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CONVERSA DE ARQUITETO 
 
 
 

Um dia Darcy Ribeiro me contou uma história engraçada. Tinha organizado uma 
mesa-redonda para debater os problemas dos índios brasileiros. Entre os 

convidados havia um índio seu conhecido, e, durante uma hora, as questões foram 
discutidas sem que ele dissesse uma única palavra. 

Surpreso, Darcy o interrogou: "Você não quer falar?" "Não", foi a resposta. 
O nosso antropólogo insistiu: "Por quê?" "Estou com preguiça", respondeu o rapaz. 

Todos riram, e eu fiquei a matutar: será que o índio não acreditava mais em certo 
tipo de promessas, naquelas boas intenções a que os nossos irmãos mais pobres já 

estão habituados? 
Confesso que, igual ao índio, tenho preguiça em participar de discussões que 

surgem sobre arquitetura, de escutar as opiniões mais ridículas, os pontos de vista 
já superados, que, nelas, impacientes, somos obrigados a ouvir. 

Certa vez, Alvar Aalto, cansado de tais conversas, declarou que não existe 
arquitetura antiga ou moderna; o que existe, [...] é boa ou má arquitetura. 

[...] Não acredito numa arquitetura ideal, por todos adotada. Seria a repetição, a 
monotonia. Cada arquiteto deveria ter a sua arquitetura, não criticar os colegas, 

fazer o que lhe agrada e não aquilo que outros gostariam que ele fizesse. E, ainda, 
ter a coragem de procurar a solução diferente, mesmo quando sentisse que era 

radical demais para ser aceita. 
 [...] Na realidade, aprecio as coisas mais diferentes [...]. Somente no campo da 

política sou intransigente e radical - contra o império assassino de Bush ou os que 
em nosso país tentam combater o governo de Lula, que diante dos problemas da 

América Latina, tão importantes para nós, tem sabido se manifestar. 
Nestes momentos de pausa e reflexão é que me permito dizer que a vida é mais 
importante do que a arquitetura. Que um dia o mundo será mais justo e a vida a 

levará a uma etapa superior, não mais limitada aos governos e às classes 
dominantes, atendendo a todos, sem discriminação. 

Releio este artigo e lembro Le Corbusier a escrever o poema sobre o ângulo reto e 
eu a falar da curva que tanto me fascina: 

 
"Não é o ângulo reto que me atrai. 

Nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. 
O que me atrai é a curva livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do 
meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher 

amada. 
Da curva é feita todo o Universo. 

O Universo curvo de Einstein." 
 
                    

 Oscar Niemeyer 
 



 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
 

 
O município de Balneário Barra do Sul, localizado na região norte-nordeste do 
estado de Santa Catarina, é um município de ocupação relativamente recente, 
porém apresenta na atualidade um acelerado crescimento populacional, fruto da 
nova dimensão econômica do município – o turismo. Utilizando-se como referencial 
teórico alguns pressupostos da teoria de formação sócio-espacial e da teoria de 
geossistema que baseiam-se na inseparabilidade do meio natural e do meio 
produzido pelo homem, pode-se verificar que a recente mudança no enfoque 
econômico do município resulta em uma intensa abertura de loteamentos. Tal 
processo tem comprometido o frágil ecossistema local, pois esta ocupação se 
caracteriza pelo uso inadequado dos recursos naturais locais, resultado da ausência 
de políticas de planejamento e de fiscalização por parte dos órgãos responsáveis no 
que se refere ao processo de ocupação, parcelamento do solo, e uso dos recursos 
naturais no município. 
 
 
Palavras chaves: Balneário Barra do Sul; formação sócio-espacial; impactos sócio-
ambientais; planejamento urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ABSTRACT 

 

 

Barra do Sul Spa, located on the north – north east shore of the state of Santa 
Catarina, is a municipality – which geographical area has just recently been  divided 
into lats but which is presenting a real and accelerated populational graveth, due to 
an economical increasing activity – tourism. The socio-espacial formation and the 
geosystem paradigms, based on the inseparable junction of the natural environment 
and the environment created by the human beings were used as the theoritical 
referecence, offering the possibility to verify that changes in the economy of the 
municipality have come from the increasing division of the land into lats. This process 
has damaged the fragility of the ecosystem because the refered land division 
characterizes itself by the inadequate use of the local natural resources this 
inadequate use is due to the tojal back of political planning and inspection under the 
duty of the the organs responsible for the process of land occupation, for the land 
division in lots and for the use of the natural resources of the municipality of Barra do 
Sul Spa. 
 
 
Key words: Barra do Sul Spa, socio-spacial formation; socio-environment impacts; 
urban planning. 
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O município de Balneário Barra do Sul, localizado na região norte-

nordeste do estado de Santa Catarina, caracteriza-se como um município jovem, 

pois emancipou-se do município de Araquari em 09 de janeiro de 1992. Contudo, 

embora a ocupação do seu território tivesse início em meados do século XIX,  é a 

fase posterior ao processo de emancipação que nos chama a atenção, pois a 

mesma se caracteriza por apresentar um acelerado crescimento populacional, 

onde de acordo com o censo demográfico (IBGE, 2000), Balneário Barra do Sul 

foi o município catarinense que apresentou o maior índice de crescimento 

populacional no período compreendido entre os anos de 1996 a 2000. A 

necessidade de assentar este contingente humano então recém chegado, parece 

ter motivado a expansão de novas áreas para ocupação, resultando tanto em um 

processo de maior abertura de loteamentos, como também em uma 

intensificação de uso do solo das áreas anteriormente já ocupadas no município.  

A problemática apresentada foi ainda agravada pelo fato do poder público 

municipal não utilizar de mecanismos que regulassem a ocupação do solo local, 

como a lei de uso do solo, por exemplo. Como conseqüência deste processo, 

observou-se grande degradação das riquezas naturais do município, o que levou ao 

Ministério Público Federal a optar pelo embargo de 37 dos 53 loteamentos do 

município, que abrangem cerca de 60% de sua área urbana, levando à paralisação 

das atividades ligadas à Construção Civil, - terceira na escala de representatividade 

na economia local (Rocha, 2003), e prejudicando posteriormente outras atividades 

econômicas ligadas à geração de renda desta primeira, provocando uma espécie de 

recessão econômica no município, onde de acordo com a Associação Comercial e 

Industrial do Município (2006), houveram reflexos econômicos em todos os setores, 

levando à demissões e até ao fechamento de algumas empresas. A questão tem 
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ainda como pano de fundo a problemática de que esta situação assume dimensões 

maiores uma vez que a economia do município está baseada na pesca e no turismo, 

fato que resulta no comprometimento da própria estrutura econômica local, na 

medida em que estas atividades dependem intrinsecamente da conservação dos 

recursos naturais do mesmo. 

Com a construção do plano diretor do município, fato que aconteceu no 

segundo semestre de 2006 - por pressão pública e econômica mediante os fatos 

ocorridos – o processo que ora desenvolve-se no município de Balneário Barra do 

Sul, como de seus respectivos contornos, ganha novas perspectivas. Como há uma 

relativa carência de estudos sobre o município, apresenta-se, então, a necessidade 

de maiores estudos acerca das características e processos que ocorrem neste local, 

como forma de contribuir para alguns avanços frente ao tratamento das 

problemáticas encontradas pelo planejamento municipal. 

Desta maneira, a presente dissertação tem por objetivo geral compreender 

como tem se dado a materialização dos principais impactos de ordem ambiental, 

social e econômica do município, como resultados de uma relação de causa e efeito 

pelo uso inadequado do solo.  

De acordo com esta proposta, se estabeleceram então os seguintes objetivos 

específicos: 

 Realizar a caracterização da área através do reconhecimento dos aspectos 

naturais e sócio-econômicos; 

 Analisar o contexto no qual se sucedeu o processo de adensamento 

populacional no local, identificando os agentes propulsores e suas formas de 

atuação; 

 Caracterizar as problemáticas sócio-ambientais decorrentes das 

características das relações antrópicas com o meio natural no município; 

 Relatar a problemática das relações de causa e efeito dos impactos 

ambientais e sociais para com o meio econômico e vice-versa através da 

leitura do processo de ocupação do solo no local.  
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Para compreender o processo que levou à atual configuração territorial no 

município de Balneário Barra do Sul, se utilizará enquanto matriz os pressupostos 

teóricos apontados por Santos (1985), apoiando-se no paradigma de formação 

sócio-espacial como forma para se pensar o desenvolvimento da sociedade  e 

também  analisando o papel das rugosidades – estruturas espaciais criadas para 

atender determinadas funções que mediante à mudanças sócio-economicas passam 

a contrapor novas funções, independentemente da finalidade para a qual foram 

criadas -  servindo como uma espécie de condição para a criação de novas 

estruturas (Santos, 1980), podendo ser estas mudanças positivas ou negativas. Esta 

análise propõe uma interpretação totalizadora acerca do processo de produção do 

espaço numa perspectiva marxista, “pois considera no estudo da realidade a relação 

dialética entre os elementos naturais e humanos e coloca as relações entre estes 

elementos em múltiplas escalas (mundial, nacional, regional e local), o que permite 

compreender que uma determinada realidade tem sua explicação num universo 

mais amplo” (Vieira e Pereira, 1997:453).   

Também enquanto perspectiva complementar, se utilizará do enfoque 

proposto por Tricart (1977) - um dos responsáveis pelo desenvolvimento da teoria 

geossistêmica no Brasil – no sentido tanto de buscar a compreensão dos fenômenos 

naturais, como de promover a interdisciplinaridade geográfica ao inter-relacionar os 

fenômenos naturais e humanos. 

Se utilizará ainda da perspectiva presente na obra de Boff (2004), que, 

embora não seja uma fonte comumente utilizada em trabalhos mais formais, tem a 

validade de suscitar, através da ótica do cuidado com os elementos bióticos e 

abióticos, a visão holística, que tem muito a contribuir no sentido de promover a 

sensibilização das relações humanas entre si e para com o meio natural, a fim de 

que entre estes se estabeleçam relações menos desiguais e  mais harmoniosas, 

objetivo que vai ao encontro da proposta do planejamento urbano quando se 

pretende buscar justiça social e equidade nas relações entre homem e natureza, o 

que resultaria em ganhos qualitativos nos diversos níveis de vida. 

Já no que se refere aos aspectos metodológicos desta pesquisa, apura-se 

que a mesma, ao envolver aspectos históricos, naturais e relações de causa e efeito 

entre estas esferas, encarando o homem e suas materializações econômicas como 

o principal agente produtor do espaço, remete para o fato de que esta trata-se de 

uma pesquisa do universo social, de ordem quantitativa mas também qualitativa, 
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pois mesmo sendo necessário o levantamento de informações quantitativas para o 

estabelecimento de comparações e análises, tais como aqueles que aferem o 

crescimento populacional do local, por exemplo, o que se objetiva neste caso é a 

concepção de um “produto final” que mais do que números, seja dotado de 

significados que levem ao conhecimento de uma realidade que está sempre em 

processo de mudança, pois considera-se que “as sociedades humanas existem num 

determinado espaço, num determinado tempo e que os grupos sociais que as 

constituem são mutáveis (...)” (Minayo, 2000:20).  

Com base nesta proposta – e mesmo atendo-se os estudos a um caráter 

regional – procura-se novamente posicionar-se pela lógica dialética, e isto não 

apenas por tratar-se de uma pesquisa social que envolve fenômenos histórico-

econômicos, mas porque remete para a compreensão de uma realidade que como 

se sabe, é inerente ao universo social, e encontra-se sobre permanente 

transformação.  

Para a coleta das informações que subsidiaram as análises, foram utilizadas 

basicamente as seguintes estratégias: levantamento bibliográfico – tanto para 

enriquecimento teórico quanto para simples levantamento de dados -, e cartográfico 

para que se possa visualizar a espacialização de alguns dos fenômenos 

manifestados; entrevistas com representantes da comunidade e de órgãos e 

instituições que possuam relação com o problema abordado e saídas à campo para 

documentação fotográfica; tomadas de pontos específicos com uso do GPS e 

visualização das situações-problema. Já para a compreensão do processo, se fez a 

comparação das informações levantadas com indicadores de cunho quantitativo, 

além de discussões com atores-chave da comunidade e análises de documentos 

como o plano diretor do município e de estudos sócio-ambientais requeridos pelo 

Ministério Público Federal por conta da problemática estabelecida.  

De acordo então com os objetivos e a metodologia proposta, o presente 

estudo está estruturado nos seguintes capítulos: 

1 – Uma abordagem conceitual: Metodologias e Enfoques para o Estudo da 

Geografia – Uma ferramenta para o planejamento territorial. Este capítulo, como 

menciona em seu título, aborda dois assuntos distintos, mas que se entrelaçam. De 

um lado, o objeto de estudo da geografia – o espaço –, como deu-se a construção 

deste conceito e método, e suas complementações necessárias. De outro, os vários 

enfoques sobre o pensar do processo de planejamento pautado nos pressupostos 
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de diversos autores e em como a geografia - área de estudo que versa sobre o 

universo natural, econômico e social - pode contribuir, com seus estudos e visão 

integradora do espaço, neste processo. Tal capítulo pretende discutir e orientar 

pressupostos teóricos para as análises feitas sobre o uso do espaço em capítulos 

posteriores desta dissertação. 

2- Caracterização da Área de Estudo. Neste capítulo procura-se reconhecer 

os atributos do município, os naturais em seus diversos elementos, e os sócio-

econômicos através da evolução do processo de ocupação da área como de sua 

respectiva produção econômica e reflexos sociais, dados que subsidiarão a 

interpretação das relações que se estabelecem entre homem e natureza no local no 

3º e 4º capítulo respectivamente. 

3 – Impactos Sócio-Ambientais Decorrentes das Ações Humanas no 

Município de Balneário Barra do Sul. Este capítulo faz uma rápida abordagem de 

alguns enfoques e conceitos sugeridos ao emprego de análises de Impactos 

Ambientais, para posteriormente apresentar e realizar uma leitura e problematização 

dos principais impactos que ocorrem no local em questão. 

4 – Relações de Causa e Efeito do Uso do Solo em Balneário Barra do Sul. 

O 4º e último capítulo busca, de um lado, compreender os fenômenos que 

resultaram no acelerado processo de ocupação do solo local, como de sua 

desordenação, ao estabelecer uma seqüência de eventos que colaboraram para a 

situação, abordando a falta de mecanismos para uso e controle do solo e, de outro, 

procura apontar algumas das conseqüências geradas por tal problemática, como 

também possíveis situações e dificuldades que poderão surgir por conta do novo 

processo de planejamento que se estabelece no local através da confecção do plano 

diretor do mesmo. 

Por fim, os elementos discutidos ao longo dos capítulos desta dissertação, 

assim como suas considerações finais, terão ainda por objetivo subsidiar 

informações que serão submetidas à apreciação e discussão no Conselho da 

Cidade de Balneário Barra do Sul, com o intuito de contribuir para o debate acerca 

da aplicação de instrumentos de planejamento urbano baseados na realidade local. 

 



 

 

 

 
 
 

UMA ABORDAGEM CONCEITUAL: METODOLOGIAS E ENFOQUES PARA O 

ESTUDO DA GEOGRAFIA - UMA FERRAMENTA PARA O  
PLANEJAMENTO TERRITORIAL  

 
 
 
 
Uma breve palavra: A Geografia, como várias das áreas do conhecimento, possui 
seus conceitos e técnicas que lhe são inerentes, no entanto, as diversas ciências e 
seus arcabouços - que em grande parte das vezes são retratados num contexto 
positivista - de acordo com a perspectiva da dialética precisam ser constantemente 
questionados, rediscutidos. Assim, a Geografia, uma área do conhecimento que 
comporta uma variada gama de saberes ao tratar da realidade do homem e dos 
aspectos que cercam o espaço natural, possui hoje a tarefa de sincronizar estes 
conhecimentos no sentido de lhes atribuir maior sentido mediante as novas funções 
que lhe são conferidas, como no caso da questão ambiental e do planejamento 
territorial que hoje se colocam como temas “onipresentes” na gestão dos espaços – 
seja na escala local, regional, ou global. Desta maneira, compreender sua evolução 
e conceitos (da geografia), como aplicá-los – vinculados a outros ponto de vista -  na 
proposição de um espaço que combine da forma mais harmoniosa economia, 
sociedade e natureza são alguns dos aspectos tratados neste capítulo.  

 
 

 

Já é de senso comum que o planejamento territorial é hoje prática 

indispensável no pensar de um processo de gestão de espaços, seja ele em escala 

local, regional ou nacional. No entanto, num acompanhamento a estes processos 

em escalas variadas, a percepção que se tem é a de que alguns conceitos ainda 

encontram-se equivocados e ou necessitando ser elucidados, pois muito se versa 

sobre as teorias e os limites de cada área do conhecimento, mas muitas vezes nem 

se compreende quais os objetivos básicos da existência de determinada área do 

saber, quanto mais como relaciona-la às demais áreas para se fazer proveito da 

ferramenta da interdisciplinaridade, tão necessária no processo de planejamento. 

Então, não é raro verificar situações de gestão onde muitas vezes propostas são 

criadas sem serem compreendidas as ações e relações dos agentes responsáveis 
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pelo configuração deste espaço1, como de suas manifestações. Tal problemática – a 

de não conhecer em maior profundidade a realidade a se intervir, de não se fazer 

uso adequado do instrumental disponível por dada ciência – resulta em produtos de 

baixa efetividade, onde situações de desequilíbrio2 muitas vezes não são resolvidas 

como acabam sendo instigadas ou até ampliadas. Na prática isto se traduz pela 

direção geralmente proposta pela esfera política que procura privilegiar a esfera 

econômica em detrimento da social e da ambiental, seja pela atuação dos próprios 

técnicos que em alguns casos não recorrem à ferramenta da interdisciplinaridade, 

esquecendo-se que o espaço sobre o qual se efetua o planejamento é um espaço 

multifacetado como também da problemática de se aterem geralmente ao 

“planejamento de escritório”, relativizando o contato com o mundo real e suas 

dinâmicas, e não fazendo uso do conteúdo e necessidades trazidas pela população 

em geral – que neste caso possui menor poder de influência, uma vez que é comum 

lhe dar pouco espaço para intervenção nestas realidades – onde muitas vezes a 

mesma não participa ativamente nem na elaboração, nem na fiscalização quanto ao 

cumprimento do que é proposto no planejamento, sendo obviamente a camada que 

na grande maioria dos casos é a mais prejudicada e que acaba por arcar com o 

ônus social-econômico e ambiental de tais tomadas de decisões.  

Também é comum a construção de alguns pressupostos pelo senso comum 

que nem sempre dão conta de explicar a realidade, neste caso citam-se as 

seguintes falácias por ex.: “A degradação Ambiental cresce na proporção em que a 

concentração populacional aumenta”,  “Seres humanos são por natureza 

depredadores” (COELHO, 2001, p. 20), etc. Tais “conceitos” são insuficientes para 

explicar a realidade, de forma que a incorporação  da estrutura de classes à análise 

por parte dos profissionais possibilitaria, por exemplo, perceber quem se apropria 

dos benefícios das atividades econômicas, cujos custos são divididos com toda a 

sociedade. O exemplo serve para reforçar que a elaboração de projetos que 

envolvem tanto a área física quanto a humana, tem de ser encarados enquanto 

sistemas dinâmicos, complexos e não lineares - longe de serem equilibrados. 

                                                
1 “Do ponto de vista dos agentes, podem-se considerar como principais sujeitos territoriais, o Estado, 
a sociedade civil e os agentes privados. O impacto das ações destes atores (...), incluídas aí as 
relações de dominação, determina os processos territoriais, que podem complementar-se, entrar em 
conflito e/ou anular-se” (BRASIL, 2006, p.13). 
 
2 O desequilíbrio em questão pode ser quanto à distribuição de estruturas, de poder econômico, de 
utilização dos recursos naturais de determinada parcela do território, etc. 
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Cabe aos profissionais que lidam com o planejamento territorial, analisar a 

estruturação sócio-espacial, processo no qual muitas vezes as áreas de maior risco 

ambiental3 são destinadas aos segmentos sociais menos favorecidos, pois 

geralmente desconsidera-se vinculações com a estrutura de classes como também 

a necessidade de escalas interpretativas espaciais ou temporais, pois quando 

analisa um impacto ambiental, está se analisando um estágio do movimento que 

continua e é dinâmico. 

No entanto, retornando para o papel desempenhado pelos geógrafos – atores 

relevantes neste processo pelo fato da interdisciplinaridade4 que permeia a ciência 

geográfica -  percebe-se também que há muito no que avançar, e estes avanços 

parecem consistir acima de tudo numa espécie de re-significação do cerne da 

própria ciência da Geografia, ou seja, trata-se de um esforço de não só entronizar 

certos conceitos inerentes à ciência geográfica mas de principalmente promover sua 

coesão interna através de um enfoque que não necessariamente seja único, mas 

que nele possa se enxergar o entrelace da esfera social à ambiental, sendo ambos 

aplicados ao processo de planejamento. Assim, para se compreender melhor esta 

fala, é necessário retornar para alguns dos aspectos que permeiam esta discussão, 

como se fará a seguir.      

