uma depressão rasa denominada “blowout” ou bacia de deflação, apresentando 

profundidades variando desde alguns decímetros até poucos metros. Essas depressões podem 

encher de água da chuva, criando pequenos e rasos lagos efêmeros, como pode ver visto na 

Figura 43, que apresenta uma bacia de deflação com a presença de água no campo de dunas 

Ingleses-Moçambique. Estas bacias têm conexão discreta com os aqüíferos subterrâneos, que 

impõe cuidados extras, sobre a proteção a poluição.  

A erosão por abrasão é decorrente do impacto de partículas de areia e silte, carregadas 

pelo vento, contra uma rocha exposta ou superfície do solo.  
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Figura 43: Deflação no campo de dunas Ingleses-Moçambique. 
Fonte: Pedro Henrique Simas em 24.09.2009. 
 

Com relação ao transporte de partículas pelo vento, de acordo Silva (2002), ocorre de 

três formas distintas: saltação, rastejamento e suspensão. O processo de saltação se caracteriza 

pelo deslizamento ou rolamento de grãos de areias com a ação do vento. Quando estes grãos 

encontram grãos maiores, o impacto faz com que as primeiras partículas sejam arremessadas 

ao ar. Retornando a superfície, o impacto destas partículas provoca a saltação de grãos, 

levando toda a superfície arenosa a entrar em movimento e desenvolvendo uma nuvem de 

grãos em saltação. A saltação compreende o principal transporte formador de dunas. 

O transporte por rastejamento ocorre quando os grãos em processo de saltação 

golpeiam grãos que por serem maiores e mais pesados não conseguem ser arremessados ao ar, 

fazendo com que estes grãos sejam empurrados para frente sobre a superfície. Isto significa 

que pelo transporte por rastejamento os grãos de areia rolam sobre a superfície e desta forma 

há o deslocamento dos grãos.  

Os transportes por saltação e rastejamento são responsáveis pelas ondulações presentes 

na areia.   

O transporte por suspenção movimenta somente os grãos mais finos, que são soprados 

a distâncias consideráveis por ventos de velocidade moderada. Para iniciar este tipo de 

transporte depende de um distúrbio, como por exemplo: a passagem de animais, veículos ou 

por uma forte corrente de ventos descendente. 
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A deposição das partículas ocorre por sedimentação, acresção e retenção (Silva, 2002). 

A sedimentação acontece quando partículas de silte e argila depositam-se devido à diminuição 

da velocidade do vento e quando sua velocidade de impacto for insuficiente para mover outra 

partícula.  

A acresção ocorre quando a velocidade do vento diminui ou quando muda a 

rugosidade da superfície, não permitindo o deslocamento de partículas.  

A retenção ocorre quando há obstruções presentes ou facetas inclinadas que mudam a 

superfície do perfil.  

A quantidade de areia movida para a formação de uma duna depende da velocidade do 

vento, tamanho e forma dos grãos.  

De acordo com Silva (2002), o complexo dunário Ingleses-Santinho é alimentado por 

sedimentos da Praia do Santinho. “As dunas embrionárias são constantemente trabalhadas 

devido aos eventos climáticos, tais como o vento forte, tempestade e ressaca” (Silva, 2002, p. 

30).  

O campo de dunas Ingleses-Santinho sofre erosão, em sua parte mais próxima a Praia 

do Santinho e também da Praia dos Ingleses, com o trabalho das marés, principalmente com a 

ocorrência de ressacas, ou quando a maré está no seu nível mais alto nas fases de lua cheia e 

nova.  

O campo de dunas Ingleses- Moçambique é alimentado por sedimentos oriundos da 

Praia do Moçambique e o vento sul é o maior mobilizador dos sedimentos, fazendo com que o 

campo de dunas avance no sentido norte.  

A vegetação que recobre as dunas ativas é herbácea, ou seja, espécies rastejantes e de 

pequeno porte. Nas áreas onde há a presença da vegetação o transporte de sedimentos é 

reduzido em relação às áreas desprovidas de vegetação. No entanto, somente é possível o 

estabelecimento de vegetação onde as condições naturais, como vento e interferência do mar, 

são de menor intensidade.  

Conhecendo-se os processos que atuam na formação e modificação das dunas, sabe-se 

dos riscos em ocupar este ambiente. A construção de edificações sobre dunas interfere no 

processo de migração das mesmas, trazendo riscos à população residente, tanto sobre a duna 

como na área de entorno. Como conseqüências desta ocupação, pode-se citar a perda das 

construções, problemas de saúde, como o desenvolvimento de pneumoconiose e bronquite. 

Além disso, a falta de saneamento básico também provoca poluição das águas subterrâneas.  
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As Figuras 44 e 45 ilustram duas situações de invasão sobre dunas ativas. A primeira 

mostra a instalação de postes de energia elétrica sobre o campo de dunas Ingleses-Santinho e 

a segunda a invasão da ocupação urbana sobre o campo de dunas Ingleses-Moçambique.  