Desde que Santos (1977) fundamentou teoricamente o espaço, como objeto 

de estudo da Geografia, o mesmo tem sido a principal fonte de análise dos 

geógrafos para que com sua interpretação, se possa compreender a realidade que 

cerca a sociedade. No entanto, tendo o espaço tamanha importância neste campo 

do conhecimento, cabe aqui levantar algumas questões, como: Com que 

fundamentos o espaço foi definido como objeto de estudo desta ciência? O que vem 

a ser de fato o espaço? Qual é, e como se dá a sua aplicação neste campo de 

estudo?   

 

 

 
                                                
3 Áreas estas previstas na legislação como áreas de preservação. 
 
4 A geografia, por tratar-se de uma ciência que versa sobre variados aspectos que envolvem as duas 
grandes esferas pelas quais o homem se interessa, sociedade e natureza, é naturalmente uma 
ciência de cunho interdisciplinar, possuindo assim um papel importante nas ações de planejamento. 
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1.1 O Espaço Enquanto Princípio de Análise 

 
 

Santos (1977), ao abordar a formulação do objeto de estudo da Geografia nos coloca que: “a Geografia se interessou mais 

pela forma das coisas do que pela sua formação. Seu domínio não era o das dinâmicas sociais, mas o das coisas já 

cristalizadas”. Tal afirmação evidenciava a prática entre os geógrafos de apenas “descreverem” a realidade, estando ainda 

atrelados a uma Geografia tradicional, onde não se percebiam esforços no sentido de compreender a gênese e a dinâmica 

da realidade. Isto ocorria porque, ainda segundo Santos (1977, p. 02), o espaço estava sendo percebido “mais como teatro 

das ações humanas”, pois não se fazia uma leitura de sua verdadeira significação até então. Desta forma, o autor reabre a 

discussão sobre a necessidade de uma análise do espaço, além da perspectiva de paisagem, para que neste espaço se 

pudesse visualizar as “entrelinhas”, como as marcas deixadas pelos fatos históricos, pois estes não apenas são presentes 

nas estruturas espaciais, como possuem papel ativo realizando processos e outros fatores que acabam cumprindo “um 

papel” no cotidiano da sociedade e na organização do espaço.  

Desta forma, a categoria analítica de Formação Econômica e Social de 

Marx e Engels5, encontrava-se como a mais coerente para estruturar uma tentativa 

de estudo do espaço, pois Santos (1977, p. 82) pontua que “A base mesma da 

explicação é a produção, isto é, o trabalho do homem para transformar, segundo leis 

historicamente determinadas, o espaço com o qual o grupo se confronta”. Porém tal 

enfoque era utilizado, ainda, sem mencionar o papel desempenhado pelo espaço, 

fato reclamado por Santos (1977, p. 87), para quem “os modos de produção tornam-

se concretos sobre uma base territorial historicamente determinada” e reafirmado 

por G. La Franca apud Santos (1977, p. 87): “se a noção de formação social deve 

conter o complexo das diferentes formas técnicas e organizacionais do processo 

produtivo, que correspondem às diversas relações da produção existentes, ela não 

pode ser concebida sem referência à noção de espaço”. Como já referenciado, as 

formas espaciais criadas para atender às necessidades dos modos de produção, 

não só condicionam a formação de estruturas, como continuam a desempenhar 

outras funções, uma vez que fixas no espaço precisam readaptar-se, acabando 

muitas vezes por continuar a desempenhar novas funções, de outros modos de 

produção. Deve-se acrescentar ainda, que cada sociedade produz e reproduz o 

espaço não só de acordo com as necessidades do modo de produção vigente, mas 

o modela também de acordo com sua cultura, de acordo com seu “modus vivendis”, 

na busca por melhores condições de vida, como conforto, praticidade através das 

ações de planejamento, e diversos outros fatores resultantes das relações e 

objetivos sociais. Daí resulta a importância da base sobre a qual se desenvolvem 

                                                
5 Ainda conforme analisado por Santos (1977, p. 82). 
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estas relações, pois como afirmado por Santos (1977), tais características não 

tomam forma em outro plano senão no espaço.  

Por isto, ao identificar uma realidade, só se pode fazê-la ao identificar, 

interpretar e analisar o espaço produzido pela sociedade, na qual sua formação 

econômica – força que há séculos move o homem - tem um papel fundamental, não 

havendo meio ou local possível de maior registro de seus aspectos e características 

do que o espaço, “palco das atuações humanas”. Pela relevância destas questões, 

Santos (1997, p. 93) novamente exorta: “não se pode falar de uma lei separada da 

evolução das formações espaciais. De fato, é de formações sócio-espaciais que se 

trata”.  

 

 

 

1.2 A Formação Sócio – Espacial e seus Elementos de Estudo  

 

 

Contudo, o embate teórico prossegue, pois apesar da extensa 

fundamentação feita por Santos acerca da necessidade do espaço enquanto objeto 

de estudo (1977), ainda não se reconhecia sua própria definição, nem as suas 

categorias de análise, de modo que Santos (1980, p. 116) novamente alerta: “se não 

se é capaz de reconhecer o domínio de uma ciência, pode-se cair naquilo que 

Durkheim falava em relação à Sociologia, o perigo de ver sua esfera de ação 

estender-se ao infinito”. 

Surge então a necessidade de se definir o espaço e as diretrizes que 

norteiam o seu estudo, de se esclarecer em quais tipos de análise o mesmo deve se 

pautar, e a que tipo de categorias deve-se recorrer para que se chegue à sua 

compreensão, onde sem tais princípios “estaríamos impossibilitados de desmembrar 

o todo através de um processo de análise, para reconstruí-lo depois através de um 

processo de síntese” (SANTOS 1980, p. 117). Além destes fatores, há ainda a 

necessidade de saber utilizar as diversas áreas do saber, - fundamentais nestes 

estudos, visto a interligação das ciências -  o que não seria possível sem esse 

reconhecimento.  

Assim, este espaço passa a ser concebido pelo autor, como um espaço 

humano, onde o mesmo só existe a partir de quando o meio natural é modificado 
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pelo homem, a segunda natureza de Marx6, sendo definido por Santos (1980, p. 

122), como “um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado 

e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais [...] que se 

manifestam através de processos e funções”, mas não se tratando de um espaço 

permanente, imutável, sem contrafinalidades. Por isso, para Santos o espaço é 

considerado como um fator7. Para verificar sua veracidade basta analisar dentro da 

dimensão vivenciada por cada pessoa, a reprodução da importância e da 

valorização de áreas que recebem determinados investimentos, como por efeito de 

“atração” destes, vêm [in] voluntariamente se somando diversos outros 

investimentos num processo que tende a ser contínuo. É este ainda o papel das 

rugosidades8 descrito por Santos na sua obra Espaço e Método (1985, p. 55), onde 

através de uma inércia dinâmica o espaço detêm uma certa autonomia que o 

permite efetuar uma “auto reprodução”, não só por acumular funções, mas também 

por contrapor finalidades, pois:  

 

 
Se a cada transformação no conjunto das relações sociais o espaço 
acompanhasse as mudanças que conhecem as outras estruturas sociais e 
se adaptasse imediatamente às suas necessidades de funcionamento 
optimum, ele não teria senão um papel passivo. Mas aquela inércia 
dinâmica de que o espaço é dotado lhe assegura, antes do mais, a 
tendência a reproduzir a estrutura global que lhe deu origem, ao mesmo 
tempo em que impõe a essa reprodução social como uma mediação 
indispensável que às vezes altera o objetivo inicial ou lhe imprime uma 
orientação particular (SANTOS, 1980, p. 149). 
 
 
 

Ainda de acordo com Santos (1997), o Espaço é objeto de estudo como 

sendo um espaço de formas e conteúdos particulares, produto e produtor de 

relações específicas que se expressam em fluxos e funções próprias, alteradas e 

dinamizadas pelas técnicas.  

Dentro desta questão, como meios para se compreender a realidade deste 

espaço, a análise das mudanças que segundo Santos (1985, p. 47),  

 
                                                
6 Análise encontrada em Santos (1977, p. 82). 
 
7 Tal idéia é discutida em Santos, Milton, 1980, especificamente no capítulo XII. 
 
8 Santos (1980) se refere às rugosidades como estruturas do passado que exercem influência sob os 
atuais modos de organização espacial. 
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são tanto espaciais como econômicas, culturais e políticas, podem 
ser feitas [...] de um ponto de vista das diversas instâncias da 
produção [...] da circulação, da distribuição e do consumo, mas 
pode-se também tomar como parâmetro outras categorias [...] as 
consagradas estruturas da sociedade, isto é, a estrutura política, a 
estrutura econômica, a estrutura cultural ideológica, à qual 
acrescentamos o que chamamos de estrutura espacial.  
 

 

Pode-se ainda, adotar como métodos de análise, as categorias analíticas 

estrutura, processo, função e forma9, como forma de se obter os significados e as 

dinâmicas dos elementos constituintes do espaço, uma vez que reunidas, estas 

categorias remetem para a compreensão do desenvolvimento de todo um sistemal. 

As sugestões e pontuações anteriores, mesmo sendo aqui abordadas de 

forma sintética, apontam alguns dos caminhos a seguir, caminhos estes que 

necessitam de complementos, mas que devem ser considerados no processo de 

compreensão dos processos de manifestações espaciais.  

 

 

1.3  A Gênese e as Características deste Espaço 

 

 

 Na maioria das vezes – com exceção a locais que até pouco tempo eram 

inabitados e que se transformaram rapidamente para atender às premissas do 

sistema político-econômico em vigor - o espaço ao qual se pretende analisar, é um 

espaço moldado lentamente ao longo do tempo, onde “as raízes dessa organização 

se pautam no longo processo de relacionamento do homem com a natureza, cujas 

origens  encontram-se no provimento de necessidades básicas – alimentação, 

abrigo e defesa” (SANTANA, 2000, p. 01).  

O espaço, assim, caminha junto com o desenvolvimento da própria 

humanidade, sofrendo alterações cada vez mais intensas conforme ocorre a 

evolução da “ciência das técnicas”, possibilitando que as alterações no espaço 

                                                
9 De acordo com Santos (1980, p.50), “Forma é o aspecto visível de uma coisa [...]. Função sugere 
uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, [...], Estrutura implica a inter-relação de todas as 
partes de um todo, o modo de organização ou construção. Processo pode ser definido como uma 
ação contínua, desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos de 
tempo e mudança.” 
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sejam mais articuladas com a intensa evolução da tecnologia atual, aonde se 

chegou ao atual período técnico científico, um espaço extremamente complexo, 

composto de subsistemas interligados e condicionados pelo modo de produção 

dominante, de forma que “espaços que escapam temporariamente às forças 

dominantes são raros nesta fase da história” (SANTOS, 1985, p. 28).  

Contudo, apesar do espaço ter sido concebido ao longo dos séculos, 

através de intensas disputas de poder, podendo quase ser considerado como um 

“campo de forças”, na segunda metade do século XX passa a despontar uma nova 

problemática nestas relações, o resultado do embate homem x natureza, de onde 

emerge a questão ambiental.  

 

 

1.4 A Questão Sócio-Ambiental e Seus Enfoques 

 
 

Além das discussões acerca da formação sócio-espacial, há uma temática 

que parece não apresentar uma referência clara na teoria de formação sócio-

espacial (Mamigoniam, 1999). Tal temática refere-se portanto, à questão ambiental, 

a qual bem sabe-se que não pode ser relegada à segundo plano, uma vez que, vista 

de uma forma utilitária, ela contempla a estrutura natural, fundamental em todas as 

fases do desenvolvimento sócio-espacial, não apenas pelo seu beneficiamento que 

é muitas vezes usufruído de forma um tanto quanto “supérflua”, como também, por 

uma questão de sobrevivência, onde seus recursos vêm sendo inclusive, cada vez 

mais, alvo de cobiça de povos e nações, influindo de sobremaneira nas ações de 

geopolítica e de geoestratégia que ora se desenrolam.  

No entanto, percebe-se que, apesar de muito se falar das relações entre 

sociedade e natureza, ainda há muito o que se avançar nestas discussões, como é o 

caso  do enfoque dado em muitos dos estudos que ainda são realizados – 

principalmente naqueles que tratam da sociedade – pois ainda pode-se perceber a 

permanência da dicotomia entre destas duas esferas, onde apesar de alguns 

estudos relacionados ao ambiente natural incluírem o ser humano em suas 

interpretações, outros ainda apenas vêem a natureza como substrato físico e 

passivo (COELHO, 2001).  
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Como um exemplo preciso e real resultante desta forma de interpretação, 

podemos citar o caso de quando certas frações do espaço são utilizadas como área 

destinada para a ocupação de classes menos favorecidas (COELHO, 2001, p. 

27),onde a problemática ambiental da área é relativizada. Geralmente estes espaços 

físicos tratam-se de áreas de inundações, áreas industriais, etc. Sem mencionar que 

pela condição sócio-econômica, estas classes desprivilegiadas têm necessidade de 

muitas vezes se aglomerar em locais de risco, alterando a capacidade de suporte do 

solo – não que este tipo de coisa não ocorra em classes sociais mais favorecidas, 

mas em se tratando de classes marginalizadas, não são apresentadas outras 

opções. Isto equivale a dizer que ao ser modificado, o espaço torna-se condição 

para novas mudanças, modificando assim a sociedade” (COELHO, 2001, p. 23), e 

que as condições ecológicas alteram as condições sociais, culturais e são por elas 

transformadas. Que o espaço é produto e produtor de novos impactos onde as 

novas condições não permanecem idênticas àquelas do início do processo. Assim, 

qual seja o enfoque, os conceitos de espaço, ambiente e impacto ambiental10 são 

essenciais, neste caso deve-se compreender que o espaço “é um espaço 

historicamente construído, mas também passivo e ativo 

Desta forma, é muito importante atentar para a necessidade de diagnosticar 

e explicar as mudanças sociais de longo prazo e de desenvolvimento não planejado, 

considerando as transformações como um fenômeno contínuo, onde torna-se 

imprescindível a pesquisa e o acompanhamento sistemático para a compreensão 

dos processos e estrutura, como forma de se “decidir se os planos (...) irão fazer 

mais mal que bem no longo prazo” (COELHO, 2001,  p. 24), pois quando analisa um 

impacto ambiental, por exemplo, o cientista está analisando um estágio do 

movimento que continua - afirmativa esta que explicita a necessidade de registro 

histórico e sua interpretação enquanto método para esta compreensão. 

Outra questão é a de que sociedade e governantes só há pouco tem 

problematizado a questão ambiental e suas relações intrínsecas, o que revela 

muitas vezes um insuficiente arcabouço teórico a respeito da dinamicidade do 

processo. E ainda, os avanços no sentido de se planejar levando em conta a 

dimensão ambiental são ainda bastante incipientes, pois conforme Grinover (1989, 

p.25) 

                                                
10 Conceito abordado no desenvolvimento do Capítulo 3 deste trabalho. 
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“Os caminhos percorridos até agora no âmbito do planejamento 
territorial, levados em conta os parâmetros ambientais, foram 
basicamente dois: a sistematização da análise ecológica sobre 
bases biológicas e a verificação pontual dos impactos das ações 
planejadas pelos homens. Isso se forem considerados trabalhos 
realizados no exterior, pois o Brasil carece ainda de ações concretas 
e instrumentos conceituais precisos.” 

 
 

 

Já diante da forma como os estudos nesta área vêm sendo realizados, 

coloca-se também que “A compreensão de impactos ambientais, como processo, 

depende, sobretudo, de se compreender a história [não-linear] de sua produção, o 

modelo de desenvolvimento urbano e os padrões internos de diferenciação social” 

(COELHO, 2001, p. 35). Neste caso, não bastam estudos que envolvam apenas 

determinadas questões, como aquelas, por exemplo, relativas à demografia, quando 

comumente cita-se que o crescimento populacional de determinada área seria o 

fator preponderante do surgimento de novos impactos, sem avaliar que o que é 

positivo para uma classe social pode não ser para outra e mesmo que o que é 

positivo num momento do processo pode não ser em outros. 

O principal cuidado a se tomar neste caso, é o de que os impactos não 

sejam relativizados, pois o desafio para sua compreensão consiste em conceber 

uma investigação contínua. Assim, “espacializar não significa apenas posicionar no 

espaço ou mapear os fenômenos (...) mas sobretudo distinguir diferenciações no 

processo de transformação espacial, (...) implica que se considere o meio ambiente, 

de um lado, como reflexo social, e de outro, como condicionante social, isto é, reflete 

os processos e as características da sociedade que o criou e ali vive, como impacta 

seu futuro imediato” (COELHO, 2001, p. 37). E coloca-se também que a análise de 

tais processos pode ser tarefa facilmente executada quando utilizando-se do 

instrumental disposto para tal, como por exemplo por meios de investigação, 

documentação histórica, questionários e entrevistas, onde por meio dos quais será 

possível inferir quais as estruturas sócio-espaciais dominantes em cada período de 

análise, auxiliando assim no processo que norteará a tomada de decisões no 

processo de planejamento em questão. 
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Assim, as abordagens propostas exigem maiores estudos do meio em 

questão, sendo recomendável, compartimentar o mesmo em unidades de estudos 

de vários níveis e esferas11, pois para saber atuar neste ambiente há de se conhecer  

sua complexidade, de se analisar seu funcionamento, de se compreender seu 

sistema, pois a natureza, assim como acontece com as formações humanas, são 

fragmentos de um grande sistema, o que difere neste caso, é de que embora o 

ambiente natural influencie nas ações humanas, a dinâmica da natureza tem suas 

próprias leis, que apesar de também serem influenciadas por ações humanas, têm o 

poder de se auto-organizar em níveis que não comportam interferências humanas, 

ou seja, mediante as mais catastróficas previsões – como muito se tem feito 

atualmente como em se tratando do aquecimento global – a espécie humana pode 

desaparecer, mas sob alguma forma, o grande sistema terrestre vai se auto-

organizar. Ao considerar que um sistema aberto é capaz de renovar energia, de se 

auto-defender de se repor, o pressuposto neste caso é o de que o ecossistema é um 

fenômeno organizador, pois de acordo com Morin (in COELHO, 2001), “(...) após 

uma ruptura de um determinado estado de relativa estabilidade, o sistema poderá se 

auto-organizar, ou seja, buscar sua auto-produção, auto-reprodução, auto-

recuperação ou auto-multiplicação.”  

Tricart, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da noção de 

geossistema no Brasil aponta o ambiente natural como um grande sistema cujos 

componentes – hidrosfera, litosfera, atmosfera e biosfera - se inter-relacionam.  

Tricart (1977, p. 19), conceitua ainda sistema como um “conjunto de fenômenos que 

se processam mediante fluxos de matéria e energia”, tornando-se assim necessário 

analisar não apenas um determinado ambiente, ou determinadas espécies, mas 

inter-relacionar os fenômenos – a ecodinâmica – referenciada pelo autor, vista a 

interligação dos fenômenos e a dinâmica dos mesmos. Há ainda outros enfoques da 

teoria geossistêmica como o de Sotchava e Bertrand12, este último mais adotado no 

Brasil, entre outros que, embora apresentem diferenciações, remetem todas para o 

mesmo plano que é o de uma visão não apenas totalizadora, mas integradora dos 
                                                
11 No caso do planejamento setorial por exemplo, que, se por um lado não pode ser exclusivo de 
setores como o da administração, agricultura, etc., por outro não pode ser excluído de forma que crie-
se um novo setor dedicado ao meio ambiente se restrinja a questão ambiental apenas ao 
planejamento (Grinover, 1989). 
 
12 Santana (2000, p. 5 e 6), ao referir-se aos rumos da teoria de geossistema no Brasil nos pontua 
que “a visão geossistêmica de Bertrand teve melhor acolhida, em relação às preposições de 
Sotchava, influenciando pesquisas de renomados geógrafos” 
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elementos constituintes do espaço físico e natural.  De forma geral, tal visão aponta 

para o fato de que os impactos ambientais são mudanças de relações ecológicas e 

sociais que precisam ser interrogadas incessantemente. Assim, na análise de 

impactos ambientais, além do próprio conceito de impacto; equilíbrio, mudança e 

auto-organização, são conceitos chaves que precisam ser permanentemente 

questionados.  

Também se carece da articulação dos diversos tipos de tempo, como do 

tempo dos ciclos ecológicos, do tempo geológico e do tempo da sociedade.  

interrogar os tempos das mudanças naturais é também outro grande desafio a que 

se deve ater o pesquisador ao problematizar uma relação. 

Mas, retornando para a realidade das questões sócio-ambientais atuais, 

encontram-se sérias questões para serem analisadas, uma vez que já é explícito 

que através da forma exploratória atual com a qual a humanidade tem se apropriado 

dos bens naturais, não tem sido possível uma “manutenção saudável” desta 

interligação homem x natureza, devendo a atual sociedade optar por caminhos 

diferentes dos praticados até então.  

Desta forma, existem então vários conceitos difundidos como soluções para 

esta problemática, alguns dos mais abordados encontramos em Juschem (1993) 

apud Santana (2000, p. 05) que destaca os aspectos relativos à preservação 

ambiental, segundo o qual devem permanecer “as condições originais e/ou atuais do 

ambiente sem alterá-lo de forma alguma”; e o de Conservação Ambiental, que 

segundo o autor possibilitaria um “uso racional de qualquer recurso da natureza 

assegurando sua renovação ou auto-sustentação”.  

A Organização das Nações Unidas – ONU, procura disseminar o conceito 

de desenvolvimento sustentável, quando na verdade “não se trata somente de impor 

limites ao crescimento [...] mas de mudar o tipo de desenvolvimento. Diz-se que o 

novo desenvolvimento deve ser sustentável. Ora, não existe desenvolvimento em si, 

mas sim uma sociedade que opta pelo desenvolvimento que quer e precisa. Dever-

se-ia falar de sociedade sustentável” (BOFF, 2004, p. 137).  Abordando então a 

aplicação do conceito de sociedades sustentáveis, Diegues (1992) apud Bicudo (s.l; 

s.d) nos aponta também: 
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“O conceito de sociedades sustentáveis parece ser mais adequado 
que o de desenvolvimento sustentável na medida em que possibilita 
a cada uma delas definir seus padrões de produção e consumo, 
bem como o de bem-estar a partir de sua cultura, de seu 
desenvolvimento histórico e de seu ambiente natural.” 

 

 

Desta forma, o conceito de sociedades sustentáveis relaciona-se hoje não 

só para com as comunidades tradicionais, como geralmente cita-se como exemplo 

os modos de vida dos povos nativos de diversas regiões e/ou de povos que ainda 

vivem semi-isolados, mas de sociedades que conhecem o ambiente em que vivem e 

sabem que dele dependem, assimilando dentro de suas culturas uma prática – 

coligada às tecnologias atuais e outros aspectos da vida moderna - de atuar abaixo 

da capacidade de suporte dos ecossistemas.  

No entanto, apesar destas abordagens, há também, se observado por um 

outro prisma, outra forma de se relacionar com o ambiente natural, uma forma que 

nos remete para a ética e que emprega que deve se considerar o próprio respeito do 

homem, enquanto ser vivo, pelas demais formas de vida existentes, pois de acordo 

com Boff (1998, p. 02), 

 

 
“O bem-estar não pode apenas ser social, mas tem de ser também 
sociocósmico. Ele tem de atender aos demais seres da natureza, 
como as águas, as plantas, os animais, os microorganismos, pois 
todos juntos constituem a comunidade planetária, na qual estamos 
inseridos, e sem os quais não viveríamos.” 
 

 

Assim, Boff nos remete para a visão Holística, que tem como objetivo 

despertar e desenvolver tanto a razão quanto o sentimento; desenvolvendo valores 

humanos, pregando a cooperação e o entendimento entre as partes e o todo, 

chocando-se com os valores mecanicistas que apregoam o consumismo, a 

competição, contrapondo-se ao atual modelo cartesiano13, cuja principal 

característica é primar por dividir o todo em partes e apartir destas encontrar 

soluções que no final, agrupadas, formariam o todo com suas respostas, o que torna 
                                                
13 A filosofia Cartesiana baseava-se numa visão mecanicista da natureza, pois apregoava que ao 
conhecer suas diversas formas de funcionamento poder-se-ia explora-la ao bel prazer dos ensejos 
humanos, filosofia que se adequava perfeitamente para o crescimento da burguesia mercantil da 
época. 
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o sistema atual um sistema altamente excludente, e que, muitas vezes, impõe uma 

visão distorcida da realidade.  

Ainda de acordo com o autor, a proposta desta ótica invoca também para a 

necessidade do cuidado, de um cuidado enquanto princípio de vida para os seres 

humanos e para tudo aquilo que se encontra ao seu redor, um cuidado enquanto 

forma de olhar para si, para os outros seres humanos e para o ambiente natural 

como objeto de estimação. Boff (2004, p. 91) explica que “cuidado significa então 

desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom trato.” Boff, entretanto, não é um 

defensor solitário desta concepção de mundo, pois ao avaliarmos os princípios da 

ética no tocante a questão ambiental, Junges (2004, p. 17) também nos coloca que 

“o estudo da natureza possibilita a formulação de uma ética natural (...) ocasionando 

experiências de valor e sentido para a vida (...)”. Presume-se então, que seria a 

partir destes princípios, agindo-se sob a ótica do cuidado, que a relação entre os 

seres humanos e destes para com o espaço natural se consubstanciaria em uma 

realidade bem menos problemática em referência àquela que presenciamos nos dias 

atuais, pois os valores que conduzem uma sociedade determinam suas práticas, e 

desta maneira, a realidade que a permeia e suas visões e materializações de futuro. 

Neste caso, Boff (2009) propõe um novo modelo de vivência baseado na proposta 

de Ignacy Sachs, na qual prevaleceria a economia solidária, na qual a vida e a 

natureza constituiriam a centralidade do sistema e não os atuais objetivos 

consumistas que atendem aos pressupostos do sistema capitalista onde o ‘ter’ 

substitui a importância do ‘ser’. Muitos podem referir-se aos preceitos abordados por 

Boff como sendo ‘uma visão romantizada’ ou ‘pouco palpável’ de um mundo cuja 

realidade é muito mais embrutecida, mas, não faz parte da dialética, questionar os 

pontos de vista aos quais estamos habituados? Como disse Gramsci, “o velho não 

acaba de morrer e o novo custa a nascer” (BOFF, 2009, p. 11). 

 

 

1.5 A Gestão Democrática: Uma Outra Abordagem 
 

 
“Fala-se na construção de uma cidade democrática e livre. Para que 

isso ocorra é necessária uma pré-condição: a existência de homens livres. E 
a cidade não deve ser entendida como valor de troca e suas áreas mantidas 
como reservas de valor. Impõe-se pensar a cidade não enquanto 
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materialização das condições gerais do processo de reprodução do capital, 
mas da vida humana em sua plenitude” (CARLOS, 1992,  p.89). 

 

 

Embora o conceito do que é urbano seja passível de muitas discussões 

(VEIGA, 2003, p. 32), são estes os espaços que comportam a maior parte da 

população mundial e onde ocorrem as contradições mais cruéis geradas pelo 

sistema de produção capitalista, por isso requerem um olhar mais minucioso, 

requerem que os mesmos que sejam o grupo de representatividade neste espaço, 

possam obter não apenas bens e serviços mínimos, mas que, como discutido 

anteriormente, possam realizar-se enquanto sujeitos, através de sua cultura, seus 

valores e de todas aquelas necessidades das quais o espírito humano necessita. 

Para isso, é necessário que possam também participar ativamente da re-construção 

do espaço que os envolve, tendo seus direitos sobre a cidade garantidos. 

 

 
Um dos grandes avanços na Constituição Federal foi a 

incorporação da participação dos cidadãos nas decisões de interesse 
público, após anos de luta dos movimentos populares. Há, contudo, muito 
ainda a caminhar neste universo de conflitos entre os diversificados 
interesses presentes no jogo urbano (OLIVEIRA, p. 15, 2001). 

 

 

O fato é que embora a participação popular esteja hoje garantida por 

mecanismos legais como o Estatuto da Cidade – Lei 10.257 – o que muitas vezes 

ocorre na prática é um conflitante jogo de interesses onde o peso dos setores 

ligados à esfera privada geralmente sobrepõe-se àqueles que se tratam do bem 

comum. E o mais alarmente, com a anuência e/ou influência do próprio poder 

público, invalidando então o processo de gestão democrática no qual o principal 

ponto reside no fato de que a equidade na alocação de recursos e investimentos 

depende das decisões e ações estabelecidas a partir de negociações entre as 

partes. 

Assim, percebe-se que o espaço urbano muitas vezes deixa de ser um 

espaço de disputas e lutas14 para se transformar num espaço onde a re-produção do 

capital e suas relações de dominação sobrepõem-se. Então, como a legislação não 

                                                
14 Não que estas deixam de existir, mas sim que coexistem em condições desiguais para com as 
relações de poder ora existentes. 
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promove uma efetiva representatividade dos grupos sociais nos processos de 

gestão, movimentos de resistência e superação tornam-se necessários, onde os 

movimentos sociais urbanos  “constituem ao mesmo tempo formas de solidariedade, 

coesão comunal e de luta por melhores condições de vida” (CARLOS, 2003, p. 87). 

São estes os mesmos movimentos que têm garantido avanços políticos em relação 

à democratização e ao pleno exercício da cidadania e que, por meio desta dinâmica, 

garantem ganhos substanciais que conferem melhorias à vida cotidiana. Contudo, 

torna-se necessário desmistificar o papel de tais movimentos – muitas vezes vistos 

com maus olhos pela sociedade em geral por serem traduzidos como 

“ameaçadores” – participar e incentivar novas formas de discussão, de decisão e de 

compreensão, pois de acordo com Morin apud Tartaruga (sd, p.83) “devemos insistir 

fortemente na utilidade de um conhecimento que possa servir à reflexão, meditação, 

discussão, incorporação por todos, cada um no seu saber, na sua experiência, na 

sua vida (...) Devemos, em última análise, aceitar as diferentes visões e opiniões dos 

diferentes indivíduos”. Fazer viverem estas palavras, é o grande desafio das atuais 

propostas que envolvem o planejamento territorial. 

 

 

 

1.6 Uma Possível Mudança de Paradigma? 

 

 

 Diversas foram as visões apresentadas anteriormente ao longo deste 

capítulo, como a sócio-espacial, a geossistêmica, etc. O fato é que de alguma forma, 

todas abarcam algum fragmento da totalidade existente e que nos interessa, e de 

acordo com  Mamigoniam (1999,  p.01) “A geografia responde, como outros 

conhecimentos, à necessidade de descrição e explicação do mundo: da natureza 

que nos envolve e cujas leis de funcionamento nos interessam, bem como da 

sociedade, cujas leis, mais complexas e mutáveis, igualmente fazem parte do 

interesse dos homens”.  

Dentro deste já bastante conhecido “ponto de vista”, o homem não seria um 

ator solitário, mas um ator que contracena com a natureza, onde a interpretação da 

realidade só é possível se levados em consideração todos os seus componentes, 

dentro de uma visão, ainda segundo o autor (1999, p. 168), “que abarque o natural e 
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o social” e que requer uma mudança de postura “no sentido de recuperar a 

interdisciplinaridade e a visão de totalidade propiciadas pelos paradigmas de 

formação sócio-espacial e de geo-sistema” (1999, p. 170).  E, ainda, de acordo com 

Carlos (2003, p. 83),  

 

 
“cabe ao geógrafo pensar a relação necessária entre sociedade e 
espaço na medida em que a produção da vida humana, no 
cotidiano das pessoas, não é só produção de bens para satisfação 
de necessidades materiais. É também e, sobretudo, a produção da 
humanidade do homem através de relações que são de produção, 
relações essas que são sociais, políticas, ideológicas, jurídicas, 
etc.” 
 
 
 

A soma destes pontos de vista dentro da ciência geográfica, em conjunto 

com outras áreas do saber – como foi aqui abordado, através de diferentes autores 

ao longo desta discussão - talvez remeta, ou aponte princípios para o alcance de um 

equilíbrio social e ambiental diferente deste alcançado até então, onde a aplicação 

de técnicas atuais, metodologias e ferramentas como as de geoprocessamento - no 

caso da geografia por exemplo - venham permitir uma melhor visualização e 

compreensão dos processos, facilitando assim a tomada de ações, entre outras 

atitudes que visem tratar melhor dos problemas que afligem a sociedade, tratando-

se também de bem utilizar os recursos tecnológicos, não apenas priorizando o 

econômico, mas também o social e o ambiental. 

Mediante as situações apresentadas, é necessário reforçar que para se 

aproximar ou encontrar alguma solução para os dilemas da sociedade atual, exige-

se acima de tudo um outro nível de consciência do ser humano, uma mudança de 

postura que implique que certas características que lhe parecem inatas, como a 

busca constante por poder e aquisição material, deixem de ser suas principais 

razões de existência, considerando que estas práticas até então já provaram ser 

falhas. No entanto, a vida e história parecem ensinar que apenas quando 

submetidos a situações difíceis, seja de stress econômico, social, etc., as práticas 

humanas podem tomar caminhos diferentes. Ao que tudo indica, por razões 

econômicas e de sobrevivência, o eminente stress ambiental será o próximo 

responsável por uma possível mudança de paradigma.  
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Os aspectos de cunho teórico, e outras discussões abordadas neste 

capítulo, embora não estejam extensamente fundamentados, e apresentando-se 

algumas vezes de forma bastante restrita, compõem provavelmente, a grande parte 

das temáticas que devem ser levadas em conta num processo de compreensão e 

conseqüente intervenção no espaço, principalmente no campo que se refere à 

Geografia. Postula-se ainda a contínua necessidade de discussão, devendo então 

se buscar as dúvidas, as contradições, para que possa “sair” do usual, e avançar 

para uma solução que não privilegie apenas aspectos restritos da atual realidade 

econômico-espacial, mas que como citado por Boff (1998), atue na busca de um 

bem estar geral, de um modelo de produção de espaço que acima de tudo atue de 

forma a minimizar os desequilíbrios existentes entre a esfera econômica, social e 

ambiental, melhorando os níveis de vida como um todo, o que acredita-se dever ser 

o verdadeiro papel e objetivo do planejamento territorial. 

 



 

 

 
 
  

 
CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 

 

A Caracterização, palavra que também significa individualizar, distinguir algum 

elemento, é a primeira etapa do processo de conhecimento da área de estudo, e, no 

tocante à pesquisas que envolvem ações de diagnósticos, planejamento, entre 

outras, é ferramenta imprescindível, pois através da mesma “procura-se entender o 

ambiente em seus aspectos qualitativos, ou seja, em relação às potencialidades e 

vulnerabilidades da natureza, e em relação à qualidade de vida da população” (IBGE, 

1997). 

Assim a proposta de caracterização da área de estudo do município de 

Balneário Barra do Sul, tem por objetivo, fornecer informações que possam subsidiar 

a compreensão da dinâmica da natureza e da sociedade do local em questão, para 

posteriormente, proceder a interpretação dos produtos e resultados da inter-relação 

destas duas esferas como da realização de suas respectivas análises. 

Esta caracterização inicia-se então pelo detalhamento da área territorial do 

município, seguida pelo reconhecimento dos diversos aspectos que compõem a 

natureza do mesmo – uma vez que a natureza é não apenas a base primeira de toda 

a ocupação e produção humana, mas onde suas particularidades possuem papel 

ativo neste processo – para posteriormente serem abordadas e discutidas as 

informações relativas à sociedade, como o processo de ocupação e dados sócio-

econômicos em geral. 
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2.1 Da Localização, Área e Divisão Administrativa 

 

 

O município de Balneário Barra do Sul localiza-se na região sul do Brasil, no 

litoral Norte – Nordeste do Estado de Santa Catarina, situando-se entre as seguintes 

coordenadas geográficas: 26º22`10``  de latitude Sul e 48º39`00`` de longitude Oeste.  

 Insere-se na microrregião geográfica de Joinville e integra a Associação de 

Municípios do Norte-Nordeste de Santa Catarina – AMUNESC.  

O município limita-se ao Norte e a Leste com os municípios de Araquari e São 

Francisco do Sul e com o Oceano Atlântico, e também à Sul e Oeste com o município 

de Araquari (ilustração 1).  

As vias de acesso ao município são: 

a) Pela BR 280 que corta o município de Araquari, pela qual pode-se 

adentrar na SC 495, que leva à Balneário Barra do Sul; 

b) Através da BR 101, adentrando na estrada geral do Itapocú, no 

município de Araquari através da ligação desta com a Rua das 

Salinas em Balneário Barra do Sul. 

A área aproximada de Balneário Barra do Sul é de 110,6 km², apresentando 

uma extensão de 12 km de praias e uma lagoa com 15 km de extensão. 

 Do total da sua área, 20,6 km² são caracterizadas como área urbana e 90 

km² como área rural, sendo composto pelos seguintes bairros: Linguado, Pinheiros, 

Costeira, Centro e Salinas.  

Seu domínio oceânico contempla ainda as seguintes ilhas: Remédios, Feia, 

Araras, Istripitinga e dos Lobos.  
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Ilustração 1 – Localização de Balneário Barra do Sul 

Fonte: Balneário Barra do Sul, 2007; Dal Santo, 2009. 
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2.1.2 Dos Aspectos Naturais 

 

 

2.1.2.1  Estrutura Geológica 
 
 

As Ilhas oceânicas de Balneário Barra do Sul (ilustração 2) de acordo com 

Horn Filho (1994, p. 97)29, são as únicas estruturas do município que manifestam 

afloramento de rochas onde de acordo com Santa Catarina (2002), as mesmas são 

formadas por Granitóides cálcio-alcalinos, deformados com foliação, cataclásticos, 

equigranulares finos a médios, porfiríticos, com porções restritas de gnaisses. Esta 

formação faz parte do micro-continente Itapoá – São Francisco do Sul, que, ao 

colidir com o micro continente Luis Alves, desencadeou processos de vulcanismo 

originando estas estruturas  em toda a linha da colisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ilustração 2 – Ilha de formação rochosa  
  
  Foto: Ishikawa, águas costeiras de Balneário Barra do Sul: 1997 
 

                                                
29 De acordo com Horn Filho (1994, p.97), “estas rochas do Complexo Cristalino, no centro e 
nordeste do estado encontram-se praticamente em contato com os depósitos da Planície Costeira, 
sendo que algumas afloram junto a linha de costa atual ou constituem parte das ilhas continentais 
adjacentes” 
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 A área de estudo – Balneário Barra do Sul - apresenta o substrato rochoso 

granulítico alcalino sobre o qual houve grande deposição de sedimentos ao longo 

do Quaternário - último período da era cenozóica, iniciado há cerca de 1,75 milhões 

de anos. Estes depósitos sedimentares estão relacionados cronologicamente aos 

eventos transgressivos e regressivos do Atlântico Sul e, segundo Santa Catarina 

(2002, p 07 e 08), vão do Pleistosceno (1.800.000 até 10.000 A.P.) ao Holoceno 

(10.000 anos A.P.)30, possuindo as seguintes composições: 

- sedimentos Pleistoscênicos: Sedimentos marinhos caracterizados por 

depósitos de areias quartzosas finas a médias, bem selecionadas e 

apresentando laminações plano-paralelas ou cruzadas; 

- sedimentos holocênicos: Sedimentos lagunares, formados por areias  

inconsolidadas, mal selecionadas e com laminação plano paralela; 

Sedimentos flúvio lagunares de depósito argiloso arenoso comumente 

coberto por fina camada de matéria orgânica, favorecendo acumulações 

turfáceas, e areias quartzosas marinhas finas à médias bem selecionadas, 

de cores claras, creme a amareladas, excepcionalmente escuras devido a 

concentração de minerais pesados como magnetita, com laminações plano-

paralela e cruzadas que se podem truncar mutuamente. 

Estes sedimentos em geral, são característicos de depósitos em planícies 

de marés, faixas de restingas e praias atuais e configuram, no município, uma 

superfície que varia entre plana e ondulante.  

 
 

2.1.2.2 Geomorfologia 

 

 

De acordo com Santa Catarina (2002, p. 11), o relevo de Balneário Barra 

do Sul é de origem quaternária, último período da era cenozóica, onde existiram 

condições climáticas que levaram ao rebaixamento em geral do nível do mar e que 

propiciaram a deposição de sedimentos de planícies marinhas no local de estudo 

(ilustração 3), deste domínio denominado planície litorânea que “compreende todo 

                                                
30 Também de acordo com Horn Filho (1994, p. 95). 
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o conjunto de formas de relevo associadas aos sedimentos transportados e 

depositados sob o regime praial pela ação das ondas, correntes e marés, onde se 

incluem além das praias, os terraços marinhos e lagunares, as planícies eólicas, e 

os manguezais, bem como penínsulas, baías e enseadas entre as quais se 

desenvolvem baixadas litorâneas descontínuas que constituem extensas praias” 

(Santa Catarina, 2002, p. 11). 

 Horn Filho (1997), aponta como elementos morfogenéticos deste sistema 

as variações do nível do mar – regressão e transgressão marinha -, as condições 

paleoclimáticas – referindo-se aos eventos do quaternário -, e outras como a ação 

das marés, ondas e ventos que continuamente remodelam seu perfil de planície 

arenosa.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                Ilustração 3 – Praia de Balneário Barra do Sul 
                 
                Foto: E. Koetter. Praia da Picama: out/2003 
 

 

Devido aos citados processos morfogenéticos, que deram origem à um 

relevo de planície costeira, o local apresenta baixas altitudes, onde a altitude 

média do relevo de Balneário Barra do Sul é de cerca de 4 metros, conforme se 
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visualiza nos raros mapas topográficos existentes da região31, assim como se 

percebem poucas curvas de nível, o que sugere um terreno pouco ondulado, não 

chegando a se verificar nas mesmas a altitude de uma dezena de metros.  

A morfologia do município varia apenas em sua orla, onde encontram-se 

dunas frontais – ora recobertas por vegetação, ora não - que, de acordo com 

estudos de Bigarella e Popp (1966), variam entre 8 a 10 m de altura (ilustração 4). 

Porém na atualidade há necessidade de estudos mais pormenorizados para definir 

a real dimensão destes corpos, pois as atividades antrópicas32 têm levado à 

reduções drásticas do material ali depositado. 