 
Figura 44: Colocação de postes de energia elétrica sobre as dunas  
Ingleses-Santinho. 

           Fonte: Carline Führ em 03.10.2009. 

                                                                          
Figura 45: Invasão sobre o campo de dunas Ingleses-Moçambique,  
conhecida como favela do Siri. 
Fonte: www.pbase.com/flavioveloso/image/107915443, acesso em 29.11.2009. 
 

As dunas fixas, por sua vez, também não são áreas indicadas para a ocupação. A duna 

fixa se formou pelo acúmulo de sedimentos arenosos ao longo do tempo. O Morro das 

Aranhas exerce a função natural de proteção dos ventos da área que atualmente está recoberta 

http://www.pbase.com/flavioveloso/image/107915443
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por duna fixa, localizada a noroeste do morro. Esta proteção acontece porque os ventos 

dominantes, do quadrante sul, que são responsáveis pelo carregamento dos grãos de areia da 

Praia do Moçambique, esbarram no Morro das Aranhas. Tendo em visto esta barreira natural, 

conseqüentemente o vento é atenuado e, assim movimenta uma quantidade menor de 

sedimentos. Desta forma, a vegetação, tendo condições mais favoráveis, conseguiu se 

estabelecer e formar o acúmulo de material orgânico sobre o solo, o horizonte A. Com o 

tempo, o material orgânico misturado à areia dá coesão suficiente a este novo solo arenoso, 

impedindo que a ação do vento retire os grãos de areia (processo erosivo), permitindo a 

fixação e o desenvolvimento da vegetação.   

No caso das dunas fixas, o material orgânico dá a coesão à areia e impede que a ação 

do vento movimente os sedimentos. Se a vegetação for retirada, o horizonte A deixa de 

existir, pois não há mais a vegetação que gera o substrato orgânico. Conseqüentemente o solo 

perde a coesão e a areia volta a ser levada pelo vento. Desta forma, a duna que era fixa volta a 

ser ativa. Por isso a importância de manter e preservar a vegetação de restinga. A vegetação 

presente sobre a duna fixa é a restinga litorânea. 

Além do dano ambiental provocado à duna, quando da retirada da vegetação para a 

ocupação urbana, há também os danos a população que reside nestes locais. Quando a duna 

volta a ser ativa, o vento inicia seu processo de carregamento de sedimentos. O vento não 

escolhe o local para o qual levará os sedimentos, sendo assim, estes invadem residências, 

ocasionando diversos transtornos. A Figura 46 ilustra a invasão da ocupação urbana sobre a 

área de dunas fixas.  

Outra área que possui restrições, quanto à ocupação urbana, é a planície lacustre, 

localizada no entorno da Lagoa do Jacaré. As razões para a não ocupação desta área, reside no 

fato dela ser muito úmida, pois a Lagoa do Jacaré se constitui num afloramento do lençol 

freático do Aquífero dos Ingleses do Rio Vermelho. O solo da planície lacustre é classificado 

como arenoso-argiloso. Este tipo de solo é instável, não sendo desta forma adequado para a 

construção de edificações, pois poderão haver movimentações e compactação no solo que 

afetarão a estrutura e a segurança das edificações. Pelas Figuras 47 e 48 é possível observar a 

expansão urbana sobre a planície lacustre. Na área que compreende o verde mais escuro 

localiza-se a Lagoa do Jacaré. Outro fato que chama a atenção na Figura 48 é a existência de 

um terreno murado bem próximo a lagoa. Ou seja, há a perspectiva da construção de um 

empreendimento neste local.  
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Quando há a ocorrência de chuvas, toda a área do entorno da Lagoa do Jacaré fica 

alagada, como pode ser visto na Figura 49, sendo este mais um motivo para a não ocupação 

da área. 

Além disso, nas saídas de campo realizadas na área de estudo foi verificada a presença 

de gado e de dejetos destes animais. Tendo em vista que a Lagoa do Jacaré é um afloramento 

do lençol freático, a presença de fezes de gado pode provocar a contaminação do aqüífero. 

Além dos fatos já citados acima, a Lagoa do Jacaré também possui importância 

ecológica para aves migratórias.  

 
Figura 46: expansão da ocupação urbana sobre as dunas fixas no Santinho. 
Fonte: Pedro Henrique Simas em 24.09.2009. 

 
            Figura 47: Expansão urbana sobre a planície lacustre. 
            Fonte: Pedro Henrique Simas em 05.05.2009. 
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Figura 48: Terreno murado para futura construção no local. 
Fonte: Carline Führ em 03.10.2009.  
 

 
  Figura 49: Área do entorno a Lagoa do Jacaré alagada, em  
  decorrência de chuvas.  