Tanto as ante-dunas quanto as dunas litorâneas no local são de origem 

eólica, e a partir das mesmas em direção ao oceano, encontramos algumas ilhas 

oceânicas (Santa Catarina, 2002) – assim catalogadas não em razão de sua 

distância da costa, mas pelo seu material constituinte -  (ilustração 5) com altitudes 

que chegam aos 70 m.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Ilustração 4 – Dunas holocênicas em Balneário Barra do Sul 
       
      Foto: E. Koetter. Praia do Chico: out/2003 

                                                
31 Mapas da Amunesc – Associação dos Municípios do Norte-Nordeste Catarinense. 
32 Devido à intensa exploração de seu material para a indústria da construção civil ocorrida em 
décadas passadas, somada à mudança do fluxo dos ventos que incidem sobre as mesmas - 
conseqüência de construções adjacentes que alteraram sua dinâmica – fazendo com que esta se 
deposite sobre vias locais, o que leva à sua constante retirada. 
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                 Ilustração 5 – Ilha dos Remédios  

          
                 Foto: Ishikawa, Balneário Barra do Sul: 1997 

 

 

Uma das mais recentes e significativas mudanças geomorfológicas 

ocorridas no local de estudo se deu ao longo do canal estuarino da atual lagoa do 

Linguado, ocasionada pelo fechamento do Canal do Linguado. 

 Tal fato ocorreu e ainda se processa porque ao longo de todo o canal 

estuarino, as partículas trazidas por ação das marés no período das cheias 

acabam depositando-se ao longo do mesmo e a inexistência de força de vazão 

suficiente no sentido canal – oceano, para transportar os sedimentos novamente 

para fora do estuário durante os períodos de maré vazante, acaba gerando 

formações como a de bancos de areia (ilustração 6). Estas formações acabam 

permitindo, pelo constante aporte sedimentar, o desenvolvimento da vegetação, 

primeiramente na forma do capin praturá, para posteriormente transformar-se em 

vegetação de mangue, o que leva a formação de pequenas ilhotas (ilustração 7) e 

que acabam por caracterizar uma mudança de ambiente nestes locais, onde o 

IBAMA, apud Santa Catarina (2002), ao referenciar-se à ocorrência do fechamento 

do canal iniciado em 1907 e à sua conclusão em 1935, indica que “a parte do 

canal que ficou isolada da baía - Balneário Barra do Sul- , exibe atualmente 

condições que se assemelham às de uma lagoa costeira”. 
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                          Ilustração 6 – Formação de bancos de areia ao longo da desembocadura  
                                                  do canal do Linguado 
                  
                          Fonte: SPEA, região da Boca da Barra: 1997 
  

 

         
 
 
 

 
 

 
         

 
 
        
        
 
        Ilustração 7 – Desenvolvimento de vegetação sob os bancos de areia  

                                    caracterizando a formação de pequenas ilhotas na lagoa costeira 
            
            Foto: E. Koetter. Lagoa da Costeira: out/2003 
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Aliado ao processo de sedimentação ao longo do canal que de várias 

maneiras modificou suas feições – pois se de um lado ocorre a deposição de 

material, de outro estas estruturas promovem a alteração do fluxo hídrico levando 

à erosão de outras áreas marginais -, ocorre também a sedimentação da própria 

desembocadura, cujo processo tem prejudicado as atividades econômicas do 

município – a pesca e o turismo. Em virtude disso, ações de dragagem no local 

têm de ser contínuas para possibilitar a passagem de embarcações pelo canal.  

Há ainda, um outro episódio ligado provavelmente ao Fechamento do 

Canal: a mudança da desembocadura do mesmo (ilustração 8)33, cuja migração de 

acordo com Barbosa (2003, p. 06), também “está ligada com episódios de 

tempestades, pois a vazão normal do canal não seria suficiente para a 

desobstrução dos braços de maré”. Tal fato sucede-se, pelo fato de que as ondas 

de tempestade, aliadas à marés metereológicas, conferem às ondas uma energia 

de  grande  capacidade  erosiva  (Horn  Filho, 1997),  fator  que  colaborou  para  a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Ilustração 8 – Desembocadura sul do canal do Linguado 

       
             Foto: Ishikawa, Boca da Barra: 1997 

                                                
33 Barbosa (2003) aponta que o processo que sucedeu-se por ao menos três vezes, deve-se pela 
ação da deriva litorânea S-N, pela difração e refração das ondas e pela ação das ondas de 
tempestades. 
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interrupção do caminho34 existente entre o continente e a Ilha dos Remédios. 

      Como pode-se verificar (ilustração 9), a mudança da desembocadura 

ocorreu sempre em sentido norte pelo fato de que as tempestades, ou ressacas 

ocorrerem principalmente durante o período de inverno, época em que o local 

recebe forte ação de vento sul, fazendo então com que a desembocadura tenha 

sua migração sempre neste sentido (ilustração 9). 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

      Ilustração 9 – Antigas desembocaduras do sul do canal do Linguado 
       
      Fonte: SPEA, vista aérea do atual centro urbano: 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
34 Até o início da década de 20 do século passado, havia uma deposição arenosa entre a Ilha dos 
Remédios e o continente que permitia com que se fizesse por sobre a mesma passagens a pé 
durante os períodos de maré vazante, onde de acordo com Barbosa (2003) provavelmente seriam 
os processos de refração e difração das ondas os responsáveis pela formação do tômbolo que unia 
a ilha ao continente. 
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2.1.2.3 Pedologia 

 

 

De acordo com dados da Epagri (2003), e Santa Catarina (2002), grande 

parte do solo de Balneário Barra do Sul constitui-se de Areias Quartzosas 

Marinhas Hidromóficas, tal solo se caracteriza por ser pouco profundo, com lençol 

freático próximo à superfície, e horizonte A pouco desenvolvido. Seus sedimentos 

são areno-quartzosos não consolidados de origem marinha, com estrutura arenosa 

em grãos simples. Apresenta ainda solos orgânicos álicos, formados pela 

sucessiva acumulação vegetal em regiões baixas do terreno. Estes possuem 

espessura em torno de 40 cm e textura argilosa, ocorrentes em relevo plano em 

regiões de várzeas, sendo extremamente ácidos e com presença de alumínio, 

além de também apresentarem lençol freático próximo à superfície.  

Há ainda os solos de mangue (ilustração 10), sendo estes halomórficos – 

apresentam grande concentração de sal, com profundidade variável, geralmente 

não apresentando diferenciação de horizontes. 

 

 

                 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                Ilustração 10 – Solos de mangue em Balneário Barra do Sul 
                 
                Foto: E. Koetter. Costeira: out/2003 
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Caracterizados de uma forma geral, os tipos de solo encontrados em 

Balneário Barra do Sul são pouco desenvolvidos, bastante ácidos e com elevada 

saturação de alumínio – álicos, típicos de ambiente hidromórfico, com baixa 

fertilidade, fazendo com que ocorram grandes restrições à atividade agrícola, 

necessitando para a execução de tal prática, a correção do solo. 

 

 

2.1.2.4 Clima 

 

 

As condições geográficas da região onde se encontra Balneário Barra do 

Sul permitem com que esta receba ação das massas de ar Tropical Atlântica (Ta) 

e Polar Atlântica (Pa), fazendo com que predomine na região o clima Subtropical 

úmido. Esta tipologia climática apresenta duas estações bem definidas: o verão, 

onde as massas tropicais convergem para esta região, levando a ocorrência de 

chuvas rápidas acompanhadas de trovoadas e um inverno bem caracterizado que 

recebe frentes frias provenientes do pólo sul, elevando a pressão atmosférica e 

baixando consideravelmente a temperatura e a umidade do ar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 
 
Ilustração 11 - Dados climáticos de temperaturas. 
 
Fonte: Modificado de HORN FILHO, Estação de São Francisco do Sul, 1997 
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De acordo com dados encontrados em Horn Filho (1997), ilustração 11, 

suas médias de temperatura ocorrem em médias máximas próximas de 29º e 

mínimas médias em torno de 14º, as temperaturas máximas absolutas chegam 

próximo de 40º, e as mínimas absolutas podem declinar até 0º na região 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ilustração 12 - Relação entre a umidade relativa e a precipitação total 
     
    Fonte: modificado de HORN FILHO, 1997. 
 

  

De acordo com informações observados em Santa Catarina (2002), e 

Horn Filho (1997), ilustração 12, as médias de precipitação oscilam entre 1600 a 

1800 mm ano, sendo as máximas em fevereiro de 280 mm e mínimas de 90 mm 

em agosto. Ainda quanto à precipitação, a região apresentou uma média anual de 

1.875 mm, sendo - em volumes totais - o mês mais chuvoso fevereiro, com cerca 

de 281 mm e o de menor precipitação o mês de julho com 76 mm. Ainda de 

acordo com Horn Filho (1997, p.60), “a pressão atmosférica e a umidade relativa 

do ar apresentam valores médios anuais de 1.015 mb e 87% respectivamente”. 

Horn Filho (1997), baseando-se em dados referentes ao período de 

observação de 1963 – 1996 em São Francisco do Sul, indica que quanto à 
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insolação, o mês de setembro apresenta os números (em horas) mais baixos, 

enquanto que o mês de janeiro apresenta a maior quantidade de insolação.  

 

 

2.1.2.5 Hidrografia 
 

 

Os recursos hídricos de Balneário Barra do Sul de origem salina 

compreendem aproximadamente 12 km de extensão de praia e uma lagoa costeira 

que apresenta na atualidade grande aporte sedimentar e baixa capacidade de 

vazão devido ao fechamento do Canal do Linguado. A lagoa possui cerca de 15 

km de extensão, pertencendo ao complexo hídrico da Baía da Babitonga.  

Tratando-se dos fluxos de água doce, mesmo não tendo todos os rios 

nascentes no município, seu regime contempla poucos cursos d’água, onde todos 

se caracterizam por possuírem um leito estreito e pouca profundidade, (ilustração 

13) sendo os quais: Areias, Tetequera, Vermelho, Pernambuco e Perequê, onde 

todos acabam por desembocar na lagoa costeira (ilustração 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Ilustração 13 – Rio característico de Balneário Barra do Sul 
 
                 Foto: Santana, “área de invasão”: out./2003. 
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Ilustração 14 – Rios de Balneário Barra do Sul. Em destaque: área de uso sustentável do Rio 
Perequê. 
 
Fonte: Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul, 2008. 
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A pequena profundidade de seus leitos e a baixa vazão de água estão 

diretamente ligados às condições geomoforlógicas do local – como citado nos 

aspectos que tratam da geomorfologia do local - que lhe resultaram em um relevo 

de planície costeira.  

Tais condições permitem apenas a navegação para embarcações de 

pequeno porte, com exceção do Rio Perequê, que em alguns trechos apresenta 

maior fluxo de água e turbulência, possuindo potencial para a navegação de 

embarcações de porte maior.  

Pela ocorrência de um baixo potencial hídrico da região, a captação de 

água pela CASAN - Companhia de Águas e Saneamento se faz pelo lençol 

freático onde o mesmo, como característico de regiões litorâneas, se apresenta 

com pequena profundidade, o que muitas vezes facilita seu comprometimento por 

meio da salinização, e de dejetos químicos e orgânicos, porém não foram 

encontrados estudos que indicassem tais ocorrências, assim como sobre a 

capacidade de exploração dos pontos de recarga do mesmo.  

 

 

2.1.2.6 Sistemas Ambientais 

 

 

 

Entende-se sistema como:  

 

 
“um conjunto de unidades com relações entre si. Essas unidades possuem 
propriedades comuns. O conjunto encontra-se organizado em virtude das 
inter-relações entre as unidades, e o seu grau de organização permite que 
assuma a função de um todo que é maior do que a soma de suas partes. 
Cada unidade tem seu estado controlado, condicionado ou dependente do 
estado das outras unidades” (Almeida et al, s.d.: p. 115). 

 

 

O conceito de sistema é universal, pois remete para o entendimento de 

uma estrutura organizacional, no qual categorias como estrutura, processo, função 

e forma, utilizadas em estudos de outras esferas - tais como a do espaço 

produzido pelas atividades humanas – são também empregadas, o que nos 
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remete para a idéia de que a metodologia a ser empregada para o conhecimento 

de uma dada realidade também é, de certa forma, universal, sendo composta por 

análises fragmentadas que, associadas, compõem uma totalidade. No caso deste 

capítulo - em atendimento às necessidades de reconhecimento da base natural do 

município de Balneário Barra do Sul – pode-se colocar então que, as condições 

naturais até aqui levantadas, tais como geologia, pedologia, hidrografia, dinâmica 

climática, etc., perfazem o contexto natural (condições) que propiciaram o 

surgimento e a evolução das formas de vida animais e vegetais abordadas a 

seguir, que, de forma imbricada, consistem no sistema ambiental da região. 

 Neste caso, os sistemas ambientais, apesar de tratarem de diversos 

elementos da geografia, como relevo e clima, utilizam-se da classificação da 

vegetação para melhor evidenciar as paisagens naturais, por isto muitas vezes 

denominam-se as áreas de manguezal, floresta ombrófila densa, entre outras, 

como sistemas ambientais. 

No entanto, deve-se alertar para não relativizar um sistema ambiental 

como sendo uma área homogênea, por isto, até chegar-se a termos mais 

aplicáveis, os conceitos anteriores que tratam dos espaços ecológicos foram 

passíveis de várias reformulações. Segundo Ab’Saber (2005, p. 137, 138): 
 

 

“O conceito de ecossistema foi introduzido na ciência por Arthur 
Tansley em 1935 [...]. Em sua acepção original, o famoso botânico inglês 
definia o termo como sendo o “sistema ecológico de um lugar, envolvendo 
fatores abióticos e fatos bióticos do local”. 

 

 

Também, por muito tempo, optou-se por utilizar o termo bioma – outro 

termo largamente utilizado em referência às diversas formações vegetais - que  

também considerava o domínio fitogeográfico como base para caracterizar as 

diversas paisagens existentes, mas, foi Georges Bertrand em 1968, que, ao 

publicar uma tipologia desdobrada em zonas, domínios e regiões ecológicas, 

trouxe os conceito que veio substituir os conceitos anteriores: o de geossistema. 

“Isso porque, [...] o termo tem força para abranger o espaço ocupado originalmente 

por um ecossistema, independente do estágio de interferências antrópicas sofridas 

pela região em estudo” (Ab’Saber, 2005, p. 138). A aplicabilidade do conceito 
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reside em reconhecer as diversas fácies presentes em um determinado 

ecossistema, pois mesmo um determinado domínio, como o domínio florestal da 

Mata Atlântica, podem ocorrer enclaves de outras formações fitogeográficas, como 

é o caso da restinga.  

Retornando então para as principais formações encontradas no local de 

estudo – embutidas aí algumas de suas espécies da fauna e algumas sub-

espécies de sua flora, verifica-se que a região referida compreende um sistema de 

vegetação de característica tropical - litorânea, onde ocorre o domínio da mata 

atlântica através de dois de seus ecossistemas – ou subsistemas - associados: a 

restinga e o manguezal. 
 

 

 

2.1.2.6.1 A Restinga:  
 

 

 

 

     A vegetação de restinga é característica de depósitos arenosos 

paralelos à linha de costa, e tem por característica ser encontrada em vários 

estratos conforme sua interiorização, os quais seriam: 
 

- A Restinga herbácea: espécies que atingem poucos centímetros 

ocorrentes na formação de anteduna (povoada por espécies que 

exigem solos secos e arenosos) representada por arbustos e ervas 

baixas (ilustração 14), onde são freqüentes espécies como a Ipomea 

pescaprae e a Remirea maritma; 
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Ilustração 15 – Vegetação herbácea de restinga em dunas 
 
Foto: E. Koetter. Praia da Picama: out/2003 
 
 
 
 
 
- Restinga arbustiva: segunda formação ocorrente no estagio posterior à 

herbácea – em direção ao continente - havendo uma vegetação mais 

rica, com arbustos na ordem de 1 a 3 metros de altura (ilustração 15), 

onde se encontram formações arbustivas e cactáceas. Na fauna, a 

espécie mais característica é a coruja buraqueira (Speotyto 

cunicularia), e na flora, muito comum a ocorrência do butiazeiro (Butia 

capitata); 
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  Ilustração 16 - Restinga arbustiva 
  
  Foto: E. Koetter, Boca da Barra: jun/2004. 
 

 

 

- Restinga arbórea: conhecida também como Floresta Ombrófila Densa 

de Terras Baixas é onde ocorre o último estágio da formação de 

restinga, sendo esta a mais desenvolvida, podendo conter em seu 

extrato superior árvores de 12  a 15 metros de altura (ilustração 16) 

(Santa Catarina 2002, p. 36), como o olandi (Calophyllum brasiliense) e 

a figueira (Fícus ornanensis). É ainda muito comum a ocorrência  de 

espécies  tal como a do palmiteiro (Euterpe edulis) e de epífetas, 

principalmente de bromélias (ilustração 17).  
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               Ilustração 17 - Restinga arbórea 
               
              Foto: E. Koetter, costeira: jun/2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    Ilustração 18 – Bromélia ( Nidularium innocentii) em Balneário Barra do Sul 
                     
                    Foto: Santana, Pinheiros: out/2003 



 

 

 
 

59 
 
 

 

 
Como alguns dos principais representantes da fauna podemos citar o 

tatu (Dasypus novemcinctus), e o quati (Nasua nasua). 

A vegetação de restinga pode também ocorrer como uma espécie de 

vegetação secundária, onde a vegetação original foi retirada, de forma que sua 

recomposição apesar de não comportar toda a biodiversidade natural do 

ecossistema, apresenta características bastante similares à da vegetação original 

de restinga.  

Ainda neste contexto, pode-se incluir o ecossistema existente nas ilhas de 

Balneário Barra do Sul, onde também predomina a vegetação de restinga e outras 

típicas de ambientes rudáceos – onde as condições para o desenvolvimento da 

vida selvagem são mais inóspitas. Sua conservação se faz de extrema 

importância, pois isto se deve tanto pela reprodução da fauna e flora 

características existente no local, como para as aves que as utilizam para 

descanso, alimento, entre outros, permitindo assim, pela proximidade destes 

locais, a manutenção e continuidade do ecossistema.    

 

 

2.1.2.6.2 O Manguezal 

 

 

É importante se referenciar, que o manguezal trata-se de um ecossistema 

litorâneo, de ocorrência em áreas flúvio-marinha, sendo composto pela flora, fauna 

e solo, enquanto que o mangue refere-se à sua formação vegetal natural.  

Conforme Santa Catarina (2002) o ecossistema recebe continuamente 

sedimentos orgânicos e minerais, que ao depositarem-se possibilitam que os 

microorganismos existentes façam o processo de decomposição, gerando uma 

grande produção de matéria orgânica, que serve de alimento para o plâncton que 

forma a base das cadeias tróficas marinhas. 

 Por tal ocorrência, o ecossistema possui grande importância, pois o 

alimento produzido no processo citado, vai através da cadeia alimentar possibilitar 

a manutenção e a reprodução das mais variadas espécies de peixes, como 

tainhas, paratis, robalos, bagres, pescadas, etc., além de outras espécies animais 
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como camarões, siris, ostras, berbigões e caranguejos, garantindo assim não só a 

continuação das espécies que habitam este ecossistema, como a de espécies de 

outros ecossistemas que à este estão associados, podendo ainda gerar uma fonte 

alternativa de renda extra para pescadores e moradores da região (SANTA 

CATARINA, 2002). 

De acordo com a bióloga Nara Chilleni (entrevista concedida em 

out/2003), os tipos de mangue encontrados na região são:  

- o mangue vermelho (Rhizophora mangle) com raízes aéreas originadas 

diretamente do tronco em direção ao solo para permitir a oxigenação 

da parte inferior da planta devido à baixo teor de oxigenação e alta 

acidez; 

-  a Avicennia Schaueriana: que possui raízes respiratórias por também 

ocorrer em solo pobre de oxigênio (ilustração 18); 

-  e o mangue branco (Laguncunaria racemosa) atingindo maior porte e 

encontrado em terras mais altas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Ilustração 19 – Avicennia schaueriana em Balneário Barra do Sul 
              
             Foto: E. Koetter. Costeira: out/2003 
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              Ilustração 20 – Capin Praturá (Spartina spp.) na lagoa de Balneário Barra do Sul 
              
              Foto: E. Koetter. Costeira: out/2003 

 

 

Como outras espécies vegetais cita-se ainda o Capin praturá (Spartina 

spp.) – (ilustrações 19 e 20), espécie pioneira que possibilita a posterior instalação 

de outras espécies e como representantes comuns da fauna encontrados no local, 

podem ser citados o Colhereiro (Platalea ajapa) e o Carangueijo-uçá.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Ilustração 21 – Ambiente de transição entre o Capin Praturá (Spartina spp.) 

                           e a Avicennia schaueriana na lagoa de Balneário Barra do Sul 
    
   Foto: E. Koetter. Pinheiros: out/2003 
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2.1.2.6.3 A Mata Atlântica 

 

 

A Mata Atlântica - formação essencialmente brasileira – também 

denominada de domínio tropical atlântico - é conhecida por apresentar uma 

enorme diversidade em espécies botânicas, como também uma enorme fauna de 

vertebrados, é um ecossistema muito especial, pois dentre todas as formações 

florestais existentes, é a que apresenta a maior biodiversidade por hectare do 

mundo. Seu conhecimento foi fundamental para compreender a dinâmica 

ecológica desde os fins do Pleistoceno até os dias atuais.  

Porém, sabe-se que hoje conserva apenas cerca de 7% de sua área 

original - fruto de sua ocupação e exploração desordenada que acontece desde o 

período colonial – e grande parte dos trechos remanescentes deste manancial 

ocorrem no estado de Santa Catarina – principalmente em áreas de serra.  Mas 

como já mencionado anteriormente, ocorre no local de estudo através de dois de 

seus ecossistemas associados, a restinga35 e o manguezal36, não sendo 

encontrada propriamente no município na sua forma mais específica, ou seja, 

enquanto formações presentes em “mares de morros” fato este que não diminui a 

importância de sua preservação, quais sejam as formas em que é representada. 