Fonte: Carline Führ em 03.10.2009. 
 

O Santinho é uma praia que ainda não possui uma ocupação intensa sobre a orla 

marítima, como pode ser observado em outras praias da Ilha de Santa Catarina, por exemplo, 

Ingleses, Canasvieiras, Brava. No entanto, existem projetos para a construção de novos 

empreendimentos nesta área, sendo que alguns já foram viabilizados, como pode ser visto na 

Figura 50, onde somente a duna frontal foi preservada.  
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Figura 50: Empreendimento em fase final de construção,  
localizado próximo a praia.  
Fonte: Carline Führ em 24.10.2009. 
 

A faixa da linha de praia está em constante movimentação, devido à ação dos agentes 

modificadores: ondas, correntes litorâneas e marés.  

De acordo com Peixoto (2005), a ocupação pela urbanização das dunas frontais e da 

orla marítima interfere no balanço de sedimentos costeiros, comprometendo a preservação 

deste ambiente.  

Conforme estudo realizado por Peixoto (2005) sobre a morfodinâmica da Praia do 

Santinho, o setor sul apresentou, num período de 14 meses (novembro/2002 a janeiro/2004), 

uma variação na largura da praia de aproximadamente 48m. A maior variação ocorreu entre 

junho e julho de 2003, quando a variação de um mês para outro foi de 42m. Desta forma, 

verifica-se que, neste setor, a praia do Santinho passa por processo de ganho e perda de 

sedimentos. 

Peixoto (2005) verificou, no setor central da Praia do Santinho, que a variação na 

largura da praia foi menor que o setor sul. No mesmo período de estudo, a diferença na 

largura da praia entre o máximo e o mínimo foi de 40m, apresentando uma largura média de 

53m. Este setor da praia é caracterizado pela presença de dunas frontais bem desenvolvidas e 

preservadas.  

O terceiro setor estudado por Peixoto (2005) foi o setor norte. Este setor apresenta as 

dunas frontais mais desenvolvidas do Santinho com 6,5m de altura e 26,5m de extensão, 

sendo que elas estão preservadas. A variação na largura da praia foi de 29m, a menor dos três 

setores estudados pela autora.  
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No estudo apresentado por Peixoto (2005), o período erosivo perdurou nos meses de 

abril a junho na Praia do Santinho. Entretanto, no setor sul, o processo erosivo perdurou por 

mais tempo, estendendo-se até o mês de novembro. Nos demais meses, a praia apresentou 

fases erosivas e acrescivas, sendo que o processo acrescivo foi mais intenso no setor norte.  

Desta forma, conclui-se que na Praia do Santinho, durante o período de estudo de 

Peixoto (2005), o setor sul da praia foi o que perdeu a maior quantidade de sedimentos, sendo 

os mesmos depositados no setor norte da praia e contribuindo para a formação do campo de 

dunas Ingleses-Santinho.  

Com relação à incidência de ondas, o estudo de Peixoto (2005) revelou que o setor sul 

apresentou as ondas com as menores alturas, com uma média de 0,69m. Os setores central e 

norte, por sua vez, estão sujeitos a ondas com alturas maiores, com médias de 1m e 1,05m 

respectivamente. Assim, o setor sul é o mais protegido da energia das ondas. 

Conforme pode ser observado no estudo de Peixoto (2005), a Praia do Santinho 

apresenta larguras distintas de acordo com o processo que está ocorrendo. Quando ocorre 

erosão a largura da praia diminui e quando há deposição de sedimentos, acresção, a largura da 

praia aumenta. O processo erosivo no setor norte pode ser observado na Figura 51, com corte 

da duna frontal. 

Assim sendo, é preciso conhecer a dinâmica praial para que se permita a ocupação 

urbana neste setor. É comum a construção sobre a faixa de praia e com a ação de eventos 

naturais, tais como: tempestades, ventos fortes, marés de sizígia e ressaca, as edificações 

podem sofrer danos. A presença de edificações reforça a energia das ondas e amplifica o 

processo erosivo. De acordo com Klein et. al. (s/d), o modelo de ocupação da zona litorânea, 

ou seja, a ocupação sobre a orla marítima, vem intensificando o processo erosivo em todo o 

litoral catarinense, trazendo como conseqüência prejuízos de toda ordem. Isto ocorre porque a 

construção de muros e edificações acelera o processo erosivo, pois a energia de impacto das 

ondas, carregando a areia da praia (Dupont e Addad, 1997).  
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Figura 51: Processo erosivo na Praia do Santinho.  
Fonte: Pedro Henrique Simas em 05.05.2009. 
 

Simó (2003) realizou um estudo sobre a ocorrência de ressacas nas praias da Ilha de 

Santa Catarina. De acordo com o autor, a Praia do Santinho se enquadra no nível médio de 

grau de risco de destruição e/ou danificação de edificações devido ao fenômeno da ressaca. 