                                                
35 De acordo com Ab’Saber (2005, p. 47) “Concebeu-se o termo restinga que, na sua essência, se 
refere aos cordões de areia vinculados à história da sedimentação marinha costeira, dando-se à 
expressão uma conotação única florística). 
36 Ab’Saber (2005, p. 56 refere-se ainda à estas áreas como “pântanos salinos [...] mantidos em 
plainos visitados duas vezes ao dia pelas águas das marés entrantes”. 
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2.2 A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO EM BALNEÁRIO BARRA DO SUL E SEUS 

REFLEXOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

 

 

2.2.1 A Ocupação Regional 

 
 

Compreender e remontar o processo de ocupação de um determinado espaço 

é algo que sempre levanta muitas hipóteses e controvérsias, e para sua maior 

compreensão é também necessário que se busque as informações primeiramente 

em um contexto mais amplo, de forma que se tenha ciência das verdadeiras razões 

que levaram à ocupação de uma determinada área, sendo que para isto é 

necessário analisar os modos de produção vigentes na época. Desta forma, este 

sub-capítulo ater-se-á ao processo de ocupação regional, ou seja, daquelas áreas 

que cercam o município de Balneário Barra do Sul - área de estudo – para 

posteriormente descrever o processo de ocupação local, não deixando, assim, no 

entanto, de versar sobre algumas mudanças sócio-econômicas que ora 

acompanham a produção do reduzido espaço urbano do município, como também 

de efetuar análises e comparativos sócio-econômicos através de dados estatísticos 

específicos. 

 

 

 

2.2.1.1 Os Primeiros Habitantes  

 

 

A região Norte do litoral catarinense já era ocupada antes da chegada dos 

colonizadores europeus, fato que se comprova pela existência de vários sambaquis 

na região, referindo-se à sociedades de pescadores-coletores-caçadores (OLIVEIRA, 

et al, 2001), como os encontrados em Araquari, São Francisco do Sul, e em várias 

localidades do município de Balneário Barra do Sul, embora muitos não estejam 

catalogados.  
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Segundo dados fornecidos pelo Museu de Sambaqui de Joinville, a área 

compreendida pelo município de Balneário Barra do Sul possui registros de cerca de 

16 sítios arqueológicos, alguns com características bastante diferenciadas dos 

demais encontrados nesta região, porém como já citado, segundo arqueólogos do 

museu, certamente devem haver outros sítios, pois ainda não foi feito um trabalho de 

levantamento mais exaustivo no município45. No entanto, os sítios já catalogados 

provam que a ocupação da região já vem de longa data, pois de acordo com Santa 

Catarina (2001, p. 46), “conforme as datações, o sambaqui do Rio Pinheiros é o 3º 

mais antigo da região norte de Santa Catarina, tendo aproximadamente 4.580 anos e 

o sítio do Rio Perequê, o 11º mais antigo, possuindo  2.760 + ou – 180 anos”.  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 Ilustração 22 - Sambaqui em estado de depreciação  
 
 Foto: E. Koetter, salinas: jun/2004 
 

 

Dados sobre a ocupação do município de Araquari – município do qual foi 

desmembrado o município de Balneário Barra do Sul, apontam que “A partir de 

aproximadamente 1.000 anos atrás, outras sociedades teriam chegado ao litoral. [...] 

grupos atualmente conhecidos como Xokleng e Kaingang. [...]. Uma sociedade 

                                                
45 A maioria das publicações são trabalhos de autores como Tiburtius e Bigarella. 
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denominada pela Arqueologia como Tradição Guarani teria chegado ao litoral [...], 

cerca de aproximadamente 500 anos atrás” (OLIVEIRA, 2001, p. 25). Estas 

sociedades assemelhavam-se ao homem sambaquiano por dedicarem- se também à 

coleta, à caça e à pesca, e por viverem quase que exclusivamente no litoral, pois 

tratava-se de um povo com forte preferência por “pontas de praias”, e barras de rios. 

No entanto, quanto ao que houve com a sociedade do homem de sambaqui não se 

sabe ao certo, discute-se que houve ou aniquilação, ou aculturamento deste povo 

pelas nações indígenas vindas a posteriori.  

Estes dados encontram-se correlacionados com os fornecidos pela Prefeitura 

Municipal de Barra do Sul (PMBBS, 2002), que menciona em um documento 

histórico local que “seus primeiros habitantes foram os nativos: bugres – que 

residiam à beira do Rio Bupeva”. E de acordo também com relatos locais como os 

feitos por Souza46 (entrevista concedida, out/2003), este foi provavelmente o último 

registro de ocupação pelas comunidades tradicionais neste local, pois quando os 

primeiros colonizadores aportaram nesta região, por cerca do início do séc. XIX, 

ainda podia-se visualizar a ocupação dos nativos na área mencionada. Como a 

princípio não foram encontrados registros de conflitos destes povos com os 

colonizadores recém chegados – pois estes eram em número reduzido e sem posse 

de poder de fogo -, conta-se que estes, incomodados, deslocaram-se então para 

outras áreas. 

Comparando e considerando então os dados encontrados sobre a ocupação 

das regiões aos arredores, como a de Araquari, aos vestígios encontrados na 

bibliografia local, os relatos de antigos moradores, semelhanças nos modos de vida 

e levando em consideração a proximidade das duas localidades, pode-se verificar 

que nesta área do litoral norte catarinense, a ocupação dos primórdios ocorreu de 

forma bastante semelhante. Munford (1982, p. 108) ao tratar do processo de 

evolução das cidades na história, traduz bem esse pensamento que também pode 

ser utilizado para interpretar o processo de ocupação primitiva no local, pois coloca 

que: “A capacidade de transmitir em formas simbólicas e modelos humanos uma 

porção representativa de uma cultura é a grande marca da cidade: é essa a condição 

                                                
46 Souza, Edinelson. Como morador e descendente de alguns dos primeiros habitantes do município, 
realizou em 2003 um levantamento empírico denominado “ Reconstruindo Nossas Memórias” – único, 
entretanto – do histórico local.  
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para encorajar a expressão mais plena das capacidades e potencialidades humanas, 

mesmo nas áreas rurais primitivas”. 

 

 

2.2.1.2 A chegada dos “Novos Colonizadores” 

 

 

Para remontar esta segunda etapa de sua história, deve-se retornar para a 

organização dos modos de produção vigentes na época, uma vez que estes 

determinam a forma de organização de uma sociedade, definindo assim também seu 

arranjo espacial47, uma vez que não há como negar a influência, mesmo que em 

menor grau, das características que predominam em determinados períodos da 

história.     

O contexto em que se inseriam os colonizadores (ou dominadores), “tem suas 

raízes no processo de expansão mercantil-colonial promovido pelos Estados 

europeus, em especial Portugal” (SANTANA, 2000, p. 02). Tal “situação” constitui a 

primeira fase de exploração do território brasileiro, em uma pré-fase do modo de 

produção capitalista vigente que perpetua em dias atuais, agindo ainda tão 

fortemente na reprodução das desigualdades sociais, como aquelas a serem 

descritas no processo de (re)produção do espaço. Assim, nestas circunstâncias em 

que estes exploradores em suas rotas marítimas estavam à procura de novas terras 

que lhe fornecessem produtos para a conquista de novos mercados no final do 

século XIV, São Francisco do Sul foi um dos primeiros pontos do litoral brasileiro a 

conhecer esta nova fase do modo de exploração da época, onde segundo Adas 

(2001, p. 65), no séc. XVI “percebia-se uma ocupação e reconhecimento do território 

que ocorria desde o Rio Grande do Norte – Natal, até São Francisco do Sul – SC”.  

Acredita-se que o primeiro contato dos povos nativos da região com outros 

povos, se deu com a expedição européia sob o comando do Almirante Binot Palmier 

de Goneville, ao passar por esta região. Esta menção é muito encontrada nas obras 

que se referem aos primeiros contatos dos nativos com os europeus naquele local, 

                                                
47 De acordo com Santana (2000, p. 01): “a organização espacial, aí consideradas suas características 
de produção, se traduz, ainda segundo o autor, como “...um objeto, uma materialidade sócia”, 
constituído no momento em que o homem faz a sua própria história através de uma relação dialética 
em que, ao mesmo tempo em que a sociedade ‘modifica ou congela’ o espaço, ela é ‘modificada ou 
congelada’ por ele” 
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porém tal fato ainda gera algumas controvérsias devido a existência de diferentes 

versões, como da presença de muitas lacunas no processo. Contudo, o fato é que, 

com o Tratado de Tordesilhas, coube aos portugueses ocupar esta parte do território, 

de modo que os mesmos se encarregaram de apressar o povoamento da nova terra 

descoberta, pelo fato de temerem uma reclamação da posse da região pelos 

espanhóis, que constantemente adentravam nestas áreas a procura de um novo 

caminho para as Índias, como houve com o explorador espanhol Don Alvar Nuñes 

Cabeza de Vaca que iniciou um de seus trajetos rumo à outros territórios americanos 

pelo Rio Itapocu, no atual município de Araquari (SANTA CATARINA, 2002).  

Porém, a ocupação na região de estudo só se consolida mais tarde, onde 

diferentemente do motivo mencionado acima, uma das razões apontadas para esta 

ocupação seria o “interesse pela exploração do continente Sul, para dele ser retirado 

o material humano aborígene, considerado imprescindível ao desenvolvimento de 

São Vicente e São Paulo o que determinou a instalação de Manoel Lourenço de 

Andrade em São Francisco do Sul” (FERREIRA, 1959, p. 48). Assim, por volta de 

1653 a 1658 foi instalado o primeiro núcleo de povoamento em São Francisco do 

Sul, onde “o estabelecimento de bandeirantes como Manoel Lourenço de Andrade 

em São Francisco, indica a existência de um projeto de domínio rural semelhante [...] 

ao do Nordeste” (SANTA CATARINA, 2002, p. 47), região que desempenhou papel 

fundamental nos grandes ciclos econômicos do Brasil até o final do século XIX 

(ADAS, 2001). Então, em 1660 é criado o primeiro município de Santa Catarina, o de 

Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco do Sul. Mais tarde nesta região, por 

volta do início do século XIX chegam novos núcleos de povoamento, dividindo-se em 

duas vertentes principais: a de origem açoriana que fixou-se principalmente no 

litoral48, e a de origem européia que penetrou mais ao interior destas terras.  

Com o passar do tempo viu-se que o projeto pensado pelos europeus quanto 

à exploração deste território não havia vigorado pelo fato das atividades agrárias 

com fins comerciais não terem prosperado, predominando não apenas em São 

Francisco, mas em todo o seu entorno um regime de agricultura de subsistência 

(SANTA CATARINA, 2002). Tal fato deveu-se principalmente às heranças culturais 

dos povos açorianos que ocuparam estas áreas, como pelo próprio objetivo inicial da 

                                                
48 Os povos que habitavam a Ilha dos Açores tiveram um duplo papel nesta questão de deslocarem-
se para estas áreas: de um lado, garantir a ocupação da região, e de outro, contribuir para a 
diminuição da alta taxa de densidade demográfica que ora havia em seus locais de origem. 
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colonização que tinha como objetivo primeiro garantir a ocupação destas terras, não 

sugerindo uma tendência definida da produção econômica que se esperava deste 

lugar. 

Várias mudanças territoriais aconteceram no então primeiro município 

catarinense – Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco, de cuja área 

territorial fazia parte, o arraial do Parati, atual município de Araquari, que até o ano 

de 1992 comportava em seus domínios, o atual Balneário de Barra do Sul. 

 

 

2.2.1.3 A Terceira Etapa: A Ocupação de Balneário Barra do Sul Através do 

Processo de Ocupação de Araquari 

 
 

O atual município de Araquari foi povoado no início do século XIX, como 

consta “no livro nº 1 de doação de sesmarias (1753-1806) do governo da capitania 

de Santa Catarina, a doação de 150 braças de terras à Manoel de Oliveira Cercal, no 

dia 30 de abril de 1806, no rio Parati”  (FARIAS, 2001, p. 435). Esta primeira 

ocupação logo foi complementada por novos contingentes que aportaram neste local 

através de novas doações de terras, ocorridas principalmente durante os períodos de 

1807, 1808 e 181349. Farias (2001, p. 436), nos aponta ainda que: 

 

 
Seus fundadores foram luso-brasileiros que moravam em São 

Francisco do Sul, interessados em explorar os recursos naturais existentes. 
Posteriormente, desenvolvendo atividades comerciais com a Colônia alemã 
Dona Francisca, de Joinville, face já possuir atividades econômicas 
estabilizadas em torno da agricultura, coleta e pesca, impulsionaram seu 
desenvolvimento, atraindo inclusive parte destes colonos para seu território. 

 

 

Portanto, das duas grandes correntes migratórias ocorridas na região do litoral 

norte-nordeste catarinense, a de origem européia, onde o clima predominante na 

região sul é o que mais se assemelha à da terra de origem dos imigrantes alemães, 
                                                
49 Em Farias (2001, p. 435, 436): “no ano de 1807, [...] a doação de terras no total de 150 braças, de 
frente a José Antonio de Miranda no rio Paranaguá, no termo da vila de São Francisco [...]  Em 23 de 
junho de 1808 ocorre nova doação de terras junto ao rio Parati, desta feita 200 braças de terras de 
frente, doadas a Sebastião Budal  [...]  em 6 de outubro de 1813 ocorreu a doação de uma grande 
área de terra de frente para o rio Cubatão, totalizando 1.500 braças”. 
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italianos e outros que promoveram uma forma de ocupação e desenvolvimento 

diferenciado da região do litoral nordestino, e dos ciclos econômicos tão arraigados 

às terras mais ao Norte, foi a colonização de origem portuguesa e açoriana, que 

fixou-se nestas áreas litorâneas, com atividades predominantemente pesqueira e em 

segundo plano agrícola/extrativa, a principal corrente de ocupação dos locais aos 

arredores de Araquari. 

Como já mencionado, o arraial do Parati pertencia a então vila de Nossa 

Senhora das Graças do Rio São Francisco, quando foi elevada à categoria de 

freguesia (distrito) pela Lei Provincial nº 375, de 08 de julho de 185450.  

Devido às diversas transformações político-administrativas ocorridas em 

Santa Catarina no final do século XIX, e de acordo com o mapa populacional da 

época51 onde esta área compreendia uma população de cerca de 2.536 habitantes, 

“justificou-se a elevação deste local à categoria de vila (município), através da Lei 

Provincial 901, de 05 de abril de 1876” (FARIAS, 2001, p. 437). 

Em 1887, o município recebe então o nome de Parati, nome dado devido à 

abundância deste peixe naquelas águas. Em agosto de 1923 o município de Parati 

foi reincorporado a São Francisco do Sul, recuperando novamente a condição de 

município em 1926 e passando em 1943 por nova mudança denominativa, passando 

a chamar-se Araquari (rio de refúgio de pássaros), de onde mais tarde foram 

desmembrados os municípios de Barra Velha  (07 de dezembro de 1961) e Balneário 

Barra do Sul (09 de janeiro de 1992). Estas parcelas do território, já na década de 

50, devido às suas condições de balneário, apresentavam uma tendência ao 

desenvolvimento de atividades turísticas - principal atividade em Balneário de Barra 

do Sul na atualidade – conforme antigos relatos já destacavam: Ferreira (1957, p. 22) 

ao referir-se ao município de Araquari apontava que “o município dispõe ainda de 

três balneários: Barra do Sul, Barra Velha e Itajuba, onde se nota grande número de 

residência de veranistas, principalmente, vindos de outros Municípios e do Estado do 

Paraná”, e ainda em Pichetti (1970), que ao referir-se à Araquari, citava Balneário 

Barra do Sul como o principal local com vocação turística. 

 

                                                
50 Conforme verifica-se no Art. 1º : “O território compreendido entre os rios Cubatão e Itapocu no 
município de São Francisco, fica desmembrado da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, para formar 
uma nova Freguesia, com a invocação do Senhor Bom Jesus do Parati” (Farias, 2001, p. 436). 
 
51 Segundo o mapa da população da província de Santa Catarina, de 1866 (Farias, 2001). 
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2.2.2 O Município de Balneário Barra do Sul: Sua Evolução 

 

 

Santos (1977, p. 87), pontua: “antes do atual período técnico científico, vastos 

segmentos puderam escapar do domínio direto ou indireto do modo de produção 

dominante, ou foram apenas atingidos por feixes de determinações limitadas”.  

O município de Balneário Barra do Sul pode ser encaixado sob este prisma, 

pois embora não tendo influências diretas em sua ocupação do modo de produção 

dominante na época do chamado “descobrimento”, obviamente sua colonização 

acabou por resultar, assim como a de todo o nosso território, em virtude dos grandes 

descobrimentos, que foram resultados do modelo econômico da época conforme já 

mencionado. Tal situação levou então ao povoamento do município de São 

Francisco do Sul, do qual resultou o município de Araquari, que continha em seus 

domínios até o ano de 1992, o município de Balneário Barra do Sul, que teve sua 

ocupação caracterizada mais como uma “conseqüência” da ocupação em outras 

áreas, pois a mesma foi não só mais tardia em relação às terras vizinhas como São 

Francisco do Sul, Araquari, Barra Velha, etc, como bem distante dos objetivos de 

exploração deste território – ao contrário do que sucedeu-se nas outras regiões do 

Brasil -, o que se manifestava através da falta de investimentos em infra-estrutura no 

local e conseqüentemente na sua colonização que visava a ocupação no sentido de 

manter a posse do território.  

Dos tipos de imigração ocorridos nesta região do país, como apontado 

anteriormente, também predominou neste local, de acordo com relatos dos Senhores 

Aristote de Souza (71), Nazário Praxedes Jesuíno (76), Teodoro Vecheter Filho (73) 

(entrevistas concedidas em out/2003)52, a colonização de luso-brasileiros, provindos 

principalmente de regiões vizinhas, como as regiões de Barra do Itapocu, Rainha, e 

outras pertencentes à Araquari53 e ainda de regiões mais ao sul, como das atuais 

praias de Balneário Camboriú, Penha, Bombinhas, Barra Velha, entre outras, que 

                                                
52 Estes senhores seriam os mais antigos moradores descendentes dos primeiros colonizadores do 
local. 
53 local em que Farias (2001) aponta os luso-brasileiros que moravam em São Francisco do Sul, como 
os responsáveis pela sua fundação 
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embora sejam áreas referenciadas como de ocupação açoriana, de acordo com os 

entrevistados, os barra-sulenses que vieram destas regiões eram em sua maioria de 

origem portuguesa. 

 

 

2.2.2.1 As Primeiras Etapas da Ocupação 
 

 

A pesca da baleia foi o fator que levou à primeira espécie de ocupação na 

região, talvez não especificamente da atual área de Balneário Barra do Sul, mas de 

suas regiões ao entorno que acabaram por influir na ocupação deste local. Vieira 

(2002, s.l) nos aponta os motivos do sucesso de tal atividade: 

 

 
Naquele tempo, os gigantescos mamíferos, então abundantes no 

oceano, costumavam procurar as correntes marítimas mornas desta área do 
Atlântico para terem seus filhotes. Capturados pelas dezenas de baleeiras 
que atuavam ao longo da costa, os animais forneciam toneladas de gordura, 
transformada em óleo para uso na fabricação de remédios e na construção 
civil.  

 

 

Neste contexto desenvolveram-se armações como a de Itapocorói, localizada 

entre Armação e Piçarras, pertencente na época à São Francisco do Sul, onde de 

acordo com Souza (2003), era “constante a afluência de pessoas que vinham 

usufruir do comércio francisquense e tratar de assuntos relacionados à 

administração pública. Geralmente esse percurso era realizado a pé, via praia, 

devido a inexistência de estradas” (2003, p. 16). O autor nos aponta que tal fato 

juntamente com as dificuldades e perigos da travessia levaram à instalação de 

grupos de milicianos por toda esta região, inclusive em áreas pertencentes ao atual 

município.  

Souza (2003) aponta ainda que os primeiros colonizadores só chegaram no 

atual município no ano de 1820, onde provindos de São Francisco do Sul, chegam 

através do primeiro afluente da margem esquerda do Rio Perequê: do guarani 

“piraquê” – peixe pequeno, na hoje Rua Ademar dos Santos (local que pertence ao 

centro atual), a família do Sr. João Pereira Santana, que de acordo com relatos do 
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Sr. Nazário Praxedes (entrevista concedida em out/2003), trouxe escravos para 

auxiliar na realização do desbravamento das terras. O mesmo autor destaca que de 

início, o nome dado à este local foi “Barra do Araquari”, isto por causa do Rio 

Araquari: do guarani “araquá”, aracuã - ave abundante nesta região, e “y” – rio, Rio 

dos Aracuãs, sendo este rio, a atual lagoa do Linguado. 

Souza (2003) também indica que as atividades iniciais dos primeiros grupos 

foram principalmente a pesca e a agricultura de subsistência, todavia, foi instalado 

na época um engenho de farinha e abertas algumas “picadas” a fim de facilitar não 

só a própria locomoção como para poder efetivar melhor a troca dos produtos 

produzidos no local, com outros dos quais necessitavam e que eram encontrados 

nas localidades vizinhas, fato também citado por relato do Sr. Aristote de Souza 

(entrevista concedida em out/2003), sendo que mais tarde, por cerca de 1850 foi 

então construída a primeira via de ligação do local com as demais áreas, a chamada 

Estrada do Estivado, feita por troncos de madeira que ligava a Vila de Pinheiros à 

localidade de Rainha, no atual município de Araquari. 