As ressacas ocorridas na Praia do Santinho estão associadas a fenômenos naturais, ou seja, 

não há a interferência humana na ocorrência de ressacas. Entretanto, é preciso chamar a 

atenção ao fato de que se for permitido a ocupação da faixa de praia, esta influenciará na 

ocorrência de ressacas, pois haverá interferência no trabalho natural de erosão e acresção de 

sedimentos na praia.  

Desta forma, pelas explanações apresentadas acima, concluiu-se que a praia é um 

ambiente com ocupação não recomendável. Dupont & Addad (1997) recomendam que sejam 

estabelecidos taxas de recuo para a construção em áreas litorâneas, além dos 33m da área de 

marinha.  

A ocupação urbana interfere na qualidade do lençol freático presente na Praia do 

Santinho. O lençol freático compreende o aqüífero Ingleses do Rio Vermelho e abrange toda a 

área do Distrito dos Ingleses do Rio Vermelho, com exceção da área recoberta por morros.   

O aqüífero merece uma atenção especial pela área que ocupa e pelo fato de que toda a 

ocupação urbana presente no Santinho está sobre o aqüífero. Além disso, a população local e 

a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) retiram água do aqüífero para o 

abastecimento. Atualmente todo o Norte da Ilha é abastecido com água proveniente do lençol 

freático do Aqüífero dos Ingleses.  
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A formação do aqüífero se deve pela presença de depósitos predominantemente 

arenosos, pois este tipo de depósito possui alta permeabilidade o que possibilita uma grande 

infiltração, além de possuir a capacidade de armazenar água (Westarb, 2004). O aqüífero dos 

Ingleses do Rio Vermelho é classificado conforme suas características como “do tipo poroso, 

freático, livre ou não confinado, ou seja, não possui uma camada superior impermeabilizante, 

já que é predominantemente constituída por depósitos arenosos” (Westarb, 2004, p.02). 

Pelo fato do aqüífero não possuir uma camada superior impermeabilizante, a protetora, 

ele é extremamente vulnerável com a intensa ocupação urbana, pois não há no local um 

sistema de coleta e tratamento de esgoto na área abrangida pelo aqüífero. Com isso, a 

população residente sobre o aqüífero constrói fossas sépticas e sumidouros para o despejo do 

esgoto doméstico. No entanto, as fossas e sumidouros induzem por infiltração as águas 

servidas, ocorrendo desta forma a contaminação das águas subterrâneas. Portanto, há um 

problema grave configurado sobre o aqüífero dos Ingleses do Rio Vermelho. A água que é 

retirada pela população local do aqüífero através de ponteiras e também pela Casan por meio 

de poços artesianos, é contaminada pela própria população através da fossa séptica e 

sumidouros.   

Outro problema relacionado com a ocupação sobre o aqüífero é o fato de que a 

ocupação impermeabiliza o solo, modificando o processo de infiltração da água, ou seja, a 

recarga de água subterrânea (Westarb, 2004). A recarga do aqüífero é proveniente da água da 

chuva que infiltra pelos depósitos arenosos presentes na sua área de abrangência, ou seja, toda 

a recarga é proveniente de águas locais. Por isso, é importante conhecer a capacidade de 

recarga do aqüífero para que não seja retirada uma quantidade de água superior a sua 

capacidade de recarga.  

O excesso de extração de água pode trazer conseqüências para a qualidade de água do 

aqüífero. Nos lençóis freáticos costeiros há uma estreita relação entre a água doce e a água 

salgada, pois o aqüífero é formado por ambos os tipos de águas. Entre os dois tipos de água há 

um equilíbrio de acordo com a densidade destas águas, sendo que a água salgada é mais densa 

e ocupa a parte inferior do aquífero e a água doce, menos densa, posiciona-se na parte 

superior (Westarb, 2004). Entretanto, se a extração de água for superior a capacidade de 

recarga do aqüífero, poderá ocorrer a mistura da água salgada com a água doce, 

comprometendo sua utilização para o consumo humano.  

 Cruz (1998) explica que o nível do lençol freático depende do índice pluviométrico, 

assim quando o índice de chuvas é baixo há o ressecamento de lagoas, pântanos, nascente e 

conseqüentemente o nível do lençol freático abaixa. As areias pela sua textura são de extrema 



 174

vulnerabilidade para a contaminação de águas subterrâneas, principalmente em áreas 

densamente povoadas. A extração de águas subterrâneas, em lençóis costeiros, deverá ser feita 

com muita prudência, pois “sua extração excessiva leva progressivamente à invasão da cunha 

de água marinha, sua contaminação e salinização, pelo desequilíbrio hidráulico entre a água 

salgada e a doce” (Cruz, 1998, p.191). Além disso, segundo Borges (apud Cruz, 1998), a 

extração excessiva compromete o lençol de forma quantitativa e qualitativa e o rebaixamento 

do nível piezométrico leva à instabilidade geotécnica do terreno, podendo causar subsidência 

e erosão subterrânea.  

As dunas tem um papel fundamental nesse equilíbrio hidrológico 
costeiro; as águas sobre as dunas são completamente absorvidas por 
elas, infiltrando-se por entre os poros para alcançar o aqüífero. São, 
pois, categoricamente negativas a ocupação, extração e poluição das 
areias dunárias recentes-atuais, como também são negativos os aterros 
em depressões úmidas e em zonas de cinturão meândrico (Cruz, 1998, 
pp. 191-192).   

A área de encostas de morros e topos também não deve ser ocupada. Com a ocorrência 

de chuvas a água desce pela encosta através do escoamento superficial, que em casos de 

chuva intensa é concentrado, formando enxurradas. Este processo causa erosão, que é 

intensificada quando a vegetação está ausente.  

Além disso, a água pluvial, que desce dos morros, abastece o aqüífero dos Ingleses do 

Rio Vermelho. 

 
 
3.5.2 Áreas potenciais para a ocupação urbana 
 
 
Os terraços marinhos presentes na Praia do Santinho compreendem as áreas mais 

propícias para a ocupação urbana. Neste local está concentrada a maior parcela da população 

do Santinho. 

Estas áreas compreendem as mais estabilizadas, no entanto, isto não significa que sua 

ocupação não irá trazer conseqüências negativas ao meio ambiente do Santinho. Conforme 

relatado anteriormente, a ocupação desta área impermeabiliza o solo, prejudicando a 

infiltração de água para abastecer o aqüífero.   

De acordo com Herrmann & Rosa (1991, p.15), o terraço marinho compreende “área 

plana com pequena inclinação para o mar, apresentando geralmente ruptura de declive em 

relação a Planície Marinha e/ou Planície Lacustre”. O terraço marinho é classificado em dois 
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tipos de acordo com a idade e posição altimétrica. O terraço mais antigo é mais alto e 

conseqüentemente mais interiorizado.  

O terraço marinho tem sua origem condicionada a variação do nível do mar. Os 

depósitos de sedimentos são do período pleistocênico. Caruso Jr. (1993) expõe que esta feição 

geomorfológica representa a antiga planície costeira da ilha, sendo anterior à formação da 

praia atual.  

Os terraços marinhos mais antigos são formados por contribuição de uma fração 

argilosa abundante em função da desintegração química do feldspato, pela proximidade dos 

morros, condição distinta dos demais depósitos arenosos (Hermann & Rosa, 1991).  Além 

disso, a cor dos sedimentos também difere o terraço marinho. A cor dos sedimentos é 

amarelo-avermelhada e/ou vermelhas e são mais compactas, atingindo em muitos pontos um 

estágio próximo a litificação.  

Os terraços marinhos da Praia do Santinho são do tipo rampas de dissipação. Estas 

rampas “foram formadas a partir de dunas de captação juntamente com materiais oriundos da 

vertente deslocados por solifluxão, fluxos de areia e lama, rolamento de blocos, etc. A 

presença de argila e grânulos é indicativa da contribuição de mais de uma área – fonte dos 

sedimentos que constituem as rampas” (Hermann & Rosa, 1991, p. 14).  

A vegetação que recobre os terraços marinhos é a restinga litorânea. Devido as 

características do solo, com presença de argila, permitiu o desenvolvimento de uma vegetação 

densa. Num primeiro momento se estabeleceu uma vegetação rasteira que propiciou a 

formação de pequena quantidade de serrapilheira. Com o tempo, a vegetação se desenvolveu, 

ficando mais densa e adquirindo um maior porte.  

No estágio de restinga litorânea, a vegetação é densa e possui o porte de arvoretas. Há 

uma boa quantidade de material orgânico que garante o desenvolvimento da vegetação, ao 

passo que a vegetação garante a estabilidade do solo.  

Conforme explanado anteriormente, as características naturais do terraço marinho 

tornam-o mais estável em relação a outros ambientes costeiros. Por isso, a área abrangida pelo 

terraço marinho é a área mais propícia a ocupação urbana na Praia do Santinho.  
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4. Considerações Finais 
 
 

Este estudo visou a análise do uso e ocupação do solo na Praia do Santinho e sua 

relação com a legislação ambiental em âmbito municipal, estadual e federal. A pesquisa 

mostrou que o turismo foi o principal modificador da Praia do Santinho, trazendo mudanças 

relativas à ocupação do solo, as atividades econômicas desenvolvidas no local, além de 

mudanças sociais e ambientais. As mudanças referentes aos aspectos sociais compreendem a 

perda de costumes e hábitos característicos açorianos, como a Festa do Divino, o pau-de-fitas, 

o boi-de-mamão e a festa da tainha.  