De acordo com Souza (2003), a população local e a infra-estrutura após o 

primeiro período de ocupação (1820) não sofreram modificações por algumas 

décadas. Somente por volta de 1865, chegaram novos povoadores que trouxeram 

algumas cabeças de gado, fixando-se na margem direita da Avenida São Francisco 

do Sul, mais especificamente próximo à Escola de Ensino Básico Dom Gregório 

Warmeling. Estes grupos continuaram a desenvolver como atividade principal a 

pesca no Rio Araquari, acompanhada do cultivo de vegetais e extração da lenha. 

Após a consolidação da ocupação no local do atual centro do município, 

outras áreas periféricas vieram a ser povoadas, constituindo os atuais bairros do 

município, com suas respectivas heranças na produção econômica, o primeiro foi o 

bairro de Pinheiros, quando em 1860, o lavrador José Francisco e família provindos 

do município de Parati fixaram-se às margens do Rio Pinheiros (atual Rio Vermelho) 

daí a origem do nome Pinheiros, próximo ao local onde hoje está edificada a Igreja 

Católica do bairro. Lá construíram um engenho para produção de farinha e açúcar, 

cultivavam cereais e verduras, além da criação de algumas cabeças de gado e da 

pesca no Rio Araquari, esta porém em menor escala devido à distância do Rio 

(SOUZA, 2003). Provavelmente foi este também o motivo de neste local ter 
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predominado a agricultura ainda nos dias atuais, pois o bairro localiza-se atualmente 

em área pertencente à reduzida zona rural do município. 

Por volta de 1876, época em que o município de Parati desmembrou-se de 

São Francisco do Sul, Souza (2003) aponta que provindos provavelmente de uma 

das localidades do município de Parati, um casal fixou residência às margens do Rio 

Araquari, em ponto próximo de onde é hoje a Praça do Canoeiro, no atual bairro 

Costeira (SOUZA, 2003); Este local nos dias de hoje concentra a principal atividade 

pesqueira no bairro. Assim, geralmente provindos do município de Parati, outras 

áreas foram sendo ocupadas, como a da localidade de conquista já no final do 

século XIX. É importante novamente recordar, que na época, e já desde a chegada 

dos primeiros colonizadores, havia um povoado de indígenas pacíficos na margem 

adjacente do Rio Araquari, no extremo sul da ilha de São Francisco, denominada 

“Gupeva”. Nos relatos encontrados não houve menção de choque ou violência entre 

os grupos de colonizadores para com os nativos. De acordo com Souza (2003), por 

mudanças dos modos de vida, onde alguns assustados com tais condições, e 

também pela tribo mesclar-se com os colonizadores e ainda por fatores econômicos, 

migraram mais tarde desta região. Com o passar do tempo, a localidade passou a 

ser povoada não mais pelos indígenas, mas pelos próprios colonizadores, que em 

paralelo com a vila local que se desenvolvia próximo à região da Ilhota - local que de 

acordo com o Sr. Aristote de Souza (entrevista concedida em out/2003) se 

caracterizava como o principal foco de povoamento do município - constituía uma 

comunidade, com igrejas e estabelecimentos próprios, em meados do século XIX. 

Segundo ainda Souza (2003), um novo salto no desenvolvimento econômico, 

ocorre quando por volta de 1913, começaram a trafegar pelo Rio Araquari (antigo 

canal do linguado, hoje caracterizado como uma lagoa), várias embarcações de 

grande porte carregadas de trigo à granel, vindos da Argentina e do Rio Grande do 

Sul com destino ao Moinho Santista localizado às margens do Rio Cachoeira, além 

de outros transportando bagre seco e louça das proximidades para Joinville. Este 

caminho era utilizado porque encurtava distâncias pelo fato de não ser necessário o 

contorno pela ilha de São Francisco. Muitos dos navios que passavam por estas 

águas compravam alguns produtos produzidos no local, como o pescado e a farinha, 

o que levou na época à implantação de vários engenhos que produziam para atender 
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a este comércio que desenvolvia-se paralelamente com a contínua progressão da 

comercialização do pescado. 

Um outro ponto de ocupação desenvolveu-se no início do século XX na Ilha 

dos Remédios, nome que de acordo com o relato de Souza (2003), se dá 

provavelmente pela grande ocorrência de ervas medicinais, e a ocupação se 

consolida pelo fato do local possuir boas condições naturais, como terra fértil, água, 

entre outros e por poder se fazer o trajeto da ilha com direção ao continente com 

água pelos joelhos com a maré baixa, e pela vantagem de “morar na ilha, pois além 

de estarem próximo ao pesqueiro e pela facilidade do beneficiamento do produto, 

raramente perdiam algum dia de pescaria por não poderem sair à barra” (SOUZA, 

2003, p. 32), o que fez com que em anos seguintes, a mesma recebesse novos 

moradores. Porém, próximo de 1930, o caminho entre o continente e a ilha foi 

interrompido, fato que de acordo com Barbosa (2003) deve ter ocorrido pela 

mudança do curso da vazão causados pela constante migração da desembocadura 

para o sentido norte, contribuindo para isto o fechamento do canal do Linguado, o 

que modificou a formação anterior (elemento este que será discutido com maior 

profundidade na seqüência). 

Em 30 de agosto de 1923, com a lei estadual 1451, Parati já emancipada há 

quatro décadas, voltou a pertencer a São Francisco do Sul, onde o povoado de 

Araquari (Balneário Barra do Sul), anexado à Parati em 1876 (na emancipação) 

também voltam a pertencer à São Francisco do Sul, até 1925, quando com a lei 

estadual 1512, Parati retoma sua autonomia. 

O pescado, de acordo com o Sr. Nazário Praxedes (entrevista concedida em 

out/2003), era levado semi–beneficiado, ou seja, apenas “seco”, para ser vendido 

nas regiões próximas, como as de Araquari e Joinville, de onde eram adquiridos os 

produtos beneficiados de que necessitavam. O contínuo desenvolvimento da 

atividade que levou à busca por uma produtividade maior, “fez com que os 

pescadores direcionassem suas atividades ao mar, visto que até o presente 

momento a pesca ainda estava atrelada ao rio, onde pescava-se quase que 

exclusivamente de tarrafa” (SOUZA, 2001, p. 28).  

De acordo com o Sr. Aristote de Souza e Edinelson Souza (entrevistas 

concedias em out/2003), em meados da década de 40, o nome atual do município 

configura-se quando alguns nativos passaram a chamar este local de Barra do Sul 
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quando se referiam a esta localidade por estar o mesmo ao sul da ilha de São 

Francisco do Sul, o que provavelmente acabou por popularizar o seu nome atual. 

O Sr. Teodoro Vecheter (entrevista concedida em out/2003) nos relata que por 

volta de 1950, iniciou-se no local a prática da pesca da baleia franca (Eubalena 

australis), da qual era extraído o óleo e a carne para serem comercializados “in 

natura” com os mercados da região. A atividade veio a encerrar-se na década de 70 

com a proibição da caça a estes mamíferos. 

No ano de 1957 a produção pesqueira começou a tomar a forma atual, tendo 

um grande impulso com a implantação de uma salga54 onde era feito todo o 

beneficiamento do produto. Mais tarde, com a instalação de energia elétrica, a 

mesma foi incrementada, aumentando-se a demanda, quando novas salgas foram 

implantadas, possibilitando movimento ainda maior à produção pesqueira do 

município.  

De acordo com relatos do Sr. Aristote de Souza e Edinelson Souza 

(entrevistas concedidas em out/2003), por volta do final dos anos 70 e início da 

década de 80, a pesca recebeu um novo impulso com a renovação da frota 

pesqueira, pois através de um programa especial de financiamentos, os pescadores 

passaram a substituir as canoas por botes e barcos, o que possibilitou a exploração 

de outros pescados, ampliando assim a variedade e a produtividade pesqueira. 

Desta forma foram ampliados também os estaleiros para construção destas 

embarcações, cuja produção artesanal da canoa, foi sendo aos poucos desativada. 

Pode-se dizer então, que neste período a pesca começou a tomar a forma atual com 

que se configura em Balneário Barra do Sul. 

De acordo com informações cedidas pela primeira empresa instalada no 

território barra-sulense, a Buschle & Lepper que realiza a extração de óxido de 

magnésio das águas do mar no local e, ainda com dados encontrados em Souza 

(2003), dentre os bairros de Balneário Barra do Sul, o de Salinas foi o que teve o 

povoamento mais tardio. O início de sua ocupação se deu por seus atributos 

naturais, onde em meados de 1970, quando a empresa Buschle & Lepper S.A. lá 

instalou uma de suas filiais, a da Divisão de Magnésio, que faz neste local a retirada 

                                                
54 Referente ao próprio nome, na salga através do uso do sal, procede-se a conservação do pescado. 
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do óxido de magnésio do mar55. Devido à necessidade de mão-de-obra para o 

desenvolvimento da atividade, e como o local onde encontrava-se a empresa  era 

um tanto distante dos locais onde havia povoamento no município, foi necessária a 

instalação de casas para os funcionários nas proximidades, fato que promoveu a 

primeira ocupação da região.  

As pontuações acima explicam o caráter econômico do município, onde fica 

claro que as condições naturais, juntamente com a cultura e a herança econômica 

dos colonizadores, resultaram em uma ocupação de economia predominantemente 

pesqueira, com alguns focos de agricultura utilizada principalmente para subsistência 

e ocorrências ainda mais restritas de extração mineral, como a feita pela empresa 

Buschle & Lepper.  

Como ocorrências mais isoladas, durante o período de 1940 – 1970, destaca-

se a retirada de areia das dunas por alguns dos proprietários dos comércios de 

materiais de construção existentes no município atualmente, como os de Gercino 

Carvalho e Manoel Henrique Borges, (prefeito no período de 1997  a 2004). 

Houveram ainda de acordo com Souza (2003) algumas fases de extrativismo 

vegetal, todas de curta duração e de pequena escala, como a de palmito, que 

cessou devido às dificuldades de acesso aos locais de extração, folhas de mangue56 

e de butiazeiros que teve seu fim por obra do fechamento total do canal do linguado 

já que estes eram levados para curtumes e fábricas de colchões em Joinville via 

travessia pelo canal homônimo, além de algumas outras, como a da extração de 

samambaias e de madeira nativa que cessou devido a motivos não bem 

esclarecidos.   

As atividades praticadas na época retratam também os modos de vida da 

população Barra-sulense, onde de acordo com os Srs. Teodoro Vechter e Edinelson 

Souza (entrevistas concedidas em out/2003), a forma com a qual viviam os primeiros 

ocupantes caracterizava-se por apresentar grande simplicidade, cujas casas eram, 

em sua maioria, de chão batido com cobertura de palha. Os utensílios de uso como 

móveis eram caixotes de madeira (armários), o local de dormir era uma espécie de 
                                                
55 Nesta época, a empresa começava também a operar na substituição de produtos importados 
utilizadas em seus itens de fabricação, como herbicidas, fungicidas, etc, o que a incentivou na 
instalação de uma unidade que extraísse sais de magnésio do mar (Rocha, 1997). 
56 Desconfia-se também de seu uso enquanto elemento substituto do tanino, pois de acordo com 
Rocha (1997), no processo de substituição às importações que ocorreram na 1ª Guerra Mundial, 
empresas joinvilenses como a Casa do Aço (atual grupo Scheneider) utilizavam largamente das 
folhas de mangue extraídas da região. 
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beliche ou uma espécie de esteira estendida ao chão, que também era utilizada 

como mesa. Eram ainda utilizadas raiz de figueira como vasilhas; os pratos e potes 

eram de barro; entre outros utensílios de latão. O fogão por exemplo, de acordo com 

o Sr. Teodoro Vechter, era um caldeirão de ferro, preso a uma corrente fixa no teto e 

“a alimentação básica era polenta, batata-doce, farinha e derivados do pirão com 

peixe, cambira ou carne – seca” (SOUZA, 2003, p. 26).  

No folclore, o costume mais presente na atualidade é resultado da herança 

cultural dos colonizadores de origem açoriana, onde mesmo com a proibição da 

atividade, a farra do boi – atividade que gera muita polêmica - ainda é praticada nos 

dias que antecedem a páscoa. 

Quanto às formas de se praticar a pesca, pode-se dizer que esta teve de 

acordo com o Sr. Teodoro Vecheter (entrevista concedida em out/2003), três tipos de 

estágio: No início era usada a linha paralelamente com a tarrafa, por volta de 1960, o 

Sr. Teodoro Vecheter introduziu o espinhel (que se caracterizava por apresentar 

várias linhas ao invés de uma) e nas últimas décadas, há o predomínio da rede, 

levando à uma produtividade ainda maior na produção pesqueira. 

 

 

2.2.2.2 Uma Discussão a Parte: O Retrocesso Social, Econômico e Ambiental 

Gerado ao Município com o Fechamento do Canal do Linguado 
 

 

Durante o espaço temporal compreendido entre o final de 1920 e início de 

1930, verificou-se um período de grande expansão das atividades comerciais de 

Balneário Barra do Sul propiciada pela hidrovia do Canal do Linguado, onde Vieira 

(2002, s.l) nos aponta que: 

 

 
A história desse pequeno município [...] remonta a meados do 

século 18. O braço-de-mar que contorna a face Norte do balneário, 
conhecido como Canal do Linguado, era porto de parada para os navios da 
coroa portuguesa. Desembocadouro do rio Perequê, principal via de acesso 
das barcaças utilizadas pelos engenhos de farinha para receber víveres e 
despachar sua produção ao Porto de São Sebastião do Rio de Janeiro, o 
Linguado funcionava como uma espécie de ponte entre a parte meridional 
da ilha de São Francisco do Sul e as terras circunvizinhas. Quase todo o 
transporte de mercadorias e passageiros cortava sua superfície. 
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No entanto, durante este mesmo período concretizava-se o fechamento do 

canal, viabilizado por um aterramento que teve o efeito de um bloqueio físico entre 

sua desembocadura norte e sul, para assim, sobre o mesmo, se construir a ferrovia 

que promoveria o escoamento dos produtos de Joinville e região pelo porto de São 

Francisco do Sul. Assim, com o fechamento do Canal do Linguado, várias atividades 

tiveram seu fim por volta do ano de 1935. Dentre as quais se podem citar: 

- Finda-se o transporte para o moinho Oscar Schneider & Cia (Moinho 

Santista), localizado às margens do Rio Cachoeira em Joinville. Muitas das 

embarcações de porte avantajado que carregavam trigo a granel da Argentina e do 

Rio Grande do Sul, além de outros que transportavam produtos diversos que para 

este local se dirigiam, compravam pescados, farinha entre outros produtos, da 

localidade, o que movimentava a economia do município. Com o fechamento do 

canal, a atividade cessou (SOUZA, 2003); 

- A atividade de extração de folhas de mangue – destinadas à curtumes da 

região de Joinville - que se desenvolvia no local também teve seu fim com o 

fechamento do canal do linguado; 

- O setor pesqueiro era extremamente beneficiado pela via fluvial do canal, 

que possibilitava a comercialização do peixe em Joinville, o que impulsionou a pesca 

local na época. Esta atividade teve seu decréscimo com o fechamento da passagem, 

pois o mesmo teve que passar a ser feito de caminhão, em estradas com condições 

bastante precárias, sendo que quando se dependia apenas das embarcações, mais 

pescadores tinham a possibilidade de comercializar seu produto, de forma que após 

o fechamento do canal o transporte era privilégio de apenas alguns pescadores. 

O trecho a seguir publicado por Vieira (2002, s.l), comprova o agravamento da 

situação sócio-econômica local provocada pelo fechamento do canal do Linguado:  

 

 
Com o fechamento do Canal do Linguado em meados do século 

passado, a movimentação de barcos nas imediações diminuiu 
consideravelmente. O trânsito de cargas e viajantes se concentrou na 
rodovia, que passou a ser o principal elo entre as cidades do Norte do 
Estado e a ilha de São Chico, com seu porto e suas praias. Em 
contrapartida, o trajeto por terra até Barra do Sul estava restrito a um 
caminho apertado, usado apenas por veículos de tração animal e pedestres. 
Isso fez com que o balneário permanecesse, durante muito tempo, reduzido 
à colônia de pescadores que lá se estabelecera.  
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Com o passar de alguns anos, além das trocas comerciais, a própria atividade 

pesqueira foi afetada, onde os senhores Aristote de Souza, Nazário Praxedes e 

Teodoro Vecheter (entrevistas concedidas em out/2003) relatam que com o 

fechamento do canal, a conseqüente perda de vazão do mesmo permitia que as 

areias das dunas, transportadas em épocas de ressaca e depositadas sobre sua 

desembocadura não fossem mais retiradas, barrando desta forma a saída da boca 

da barra, canal que dava aos pescadores acesso para o mar. Assim, os pescadores 

tinham de aproveitar quando o canal represava águas pluviais, para através de pá e 

enxada abrirem um pequeno córrego que assim adquiria vazão de água suficiente 

para se reabrir, tendo que ser feito este processo continuamente. Há relatos ainda, 

de que devido às dificuldades geradas à pesca na época, houve grande migração da 

população local para outras praias da região, condição sanada apenas quando em 

meados dos anos 70 foi construído o molhe de pedras na desembocadura do canal, 

diminuindo o assoreamento do mesmo.  

Outro fator foi o surgimento de bancos de areia ao longo do canal, o que 

provocou um desvio de sua corrente para as margens, provocando a erosão das 

mesmas e fazendo com que os pescadores recuassem suas moradias.  

Por fim, a diminuição da profundidade do canal, não mais permitiu a entrada 

de peixes de maior porte no mesmo, diminuindo assim o estoque de peixes na área 

que compreende a lagoa do Canal do Linguado, fazendo com que nos dias atuais 

ocorra um maior acúmulo de agentes poluentes que se constituem em problemas 

sócio-ambientais - como será caracterizado no terceiro capítulo - e impedindo a 

entrada de determinadas embarcações pesqueiras de médio porte por onde 

anteriormente havia passagem de navios. 

Considerando-se neste caso, apenas os efeitos mais notáveis, resultantes do 

fechamento do canal, pode-se verificar a forma intensa com a qual a referida obra 

atuou sobre a economia local, causando ao município grandes perdas ambientais, 

sociais e econômicas.  

Desta forma, é imprescindível ainda citar que o assoreamento ocorrido em 

áreas marginais da atual lagoa do Linguado pelo fechamento do canal, levou à 

conseqüente ocupação do mesmo, estando a estrutura do município hoje moldada 

com estas características de ocupação, portanto, quando comumente se debate na 
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mídia local a necessidade de reabertura do canal57, como forma de recuperar os 

aspectos biológicos, físicos, entre outros aspectos qualitativos do mesmo, é 

imprescindível que esta questão seja bastante repensada, analisada, estudada e 

avaliada, de forma que com um eventual processo de abertura do canal não venha a 

se onerar novamente a população e as características ambientais deste balneário. 

 

 

 

2.2.2.3 Aspectos que Influenciaram no Processo de Ocupação que Desenvolveu-se 

no Município de Balneário Barra do Sul 

 
 

O processo de ocupação do espaço e expansão da mancha urbana em 

Balneário Barra do Sul ocorre, aproximadamente desde 1820, todavia, com mais 

intensidade, nas últimas décadas. Tal fator ocorre principalmente em decorrência da 

melhoria das estruturas urbanas que contribuíram para manter antigos moradores, 

atrair novos ocupantes que ali fixaram suas residências, além de viabilizar um maior 

fluxo de turistas. Sendo este o período de maior expansão urbano-econômica do 

município, o mesmo, para melhor compreensão, deve ser dividido em duas etapas:  

- A primeira teve início por volta de 1979 e perdurou até meados de 1997. 

Este primeiro período, caracterizado pelo crescimento das atividades turísticas e 

maior proveito da atividade pesqueira, teve como atrativos para a ocupação, 

impulsos de duas ordens diferentes: uma que se caracterizou na melhoria da infra-

estrutura local, como a construção do molhe de pedras na boca da barra, melhorias 

nas vias de acesso ao município e o surgimento de serviços como o de telefonia fixa, 

etc. E, de outro lado, houve o incentivo dado pelo poder público para a ocupação das 

áreas do município ao estabelecer uma legislação que primava pelo antigo conceito 

de desenvolvimento, que consiste na destruição de vegetação, uso intensivo dos 

recursos naturais e implantação de construções, etc., sem considerar os impactos 

ambientais e sociais de tais atividades.  