As mudanças relacionadas com a ocupação do solo estão diretamente ligadas com a 

atividade econômica praticada no local. Quando a economia local estava baseada na 

agricultura, a área central, ou seja, a área que margeia a Estrada Geral do Santinho era 

destinada para a prática da agricultura. Além destas áreas, a parte mais baixa da duna fixa 

também era utilizada para esta atividade. 

No momento em que o turismo se insere na comunidade, a área agrícola cedeu seu 

espaço para a área urbana. O turismo começou a ganhar força na década de 1980, 

principalmente após a construção do empreendimento Costão do Santinho Resort. Este grande 

empreendimento, localizado na encosta do Morro das Aranhas, gerou conflitos na 

comunidade da Ilha de Santa Catarina, devido ao local em que está instalado.  

Um ponto que chama a atenção na Praia do Santinho é a grande área protegida por 

normas jurídicas ambientais, áreas que não devem ser ocupadas por atividades humanas. No 

entanto, observa-se que há diversos pontos de invasão de áreas de APP, principalmente sobre 

a duna fixa e uma comunidade, Favela do Siri, localizada sobre o campo de dunas Ingleses-

Moçambique. Esta população corre sérios riscos de ter suas residências invadidas pela areia, 

pois a duna ativa está em constante movimentação, além do risco de contrair doenças como a 

bronquite.  

O estudo sobre a legislação brasileira mostrou que ela é avançada e abrangente. No 

entanto, na prática não se vê o pleno cumprimento da mesma, colocando em risco diversos 

ambientes e recursos naturais. Portanto, as normas jurídicas ambientais em vigor atualmente 

são suficientes para proteger os ambientes naturais da Praia do Santinho, o que falta é o 

cumprimento das leis, incluindo as sanções cabíveis a quem as desrespeita. A falta de 

fiscalização e o desrespeito à legislação podem ser observados no cruzamento entre os dados 

dos mapas de uso e ocupação do solo e a legislação pertinente ao Santinho. As normas 
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ambientais foram se modernizando e ampliando a proteção ao meio ambiente, no entanto, isso 

não refletiu na diminuição de áreas irregulares. Ao contrário, as áreas irregulares apresentam 

um aumento a cada período estudado.  

   Além da legislação ambiental há também a norma jurídica que legisla sobre a 

ocupação do solo em área urbana, como o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. O Estatuto da 

Cidade constitui-se em instrumento importante para os municípios garantirem a função social 

da propriedade, numa tentativa de diminuir a especulação imobiliária e promover o acesso à 

terra a todos. No entanto, observa-se que os instrumentos apresentados pelo Estatuto não são 

aproveitados de forma ampla pelos municípios. Em Florianópolis, a especulação imobiliária é 

grande e está presente em toda área do município, tanto no centro como nas praias e 

balneários. Na Praia do Santinho é possível observar a existência de grandes lotes cercados ou 

murados com plantio de gramíneas sobre o terreno, sendo que alguns destes possuem algumas 

cabeças de gado sobre os mesmos. Estas áreas estão em locais valorizados, ou seja, estão a 

espera de um bom investimento imobiliário.  

O Plano Diretor também se constitui numa ferramenta importante para os municípios. 

Através dele e em consonância com a legislação ambiental vigente, o município consegue 

planejar e ordenar o seu território com o objetivo de evitar a ocupação desordenada e a 

destruição de ambientes naturais, principalmente aqueles protegidos por lei.  

Em relação à Praia do Santinho vigora o Plano Diretor dos Balneários de 

Florianópolis, de 1985. Portanto, o plano foi aprovado antes da grande mudança ocorrida no 

local. Atualmente, o plano necessita de uma reformulação, pois o Santinho passou por um 

processo de expansão urbana desordenado. É necessário que sejam adotadas medidas para 

evitar o avanço da ocupação urbana sobre a duna fixa. A continuidade da ocupação sobre este 

ambiente pode trazer riscos e danos a população devido à fragilidade do ambiente.  

Para tanto, recomenda-se que haja uma fiscalização mais rigorosa sobre as ocupações 

irregulares, aplicando as penas previstas em lei. Além disso, que seja responsabilizado o 

órgão responsável pela liberação destas construções. Os rigores da lei são para todos, 

incluindo-se os grandes investidores do setor da construção civil. Os empresários da 

construção civil, que representam uma categoria econômica com muito poder em 

Florianópolis também deverão seguir as normas, podendo construir somente em locais 

potenciais para a ocupação, visto que foi observado que em locais que eram protegidos pela 

lei ambiental acabaram sendo invadidos a partir do ardio pela modificação.  