                                                
57 Devido aos problemas gerados pela obra, principalmente no que se refere à parte Norte do mesmo 
pertencente ao município de São Francisco do Sul, vários levantes tem sido feitos no intuito de se 
buscar a reabertura do canal do linguado, no entanto, na maioria das discussões – neste caso 
principalmente políticas – abstém-se de mencionar os possíveis efeitos causados por esta possível 
reabertura no município de Balneário Barra do Sul.   
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- O segundo período tem ligação com os fatos que sucederam-se após 09 

de janeiro de 1992, quando o então governador Vilson Pedro Kleinubing, sancionou 

a lei 8521, cria o município de Balneário Barra do Sul, quando foi delimitado o seu 

território atual. A autonomia do município pareceu dar origem à variados 

investimentos em infra-estrutura, os quais tornam-se mais perceptíveis a partir da 2a. 

gestão da Prefeitura Municipal, que compreendem o período de 1997 à 2003. Assim, 

com uma certa estrutura já presente, inovações, como a inauguração do sistema de 

abastecimento de água da CASAN, em setembro de 1998, e a inauguração da 

pavimentação asfáltica da rodovia SC 495, em dezembro do mesmo ano, tiveram 

grande poder de atração para uma ocupação provinda principalmente do município 

de Joinville, entre outros municípios próximos, onde de acordo com Santa Catarina 

(2002), no período de 1997 à 2000, Balneário Barra do Sul foi o município 

catarinense que obteve o maior crescimento populacional do estado, sendo a 

migração  responsável por 85% deste. A evolução da mancha urbana entre o 

período pode ser visualizada na ilustração 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 23.A – ÁREA URBANIZADA (EM 
LILÁS) EM   

                            1997 

 
Fonte: Imagem Landsat TM 5 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana, 2004. 

ILUSTRAÇÃO 23.B – ÁREA URBANIZADA 
(EM LILÁS) EM  

                             2000 

 
Fonte: Imagem Landsat ETM 7 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana, 2004. 
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Para efeitos de comparação, ou mesmo de compreensão do processo, pode-

se melhor verificar a evolução da implantação de infra-estrutura do município de 

Balneário Barra do Sul, ao observar a cronologia de suas principais inovações 

(informações adaptadas de SOUZA, 2003): 

 

- 1925: 1ª casa de alvenaria 

- 1945: 1º rádio do local  

- 1953: A fim de comercializarem seus lotes, os curitibanos Vítor Garcia e José 

Soares Lopes - empreenderam a abertura de uma estrada ligando o local até a BR 

280.  

- 1954: Primeiros hotéis: impulso ao turismo 

- 1959: Começam a operar as primeiras linhas de ônibus que ligavam o 

município à Joinville – SC. 

- 1965: Rede de energia elétrica (até então a iluminação era através de 

lampiões, ou outras saídas encontradas pelos moradores, como o gerador eólico) 

- 1978: A ponte de transposição do Rio Perequê é estruturada em concreto (a 

de madeira até já havia possibilitado variados acidentes) 

- 1979: Abertura da estrada que liga Barra do Sul à BR 101 – anteriormente 

(1962), esta já havia sido aberta através de “picadas” 

- 1979: Implantando o 1º posto telefônico 

- 1982: Inauguração do Molhe de Pedras, devido a obstrução da boca da 

barra por efeito do fechamento do canal do Linguado  

- 1987: Implantação do sistema de telefonia fixa, com instalação de 200 

telefones residenciais 

- 1997: Implantação de uma torre para atender ao sistema de telefonia móvel 

- 1998: Implantação do sistema de água tratada – CASAN e Inauguração da 

pavimentação do acesso da SC – 295. 
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2.2.3 Aspectos Populacionais na Atualidade 

 

 

Como se pode perceber pela descrição da ocupação, a evolução demográfica 

do município aconteceu inicialmente de forma lenta, sendo pautada por períodos 

(geralmente ligados à atividades econômicas) que ora aportavam novos moradores, 

ora os afastavam.  

Os dados mais antigos referentes à quantificação da população local, se 

referem à amostragens pela quantidade de residências existentes em cada época e 

de acordo com relatos antigos (SOUZA 2003). Tal fato deve-se por não haverem 

dados específicos sobre a população local no século XIX. Já os dados atuais provêm 

de levantamentos através dos censos do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (ilustração 23). 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               
    Ilustração 24 – Gráfico do Crescimento populacional em Balneário 
                              Barra do Sul. 
 
    Fonte: Souza: 2003 e IBGE: 2000 
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Observando-se a ilustração anterior, percebe-se um grande salto no período 

de 1990 à 2000, fato que, como citado anteriormente, deve-se à introdução de novas 

infra-estruturas que vieram a atrair novos contingentes populacionais, processo que 

está diretamente ligado à expansão dos loteamentos e a conseqüente degradação 

no meio ambiente. 

 Atualmente, sua população se fixa de acordo com a última contagem do IBGE 

(2007), em torno de 7.278 habitantes, com densidade demográfica de cerca de 66 

hab./km².  A população localiza-se quase que na sua totalidade – 99% - (IBGE, 

2000) na área urbana. Possui ainda uma população flutuante em épocas de 

temporada de verão que oscila em torno da média de 80.000 pessoas 

(PREFEITURA MUNICIPAL) fato que promove uma grande movimentação na 

economia local. 

Do total da população residente, cerca de 51% é formada por homens e ou 

49% por mulheres. Já quanto a indicadores mais específicos, como a PEA – 

População Economicamente Ativa, segundo o sexo, percebe-se conforme a 

ilustração 24, que há predominância dos homens na População Economicamente 

Ativa – PEA. Porém a PEA total comporta mais da metade da população total, fato 

que nem sempre é comum quando analisados dados brasileiros de alguns 

municípios.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustração 25 – População Economicamente Ativa segundo o sexo 
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    Fonte: IBGE: 2000 
 

Quanto aos aspectos desta PEA, fica claro pelos dados, que as mulheres 

ocupam um percentual muito pequeno do total (ver ilustração 25), acredita-se que 

isto ocorra pelo fato de grande parte dos homens serem pescadores, onde suas 

mulheres auxiliam na atividade, mas não constam nos dados oficiais como mão-de-

obra registrada – condição muito comum no local - além de muitas destas mulheres 

trabalharem em outros setores como por exemplo em atividades domésticas, e 

também não possuírem registro em carteira de trabalho, não constando, portanto, 

nas estatísticas oficiais. 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 Ilustração 26 – Rendimento das pessoas conforme o sexo 
    
 Fonte: IBGE: 2000 
 

 

Quanto a aspectos econômicos da população, seu PIB – Produto Interno 

Bruto per capita é de cerca de R$ 8.320,00 (IBGE, 2006), valor que, se por um lado 

pode parecer diminuto quando comparado ao do município vizinho de São Francisco 

do Sul, cidade portuária, cuja média é a maior do estado de Santa Catarina, com 

aproximadamente R$ 24.000,00, ultrapassando em cerca de três vezes o valor da 
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mesma encontrada em Balneário Barra do Sul mas que, se compararmos por outro 

lado, a média nacional, veremos que o mesmo não é considerado tão inexpressivo, 

mas no entanto, como não existem estudos relativos à desigualdade de renda no 

local e novamente retornando para os indicadores nacionais, onde de acordo com 

Piffer (2004) o Brasil ocupa uma das piores posições mundiais no quesito má 

distribuição de renda, não se pode presumir que no município de estudo a situação 

real ocorra de maneira muito diferente, pois a ilustração 26 demonstra como estas 

diferenças também ocorrem neste local, embora o mesmo não manifeste maiores 

possessões físicas que possam indicar proprietários cuja população apresente 

grande concentração de renda.      

Já o custo de vida local é considerado baixo, isto ocorre devido a ausência de  

certas necessidades como transporte coletivo, entre outras exigências da vida 

urbana que não contempla o município. As próprias empresas – comércio na maioria 

– do local contam, na maioria, com pouca estrutura, a vida como um todo é simples 

de um modo geral. No entanto, a problemática retorna para os pequenos números de 

empregabilidade, pois há poucas opções e vagas no mercado de trabalho local, fato 

que contribui para rebaixar a renda da população, onde ao observar-se a ilustração 

26, verifica-se que a maior parte da PEA de Balneário Barra do Sul recebe até 3 

salários mínimos, com ocorrência maior entre aqueles que recebem de 1 a 2 salários 

mínimos como renda média.  
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Ilustração 27 – Rendimento da população por salários mínimos 
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      Fonte: IBGE :2000 
 

Com relação à escolaridade, os dados disponíveis (ilustração 27) não são 

muito claros, pois aqueles contabilizados levam em conta o fato do município 

comportar apenas uma instituição de ensino que ofereça Ensino Médio e por não 

sediar atualmente nenhuma instituição de ensino com oferta de cursos técnicos-

profissionalizantes ou de Ensino Superior, sem ponderar os inúmeros estudantes 

que deslocam-se num processo de migração pendular para o município de Joinville, 

para continuidade de seus estudos.  

 
 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Ilustração 28 - Escolaridade das pessoas de Balneário Barra do Sul  
                  
       Fonte: IBGE: 2000 
 
 
 
  Ainda segundo estatísticas do IBGE (2000), não existem números de 

mortalidade infantil, mas de acordo com dados do Ministério da Saúde, apud Rocha 

(2003), a média da mortalidade infantil nos últimos 5 anos, tem sido da ordem de 

12%, sendo que a maior causa de incidência de doenças na população se dá por 

doenças infecciosas ou geradas por falta de condições sanitárias adequadas 

(ROCHA, 2003). Esta ocorrência parece ter ligação direta com a falta de estruturas 

sanitárias e outras condições como a ausência de atendimento médico satisfatório, 

uma vez que o município não dispõe de nenhuma unidade hospitalar ou 
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ambulatorial-emergencial, havendo apenas postos de saúde que tratam de casos 

clínicos menos complexos.  

Já com relação à segurança pública, são encontrados no município uma 

delegacia de polícia civil e um posto militar. Estrutura e contingente estes que nos 

últimos anos têm se demonstrado insuficientes, visto não só o crescimento 

populacional recente, o que aumenta a demanda, mas principalmente devido ao 

aumento da insegurança promovido tanto pelo próprio caráter de ocupação do 

município ser sazonal – muitas residências desabitadas – como também por áreas 

recentes de ocupação, como as denominadas de “invasão”, onde migrantes 

provindos principalmente do estado do Paraná, entre outros, realizam diversas 

atividades ilegais, que vão do tráfico de entorpecentes à roubos e ocupações de 

terrenos públicos. 

De uma forma geral, pode-se verificar ao analisar os vários indicadores 

citados anteriormente, como o de renda, educação, entre outros, que a população do 

município de Balneário Barra do Sul, não apresenta índices de desenvolvimento 

social considerados satisfatórios ou bons, fato que contrasta com certos indicadores 

como o do IBGE, que se refere ao município como enquadrado naqueles de alto IDH 

– Índice de Desenvolvimento Humano, sendo que o indicador do IBGE também 

contrasta com dados de Santa Catarina (1997), que relaciona o referido município no 

quadro daqueles de baixo Índice de Desenvolvimento Social, onde aponta os baixos 

padrões nos índices de saúde, renda e educação, os responsáveis pelos más 

resultados em termos de desenvolvimento social no município. 

Como sabe-se, as condições sócio-econômicas são reflexos umas das outras, 

onde as condições econômicas da população refletem nos indicadores sociais, 

principalmente no quesito que se refere à saúde e educação, e estes acabam por 

perpetuar os baixos índices de renda e todos estes determinam a forma com a qual 

esta sociedade ocupará e atuará sobre o meio, podendo gerar ainda questões de 

insegurança pública, como também de pressão sobre o ambiente natural, uma vez 

que muitas vezes as áreas de maiores riscos ambientais destinam-se às pessoas de 

mais baixa renda, contribuindo para a intensificação de impactos ambientais, uma 

vez que do mesmo se apropria de forma mais predatória por não haverem recursos 

para faze-lo de maneira a minimizar o passivo ambiental. E a  intensificação de 

impactos ambientais, leva ao reinício de todo o ciclo citado anteriormente, uma vez 
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que de forma direta ou indireta atua sobre a economia do local, que é alicerçada na 

manutenção – através da pesca e do turismo – de seus aspectos naturais. 

2.2.4 – Aspectos Econômicos 

 

 

A análise dos setores econômicos do Brasil - Primário (agropecuária e 

extrativismo), Secundário (indústrias) e Terciário (bancos, comércio, setor público, 

etc.) – revela que mais da metade da composição do PIB nacional, cerca de 54%, 

referem-se ao setor terciário, 35% ao setor secundário e 11% do setor primário 

(VESENTINI, 1999). No estado de Santa Catarina, dados encontrados em Abril 

(2002, p. 368), indicam que o setor primário no estado tem maior importância do que 

o mesmo a nível nacional, pois apenas a agropecuária é responsável por 14,7% do 

PIB catarinense, a indústria responde por 36,3% e o setor de serviços novamente 

com supremacia, é responsável por 52,4% do PIB de Santa Catarina.  

O PIB do município de Balneário Barra do Sul é de aproximadamente R$ 

60.552.960,00 e seguindo então à tendência nacional e estadual, no município de 

Balneário Barra do Sul, o setor terciário (ilustração 28) também concentra a maior 

parte das atividades econômicas, porém quanto aos outros setores, há uma maior 

diferença se novamente compararmos os números locais aos dos âmbitos estaduais 

e nacionais.  
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                Ilustração 29 – Setores da economia no município de Balneário Barra do Sul 

      Fonte: modificado de Rocha: 2003 
 

 

Enquanto na escala nacional e estadual o setor secundário é responsável por 

mais de um terço do PIB, e onde o setor primário ocupa uma pálida posição de 

menos de 1/5 do total do PIB, que ainda de acordo com Vesentini (1999), vem 

diminuindo ao longo das décadas devido ao processo de urbanização que ora 

intensifica-se no Brasil; no município de Balneário Barra do Sul, de acordo com as 

ilustrações 28 e 29 que demonstram a distribuição dos setores de atividades 

econômicas no município, podemos verificar que o setor primário, ocupa ainda a   

segunda colocação por ordem de importância na economia, o que se deve pela 

existência de uma intensa atividade pesqueira de raízes mais antigas que provém 

desde a época da colonização do local e também pelo pequeno desenvolvimento do 

setor secundário – fato que não é necessariamente uma condição negativa, mas 

talvez positiva - onde a não-existência de atrativos como subsídios oferecidos pelo 

poder público, mão-de-obra especializada, entre outros, têm retardado o 

desenvolvimento de um parque industrial, onde apenas nos últimos anos este setor 

passa a receber maior impulso com a introdução de novas tecnologias, assim como 

a despertar maior interesse visto sua condição estratégica, pois localiza-se entre o 

maior parque industrial do estado – Joinville – e o porto de São Francisco do Sul. 

Já o setor terciário encontra-se em franco desenvolvimento no município, isto 

deve-se principalmente pelo crescimento das atividades ligadas ao setor do turismo, 

que cada vez mais assume o perfil de vocação econômica do município, e que 

ocorre inclusive em detrimento de algumas atividades pesqueiras quando 

determinadas camadas da população, tradicionalmente ligadas à pesca, visualizam 

maiores possibilidades de lucro em atividades como de passeios de barco e/ou o 

próprio comércio local, e passam a se dedicar às mesmas, abdicando as anteriores. 
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                 Ilustração 30: Atividades locais no município de Balneário Barra do Sul 

    
    Fonte: Adaptado de Rocha: 2003  
 

 

2.2.4.1 - Setor Primário 

 

 

Conforme citado anteriormente, enquanto que no Brasil o setor primário é o 

mais inexpressivo da economia, o mesmo se mostra em proporções maiores na 

composição da economia do município de Balneário Barra do Sul. Como principal 

fonte econômica do setor primário neste município, pode-se citar a atividade 

extrativista, onde a pesca tem grande peso, seguida então pela agropecuária. 

 

  

2.2.4.1.1 Atividades Extrativistas 

 

 

- A pesca: é a atividade mais explorada e característica do município, 

devido às condições naturais do local, pois o município possui 12 km de extensão de 

praia e 15 km de lagoa.  A atividade pesqueira teve uma função fundamental na 

evolução do processo de ocupação do território, e até alguns anos atrás podia ser 
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considerada como a principal atividade econômica. Hoje, sua posição se encontra 

ameaçada por dois fatores: de um lado há o já citado crescimento do setor terciário 

que se dá pelo aumento da atividade do turismo, que de acordo com o presidente da 

Colônia de pescadores – Gestão do ano de 2003 -, as próprias embarcações antes 

utilizadas para a pesca de rede, vêm sendo agora mais utilizados com fins turísticos, 

tanto para passeio, quanto para pesca esportiva58, e por outro lado a atividade 

pesqueira se vê ameaçada pela diminuição constante dos estoques de peixe na 

região, fruto de uma exploração ocorrida sem os devidos controles não apenas no 

local mas em todo o mundo. Outro fator que contribui para a diminuição da atividade 

é a falta de boas condições para os pescadores artesanais disporem do seu produto 

para comércio – condição a ser melhorada com a construção de um mercado público 

de pescados – pois o mesmo atualmente é comercializado geralmente em áreas 

públicas com más condições de armazenamento (ilustração  30).  

 

             
            Ilustração 31 – Local de comercialização do pescado (Boca da Barra) 
             
              Foto: E. Koetter, Novembro de 2008. 
 

 

                                                
58 A pesca esportiva é praticada basicamente por pessoas vindas principalmente da região de Joinville 
e Curitiba que procuram na atividade uma “distração”, não constituindo uma pesca com fins 
econômicos. 
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- Não se percebe também o uso de técnicas mais avançadas ou o 

emprego de grandes recursos na maioria das atividades deste setor no município, 

pois não há registro de embarcações de pesca industrial. Mas apesar da perda do 

potencial pesqueiro, a atividade em si ainda possui forte peso na economia do 

município, assim como permeia fortemente os traços culturais locais.De acordo ainda 

com dados fornecidos pela Associação Comercial local, o ramo pesqueiro no 

município conta com 71259 pescadores cadastrados e aproximadamente 250 

embarcações60, dado bastante expressivo num município onde segundo dados do 

IBGE (2000), a População Economicamente ativa é de cerca de 2.560 pessoas – 

vide ilustração 31.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Ilustração 32 – População Economicamente Ativa de Balneário Barra do Sul 
    
    Fonte: IBGE: 2000 
 

 

                                                
59 Este número se refere à pescadores cadastrados, não àqueles que exercem efetivamente a pesca 
como profissão.  
 
60 Tal fato mostra que muitos dos pescadores não possuem embarcações próprias, por isto ocorre a 
“divisão”, onde o proprietário do barco percebe 50% do total pescado e os demais tripulantes dividem 
em partes iguais o restante. 
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A produção pesqueira é variável conforme as épocas do ano. De acordo com 

a Associação Comercial local, nos meses de inverno a produtividade é de cerca de 3 

a 4 toneladas/mês, aumentando no mês de dezembro para cerca de 6 a 7 

toneladas/mês, e no período de abril até julho, a produtividade eleva-se para 20 

toneladas/mês. 

Das modalidades de pesca, a artesanal é a mais ocorrente, e os principais 

pescados são o camarão, que segundo a Colônia de Pescadores é responsável por 

cerca de 80% da atividade, seguido por pescados como a corvina, pescada, betara, 

gaivira, etc.  

A maior parte do pescado é beneficiado, sendo que este processo consiste 

basicamente na limpeza e embalagem do produto que é vendido no local e em 

mercados da região e proximidades.  

- A maricultura (cultivo de moluscos): A Epagri vem desenvolvendo na 

região do canal do linguado, projetos que têm o objetivo de servirem como atividades 

alternativas de renda como a maricultura, pois a prática requer o uso de técnicas 

simples e o local proporciona boas condições para o cultivo deste molusco 

(ilustrações 32 e 33). 

 

 

 

                  

                        

                         

 

 

 

 

 

           ILUSTRAÇÃO 33 - CULTIVO DE OSTRAS 

           FONTE: EPAGRI, CANAL DO LINGUADO: 2003  
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          Ilustração 34 - Prática da maricultura 
 
          Fonte: Epagri, Canal do Linguado: 2003 
 

 

 

 

2.2.4.1.2 A Produção Agropecuária 

 

 

A agropecuária é bastante incipiente no município, devido às condições do 

solo do local que é em sua maioria de baixa fertilidade. Os produtos mais cultivados 

(como o aipim, pepino, hortaliças entre outros)61 são em sua maioria para 

subsistência, cujo excedente é comercializado nos mercados do município. Como 

exceção pode-se citar a recente instalação de uma fazenda para cultivo de 

cogumelos (champignons) que, segundo informações dos proprietários possui uma 

produtividade anual de 250 toneladas, com tendências ao crescimento. O mesmo é 

sub industrializado (pré – cozido e embalado) - e sua distribuição se dá em mercado 

nacional.  

Há ainda para manejo, consideráveis áreas de plantação de Pinus e Eucalipto 

no município (ilustração 34). 

                                                
61 Dados obtidos através de levantamento pela Epagri. 



                                                                                                                                         
 
 
                                                                                    

 

 
 

                                                                                                                                               96 
 

 
 
 

 

 
Ilustração 35 – Cultivo de eucalipto 
 
Fonte: Koetter, E. Novembro de 2008. 
 

 

A situação da pecuária no local é semelhante à da agricultura, ou seja, 

bastante inexpressiva, com criações de suínos, caprinos, eqüinos e aves 

predominantemente para abastecimento familiar, com exceção da criação de 

camarão, que pelo fato de ser fácil o acesso a canais e rios de água salobra, o 

cultivo de camarões marinhos, seja para o cultivo em tanques-rede ou em tanques 

escavados – fazendas - é bastante propício62. 

Haviam duas fazendas que praticavam esta atividade no município, uma 

próximo ao trevo entre a BR 280 e a SC 495, no bairro Linguado que  deveria obter 

uma produtividade estimada de 400 mil toneladas/ano com parte da produção 

destinada à exportação para o mercado europeu, foi desativada por motivos 

epidemiológicos, quando houve uma grande contaminação das espécies pela 

doença  chamada “mancha branca” que inviabilizou a continuidade da produção. 