O que se observa em Florianópolis é que a ambição de muitos empreendedores acaba 

corrompendo funcionários de órgãos públicos, através do pagamento de propina. 
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Florianópolis foi alvo de uma investigação da Policia Federal sobre a liberação de licenças 

ambientais mediante o pagamento de propina. A investigação ficou conhecida como Operação 

Moeda Verde e incluía empreendimentos localizados na Praia do Santinho. Os 

empreendimentos da Praia do Santinho investigados são de propriedade de empresários 

conhecidos de Florianópolis, localizados em áreas privilegiadas da praia. A investigação não 

trouxe qualquer reflexo negativo sobre os empreendimentos, pois estes continuaram sendo 

construídos e vendidos normalmente e no momento estão em fase de conclusão.  

Está tramitando no poder público municipal projeto de lei sobre o Estudo de Impacto 

de Vizinhança. Uma crítica que deve ser feita é com relação à falta de publicidade do EIV, 

pois este somente ficará fixado no IPUF por 15 dias. Este fato poderá trazer muitos 

transtornos. Quem irá ao IPUF toda semana para verificar se foi realizado um EIV que afetará 

a sua comunidade? Com isso, poderá ser comum a construção de edificações sem o devido 

conhecimento da comunidade, que tomará conhecimento do empreendimento quando a obra 

já estiver iniciada, ou seja, num momento onde é muito mais difícil tentar evitá-la caso traga 

prejuízos a comunidade.   

A Praia do Santinho ainda possui sua orla sem construções, entretanto esta é uma área 

muito visada pelo setor turístico, pela proximidade de seu principal atrativo: a praia. Deve-se 

fazer um trabalho para evitar a ocupação na faixa de praia, pois além dos problemas 

relacionados com a erosão praial que poderá acontecer, ela também prejudicará a paisagem do 

lugar, que é muito admirada pelos turistas. O empreendedor precisa entender que o turista 

aprecia a paisagem e que a construção de hotéis, restaurantes e demais infra-estruturas, apesar 

de atender a atividade turística, tira ou destrói a paisagem que o turista quer ver. A construção 

requer a destruição do meio ambiente, das paisagens naturais. Portanto, a conservação do 

meio ambiente gera melhores resultados ao turismo do que a sua degradação para viabilizar a 

construção de edificações. A existência de uma infra-estrutura é necessária para atender o 

turista, mas ela não precisa estar localizada sobre a praia, mas sim em local apropriado de 

forma a não degradar a orla marítima e ambientes naturais como dunas, lagoas e encostas.   

Com esta pesquisa foi possível avaliar a forma como ocorreu o uso e ocupação do solo 

e sua relação com a legislação ambiental e aquela que se refere à ocupação do solo urbano na 

Praia do Santinho. Verificando-se a existência de várias áreas irregulares, a tendência é que 

estas continuem a crescer sem uma fiscalização mais efetiva e a aplicação de multas 

significativas para coibir invasões de áreas de proteção. Para que tais medidas funcionem é 

necessário envolver a população local e estendê-la a todos, ou seja, não privilegiar aqueles 

que detêm o poder econômico.     
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A utilização de novos instrumentos, como o monitoramento da ocupação urbana por 

meio de imagens de satélite, também se constitui numa ferramenta para a contenção de 

ocupação de áreas irregulares. 

Para o planejamento, seja ele local, municipal, ou regional, recomenda-se um estudo 

aprofundado dos ambientes naturais do lugar que se pretende planejar. O conhecimento sobre 

o lugar que será planejado é fundamental para que se evitem danos ao meio natural e ao meio 

construído. Para tanto, é interessante ainda que os municípios mantenham atualizados um 

banco de dados com informações sobre o meio físico e social. A existência de um banco de 

dados cartográfico permite ao poder público a verificação do processo de ocupação de seu 

território, o que favorece maior fiscalização e controle sobre este processo. Com isso diversos 

problemas relacionados com o crescimento desordenado podem ser evitados.   
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Anexo 02 
 
Dados Estatísticos das Áreas Irregulares  

 
        Obs     Ano   ID_Objeto  Perimetro      
 
   Min.   : 1.00     Min.   :1938     Min.   : 1.000    Min.   : 
100.9   
 
  1st Qu.:21.25    1st Qu.:1957    1st Qu.: 4.250    1st Qu.: 
254.9   
 
  Median :41.50    Median :1977    Median : 9.000    Median : 
473.7   
 
  Mean   :41.50    Mean   :1974    Mean   : 9.268    Mean   : 
828.2   
 
   3rd Qu.:61.75    3rd Qu.:2002    3rd Qu.:13.000    3rd Qu.: 
823.3   
 
  Max.   :82.00    Max.   :2009     Max.   :21.000    Max.   
:6614.4   
 
                                                                  
 
      Area_m2             Area_ha            Area_km2                Classe   
 
   Min.   :   380.4    Min.   : 0.0380    Min.   :0.00040    AgFP       
:40   
 
   1st Qu.:  3180.8    1st Qu.: 0.3181    1st Qu.:0.00320    UrbAPP     
:24   
 
   Median :  6474.5    Median : 0.6474    Median :0.00650    UrbAVP     : 
6   
 
   Mean   : 22449.1    Mean   : 2.2449    Mean   :0.02244    AgAPP      : 
5   
 
   3rd Qu.: 15802.2    3rd Qu.: 1.5802    3rd Qu.:0.01580    UrbAVL     : 
3   
 
   Max.   :281320.0    Max.   :28.1320    Max.   :0.28130   
 PastAVP_APP: 1   
 
                                                               (Other)    : 3   
 
               Classe_Nome 
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   Área Agrícola sobre Floresta Protetora:40   
 
   Área Urbana sobre APP                 :24   
 
   Área Urbana sobre AVP                 : 6   
 
   Área Agrícola sobre APP               : 5   
 
   Área Urbana sobre AVL                 : 3   
 
   Área Urbana sobre APL                 : 1   
 
   (Other)                                       : 3   

Anexo 03 
 
Dados Estatísticos Para a Legislação  
 
        Obs                Ano          I D_Objeto         Perimetro        
 
   Min.   :  1.00    Min.   :1938     Min.   :  2.00    Min.   :   
69.86   
 
   1st Qu.: 55.25    1st Qu.:1957    1st Qu.: 19.25    1st Qu.:  
277.61   
 
   Median :109.50    Median :1977    Median : 39.50    Median :  
787.97   
 
   Mean   :109.50    Mean   :1973    Mean   : 44.89    Mean   : 
2422.77   
 
   3rd Qu.:163.75    3rd Qu.:1994    3rd Qu.: 66.00    3rd Qu.: 
2740.89   
 
   Max.   :218.00    Max.   :2009     Max.   :241.00    Max.   
:22865.39   
 
                                                                     
 
      Area_m2              Area_ha             Area_km2             Classe   
 
   Min.   :    271.9    Min.   :  0.0272    Min.   :0.000300    APP    :80   
 
   1st Qu.:   2126.2    1st Qu.:  0.2127    1st Qu.:0.002125    FP     :79   
 
   Median :  11628.5    Median :  1.1628    Median :0.011650    ARE    :14   
 
   Mean   : 223423.7    Mean   : 22.3424    Mean   :0.223420    ATR    : 9   
 
   3rd Qu.: 123475.5    3rd Qu.: 12.3475    3rd Qu.:0.123450    PR     : 6   
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   Max.   :2510937.9    Max.   :251.0938    Max.   :2.510900    ARP    : 5   
 
                                                           (Other):25   
 
                    Classe_Nome 
 
   Área de Preservação Permanente   :80   
 
   Floresta Protetora               :79   
 
   Área Residencial Exclusiva       :14   
 
   Área Turística Residencial       : 9   
 
   Praia                            : 6   
 
   Área de Vegetação de Uso Limitado: 5   
 
   (Other)                          :25   

 
 

Anexo 04 
 
Dados Estatísticos Para Uso do Solo  

 
        Obs   Ano           ID_Objeto  Perimetro         
 
   Min.  : 1.00   Min.   :1938     Min.   :  1.00    Min.   :    
8.214   
 
   1st Qu.: 95.75    1st Qu.:1957    1st Qu.: 25.00    1st Qu.:  
222.212   
 
   Median :190.50    Median :1977    Median : 46.50    Median :  
444.043   
  Mean   :190.50    Mean   :1973    Mean   : 62.38    Mean   : 
1857.053   
   3rd Qu.:285.25    3rd Qu.:1994    3rd Qu.: 77.00    3rd Qu.: 
1108.241   
  Max.   :380.00    Max.   :2009     Max.   :468.00    Max.   
:30437.797   
 
                                                                      
 
      Area_m2     Area_ha             Area_km2            Classe   
 
  Min.   :1.630e-01    Min.   :  0.0000    Min.   :0.00000    VDIP   :88   
 
   1st Qu.:2.034e+03    1st Qu.:  0.2034    1st Qu.:0.00200    VPDF   :83   
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   Median :5.913e+03    Median :  0.5914    Median :0.00590    VLR    :59   
 
   Mean  :1.309e+05    Mean   : 13.0856    Mean   :0.13085    Ag     :45   
 
   3rd Qu.:2.484e+04    3rd Qu.:  2.4835    3rd Qu.:0.02482    VDPI   :25   
 
   Max.   :1.896e+06    Max.   :189.6239    Max.   :1.89620    SE     :19   
 
                                                                 (Other):61   
 
                   Classe_Nome  
 
   Vegetação de Dunas Internas e Planícies: 113   
 
   Vegetação de Praias e Dunas Frontais   :  83   
 
   Vegetação Litoranea de Restinga        :  59   
 
   Área Agrícola                          :   45   
 
   Solo Exposto                           :   19   
 
   Dunas Móveis                      :   14   
 
   (Other)             :   47   

 
 