 A outra fazenda, já mais antiga na região, a “Fazenda Experimental 

Yakult/UFSC se localizava na estrada das Salinas e tinha por finalidade a realização 

                                                
62 A Epagri vem desenvolvendo pesquisas e acompanhando o desenvolvimento desta atividade na 
região. 
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de pesquisas. Era uma espécie de fazenda modelo, por onde passavam estagiários 

de todas as partes do Brasil (Epagri, 2003). Sua desativação deu-se por motivos 

ainda não bem conhecidos. 

 

 

2.2.4.2 - Setor Secundário  

 

 

O setor secundário é o menos expressivo da economia local. Como seus 

principais representantes, pode-se citar: 

 

- A indústria extrativa: A Buschle & Lepper S/A – divisão de magnésio 

que além da extração do magnésio da água do mar, faz o beneficiamento do 

produto. Sua produtividade média é de cerca de 120 toneladas/mês, sendo que até o 

momento é a empresa que de forma direta emprega o maior número de mão – de – 

obra na região, com cerca de 65 trabalhadores. A produção do magnésio que é 

extraído do mar, e beneficiado para ser destinado para outros locais, se dá para fins 

medicinais, além de aplicações na indústria química e da borracha, possuindo a 

empresa um único produto totalmente industrializado no local, o “magnevit”, que 

também é utilizado para fins medicinais.   

- A construção naval: Antigamente predominava a construção de barcos 

artesanais - pois Balneário Barra do Sul é a capital catarinense desta atividade -, 

mas a crescente utilização de embarcações maiores fez com que esta atividade se 

reduzisse até quase desaparecer. Tal fator, acompanhado pelo aumento da 

exploração nas atividades turísticas, levou ao surgimento e fortalecimento de um 

outro plano desta atividade, o da construção naval, que lida com embarcações de 

porte maior. A matéria – prima utilizada é a madeira provinda principalmente do 

Norte do país, mas a mão-de-obra é quase que exclusivamente local. 

As embarcações construídas no município têm como destino principal as 

regiões litorâneas do Rio de Janeiro, Santos, Bertioga, Paranaguá, e em menor 

parcela, o próprio município (ilustração 35). 

 

 



                                                                                                                                         
 
 
                                                                                    

 

 
 

                                                                                                                                               98 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustração 36 - Construção Naval em Balneário Barra do Sul 
 
Foto: E. Koetter, estaleiro Kapazi: out/2002 
 

 

De acordo com o Sr. Arnoldo Carvalho, responsável pelo maior estaleiro do 

município, hoje a construção naval local possui importância significativa na 

economia, pois responde por uma significativa parcela dos empregos na região, além 

de promover outras atividades, pois as embarcações construídas são tanto para a 

pesca industrial como para pesca esportiva e passeio, havendo, no entanto, nos 

últimos anos, um predomínio maior deste para as práticas ligadas ao turismo. 

 No setor, é ainda de considerável importância a industrialização do pescado, 

pois na atividade se ocupam dezenas de famílias que preparam o produto de forma 

que o mesmo esteja pronto para consumo, sendo este comercializado em mercados 

da região, em outros estados como Paraná e São Paulo e havendo ainda a 

destinação de parte da produção para exportação. 

 

 

2.2.4.3 Setor Terciário  
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O setor terciário concentra cerca de 47% das atividades econômicas do 

município, onde o comércio e serviços como a construção civil, são os grandes 

pilares deste setor na economia local.  Tal fator deve-se em grande parte por ação 

da atividade turística que não só consome, mas é proprietária de grande parte das 

construções no município, o que se comprova ao analisar-se que o município, de 

acordo com dados do setor de cadastro da Prefeitura Municipal possui quase de 

8.000 imóveis, para uma população fixa que de acordo com o IBGE (2007) é de 

pouco mais de 7.000 habitantes, o que resulta numa densidade de ocupação de 

menos de um habitante por imóvel, fato explicado pela ocupação sazonal – turismo - 

que acaba movimentando todo um complexo neste setor.  

De forma conjunta, o setor de comércio, principalmente bares, lanchonetes, 

restaurantes, mercados e lojas e a construção civil, compreendem cerca de 98 % do 

total das atividades desenvolvidas neste setor.  

- O comércio: Os dados da Associação Comercial e Industrial de 

Balneário Barra do Sul apontam cerca de 262 estabelecimentos comerciais 

registrados, sendo esta a atividade que recebe a maior influência sazonal. Na época 

de veraneio, os estabelecimentos não só ampliam os dias e horários de atendimento, 

como ocorre um grande aumento no número de estabelecimentos comerciais. Tal 

fator influi diretamente na contratação de mão-de-obra, aquecendo a economia local 

(ilustrações 36,37, 38 e 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
       Ilustração 37 -  Praia de Balneário Barra do Sul  
 
       Foto: Ishikawa, Boca da Barra: 1999 
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           Ilustração 38 - Barcos de passeio no município de Balneário Barra do Sul 
        
           Fonte: Ishikawa, lagoa costeira: 2003 
 
 
 

 
                       Ilustração 39 – Local de visitação turística – Bairro Maria Fernada 
                        
                           Fonte: Koetter, E. Novembro de 2008. 
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                           Ilustração 40 – Local de visitação turística – Boca da Barra 
                        
                           Fonte: Koetter, E. Novembro de 2008. 
 

 

 

- Conforme a Associação Comercial de Balneário Barra do Sul, esta 

forma de comércio nem sempre é positiva para a saúde econômica do município, 

pois muitas vezes age na contra-mão do desenvolvimento local, uma vez que, em se 

tratando dos comércios sazonais, estes em sua maioria não são legalizados e seus 

proprietários são em grande parte de cidades da região, que acabam não aplicando 

no município o resultado de seus investimentos. 

- A construção civil: Esta é outra atividade que possuía um grande peso 

na economia barra-sulense, pois em 2003, de acordo com Rocha (2003), 

comportava cerca de 16% da totalidade das atividades desenvolvidas no município. 

E é importante lembrar que a renda gerada pela mesma movimenta uma série de 

outras atividades, além de possuir grande parte de sua receita aplicada no próprio 

município.  

A importância desta atividade no município decorria de dois fatores:  

a) como conseqüência direta da expansão da mancha urbana do 

município, que dava-se principalmente pelo aumento da ocupação através da 
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abertura de novos loteamentos, levando assim a um conseqüente aumento 

populacional onde conforme o censo do IBGE (2000), o município de Balneário Barra 

do Sul foi o que obteve o maior crescimento populacional do estado de Santa 

Catarina dos últimos anos, o que exige um expressivo aumento de construções;  

b) pelo período de veraneio, pois mesmo não tendo a atividade seu 

ápice neste época do ano, muitas das atividades do setor como reformas, 

ampliações e até mesmo construções,  são feitas em virtude desta época, 

movimentando assim a economia local.  

Contudo, com o embargo por parte do Ministério Público Federal aos 

loteamentos do município (questão que será melhor esclarecida no próximo 

capítulo), tanto a continuidade de antigas, quanto a instalação de novas construções 

ficaram impedidas de serem realizadas, fato responsável por grande impacto na 

economia local, uma vez que desempregou grande quantidade de trabalhadores e 

reduziu drasticamente as vendas em lojas de materiais de construção, entre outros 

ramos do comércio local. 

De uma forma em geral, pode-se dizer que a economia local é, além de 

sensível, – pois tem sido bastante sujeita às atitudes e ou inoperância do poder 

público local e regional63 - também especialmente influenciada pela atividade do 

turismo, pois mesmo excetuando-se deste, ramos como o comércio de produtos, 

alimentação e hospedagem entre outras atividades como a pesca e a construção 

civil, estão diretamente ligadas ao fluxo turístico, que também possuem mais 

especificamente a questão da sazonalidade, pois a “explosão” populacional que faz 

com que a população se multiplique por mais de 10 vezes no período de veraneio ou 

que mesmo é aumentada em maior número nos finais de semana e feriados 

prolongados, são a razão da existência da maior parte dos estabelecimentos 

comerciais que movimentam a economia do município. 

                                                
63 Cito especialmente neste caso, a problemática do Canal do Linguado, cujas decisões políticas da 
época desconsideraram a configuração físico-econômica local; e, mais atualmente, o citado embargo 
sofrido aos loteamentos que tantos reveses causou à economia e ambiente natural, de forma que a 
prefeitura municipal foi co-responsável pelas más condições encontradas nos respectivos 
loteamentos, tanto por conceder licenças sem o preenchimento de premissas necessárias por parte 
dos loteadores, quanto por não efetuar a respectiva fiscalização durante a implantação dos mesmos. 



 

 

 

 
 
 

 IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DAS ATIVIDADES HUMANAS EM 

BALNEÁRIO BARRA DO SUL 

 

 

 

3.1 Uma Breve Análise Conceitual  

 

 

De acordo com Horn Filho (1997, p. 12)  

 

 
“As regiões costeiras da Terra abrigam cerca de 60% da população 
mundial. Estas regiões têm sido palco de uma seqüência de processos 
dinâmicos ocorridos naturalmente ao longo do tempo. Entretanto, o 
homem tem propiciado em alguns locais, mudanças irreversíveis nestes 
importantes ecossistemas, que por sua vez, armazenam uma quantidade 
expressiva de recursos naturais”.  

 

 

 As áreas costeiras localizadas na interface das plataformas continentais 

comportam ainda – além de uma grande concentração populacional - uma grande 

produtividade biológica. Contudo, apesar da importância que estas áreas assumem 

para a humanidade, encontram-se sérios problemas no que se refere ao manejo 

das mesmas, que sofrem com a progressiva pressão exercida pelo 

‘desenvolvimento’ industrial, urbano e turístico, onde Ab’ Saber (2001), aponta 

ainda, como elemento complicador, a carência de estudos realizados nestes locais. 

Isto não equivale dizer que nestas áreas não estejam sendo realizadas pesquisas 

dos mais diversos níveis, mas sim que estas geralmente se concentram em atender 

aos questionamentos mais gerais da humanidade ou que, quando mais específicas, 

tendem a conduzir apenas à satisfação dos interesses de exploração de 

determinados grupos privados.  
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Não fugindo à regra do que ocorre em termos de Brasil – e até de um 

grande grupo de países - as afirmações anteriores expressam a realidade das áreas 

costeiras como a do município de Balneário Barra do Sul, que por um adensamento 

populacional desordenado, aliado à falta de políticas, estudos e práticas que visem 

o bem estar em geral, têm colocado em risco não apenas o frágil meio ambiente 

local, mas também a sustentabilidade da própria comunidade do lugar, fato este que 

deveria ser alvo de maior preocupação não apenas para a comunidade científica ou 

acadêmica, mas principalmente e de forma efetiva para o poder público, agente em 

primeira instância, responsável pelas  correções das problemáticas e distorções que 

ora se apresentam 83. 

Enveredando então para a questão da descrição e caracterização de 

Impactos Ambientais – objetivo deste capítulo -, verifica-se que a abordagem 

provavelmente mais utilizada encontra-se na Resolução 001/86 CONAMA, que 

define impacto ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e/ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem 

a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e 

econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a 

qualidade dos recursos ambientais”. Com esta definição, pode-se compreender que 

a dinâmica dos impactos ambientais acontece de acordo com as leis físico-naturais 

em geral, onde de forma sistemática, cada ação corresponde a uma reação, e 

sendo assim, torna-se necessário, para sua caracterização, não apenas identificar 

quais são os impactos ambientais que ocorrem no município de Balneário Barra do 

                                                
83 Apesar da tão citada irresponsabilidade política – no que diz respeito principalmente às esferas do 
legislativo e do executivo – cabe aqui uma pequena reflexão nestas discussões que se travam a 
respeito da atuação da classe política do Brasil em geral: os representantes políticos não o são, em 
grande parte, reflexo das características predominantes na mesma sociedade que os elege? Não se 
pretende com esta indagação, relativizar responsabilidades, nem de generalizar a questão a ponto 
de se omitirem importantes elementos no tocante à composição deste cenário, mas sim de atentar 
para o fato de que a classe política em vigor é retrato dos valores que imperam na sociedade em 
questão, uma sociedade onde “a mediação entre o homem e o mundo é a atividade material” 
(Gadotti, sd, p. 03). Enveredando por este prisma, acrescenta-se ainda que, pelo princípio do 
materialismo-histórico-dialético de Marx, habitamos um universo de contradições, onde Marx 
sustenta que o movimento contraditório dá-se a partir de seu próprio conteúdo interno e a partir de 
seu movimento, da ligação e interação com os fenômenos que o rodeiam. Assim, seria a partir desta 
contradição, de um processo cíclico de choque das estruturas presentes, que pode surgir uma 
mudança qualitativa, pois apenas “a partir de certo limiar – geralmente caracterizado pela 
insustentabilidade do sistema – dá-se a passagem da quantidade para a qualidade” (Gadotti, s.d, p. 
06). Através desta lógica, poderíamos então afirmar, que a situação atual, com seus respectivos 
desvarios concernentes principalmente ao sistema políticoeconômico em vigor, seria apenas uma 
das etapas de um constante processo de aprimoramento do sistema e da sociedade como um todo? 
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Sul, - pois a própria palavra “caracterizar” significa individualizar, distinguir, o que 

neste caso, implica também na identificação das causas - mas de compreender o 

contexto no qual estes se sucedem, pois assim seriam mais efetivas as ações 

corretivas. Para isto, optou-se por iniciar este estudo por meio da abordagem de 

alguns questionamentos com relação a enfoques e conceitos que, na seqüência, 

serão utilizados como princípios de análise para os problemas visualizados.  
 

 

3.1.1. Questionamentos Metodológicos aos Estudos de Impactos Socioambientais 

 

 

Primeiramente, coloca-se que existe um duplo desafio no processo de 

mensuração dos impactos ambientais urbanos – pois a questão deve ser encarada 

como uma questão não só natural, mas também social e política - onde deve-se:  

- problematizar a realidade e construir um objeto de investigação 

- articular uma interpretação coerente dos processos ecológicos e sociais à 

degradação do ambiente urbano 

Desta forma, a problemática da realidade do município de Balneário Barra do 

Sul seria, como já citado anteriormente, a ocupação desordenada em um frágil e 

importante ecossistema. O objeto de investigação neste caso é verificar de que 

maneira e com que peso tais processos se desencadeiam no ambiente natural e 

humano. Para isto, este objeto se subdivide, sequencialmente, em: 

1 – Caracterizar a dinâmica natural e humana do lugar identificando os 

processos responsáveis – em maior ou menor grau - pela 

problemática encontrada (processos realizados no segundo capítulo 

deste trabalho);  

2 – Levantar os impactos sócio ambientais resultantes da interação 

entre homem e natureza, assim como a dimensão – interferência nos 

processos naturais e sociais – dos mesmos (objeto deste capítulo). 

No caso da articulação e interpretação dos processos, o que se propõe neste 

caso é, a partir das análises dos problemas encontrados, estabelecer - em 

discussões com representantes dos diversos setores da comunidade -, proposições 

para a construção de cenários alternativos (neste caso, o quarto e último capítulo 
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deste se conterá em discutir o uso do solo de Balneário Barra do Sul, de acordo 

com seu respectivo plano diretor que encontra-se em fase de construção). 

Tratando-se ainda da interpretação destes processos, é imprescindível a 

incorporação da estrutura de classes às análises, analisando a estruturação 

socioespacial, pois esta possibilitaria perceber quem se apropria dos benefícios das 

atividades econômicas, cujos custos – sociais, ambientais e econômicos - são 

divididos com toda a sociedade, pois apenas através de vinculações com a 

estrutura de classes poderia então se contrapor soluções coerentes. Neste caso, 

pode-se primariamente apontar – pois isto será melhor discutido no próximo capítulo 

– que em Balneário Barra do Sul, são as empresas loteadoras e imobiliárias, os 

principais responsáveis pelos ônus que ora se acarretam sobre  população local 

(comunidade formada principalmente por pescadores e seus descendentes, além de 

grupos de baixa renda que migraram para o município nas décadas passadas) de 

forma que é em torno de tais empresas que devem se centrar as discussões a 

respeito das distorções do uso do solo no município. 
 

 

 

3.1.2 Classificações Utilizadas 

 

 

Apesar da análise multidisciplinar que procura identificar as várias fácies 

dos problemas relacionados aos impactos ambientais, há uma dificuldade ainda 

bastante grande de se identificar as fronteiras de um impacto “já que o mesmo se 

propaga espacial e temporalmente através de uma complexa rede de inter-relações” 

(PIRES, 1996), e há ainda uma dificuldade existente por conta das deficiências 

instrumentais e metodológicas para predizer as respostas dos ecossistemas às 

ações humanas. Neste caso, se utilizará da existência de classificações que irão 

auxiliar quanto à delimitação da área de abrangência de um impacto, como quanto 

às suas características temporais e aquelas referentes à manifestação do seu 

próprio efeito.  

Neste contexto, as classificações mais indicadas para este estudo são as 

de impactos ambientais diretos e indiretos, que de acordo com Pires (1996) - e de 

maneira exemplificada para a realidade local - enquanto os impactos diretos 
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caracterizam-se pela alteração de determinado aspecto ambiental causado por 

ações humanas diretas, os indiretos seriam as conseqüências, reflexos do impacto 

anterior. Como um exemplo de grande ocorrência em Balneário Barra do Sul, 

podemos citar a destruição dos ecossistemas de restinga para expansão urbana, 

sendo este um impacto direto – que leva também à conseqüente aniquilação da 

fauna - já que esta perde seu habitat e fonte de alimento -, gerando assim um 

impacto indireto. É importante lembrar que esta característica de propagação dos 

impactos eleva em muito a complexidade do problema, uma vez que determinadas 

ações não são responsáveis apenas pelo que acontece de imediato, mas que estão 

suscetíveis a continuarem se manifestando sob outras formas, sendo muitas destas 

desconhecidas ou imprevisíveis e cujos reflexos podem se manifestar além do 

ponto inicial. Neste caso vale evocar novamente o conceito de sistema, no qual 

todos os elementos estão imbricados, salientando neste caso que “(...) os sistemas 

de processos-respostas funcionam conforme as condições do fornecimento de 

matéria e energia” (ALMEIDA et al. s.d., p. 117), assim, compreender a intensidade, 

continuidade, etc., do processo em manifestação, auxiliaria a  compreensão de sua 

dinamicidade.  

Nesta análise, uma outra classificação importante trata-se da reversibilidade 

do mesmo (dos impactos) quanto às suas alterações ou problemas criados. A 

questão da reversibilidade é talvez o ponto mais crucial ao tratar-se da análise de 

impactos ambientais, constituindo-se o mesmo hoje, num problema de escala 

global, uma vez que as práticas de exploração existentes há séculos 

comprometeram importantes recursos e aspectos quantitativos e qualitativos do 

meio ambiente, onde alguns estão seriamente degradados e outros definitivamente 

esgotados, trazendo implicações não apenas econômicas, mas comprometendo 

toda uma teia de relações das quais o sistema natural e o social fazem parte. O que 

ocorre por exemplo, no tocante à privatização da orla marítima de Balneário Barra 

do Sul, de forma que a retirada quase total das dunas e restinga herbácea destas 

áreas, acarreta em constantes problemas de “ressaca” quando o mar sobre 

influência das massas de ar provindas do sul avança sobre as áreas urbanizadas 

causando uma série de estragos cujas medidas mitigadoras apenas amenizam 

temporariamente o problema. 
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3.2 A Dinâmica dos Impactos Ambientais em Balneário Barra do Sul 
 

 

De acordo com Sene & Moreira (2000), a existência dos impactos ambientais 

vêm de longa data, desde quando o homem passou à fazer modificações 

significativas no ambiente, e durante muito tempo, durante um longo período de 

aperfeiçoamento das técnicas pelo homem, o meio natural pôde manter seu 

equilíbrio, pois as alterações no ambiente natural não eram tão profundas a ponto 

do ciclo natural se romper. Porém, as mudanças de caráter rápido e brusco 

promovidas pela Revolução Industrial no século XVIII, onde a conseqüente 

inovação de técnicas que possibilitaram maior poder de modificação sob o espaço 

natural e assim maior produção de resíduos, como também a aceleração do 

crescimento populacional mundial devido às melhorias nas condições sanitárias, 

fizeram com que estes impactos se consubstanciassem de forma tão intensa, que o 

meio natural não encontrou mais formas de se recompor tal qual anteriormente, 

onde as modificações introduzidas deram início à uma série de problemáticas que 

perpetuam nos dias atuais, alguns conhecidos como impactos locais, e outros – 

com a junção de muitos impactos locais e outros de maior dimensão – constituíram-

se em impactos globais. 

A dinâmica histórica descrita acima, apesar de referir-se a um contexto amplo 

e generalizado, pode ser utilizada para se compreender em linhas mais gerais o que 

ocorre no município de Balneário Barra do Sul, uma vez que as regras de 

apropriação e capacidade de suporte do ambiente natural, como de suas 

conseqüências são as mesmas, apenas em menor escala.  

Desta forma, enquanto a população local era diminuta e utilizava-se de 

técnicas rudimentares, o ambiente local não sofreu intervenções que pudessem 

trazer conseqüências de maior peso à sua estrutura natural, até que, com a 

chegada de novos elementos, ora provindos de políticas públicas no atendimento de 

interesses econômicos – caso do Canal do Linguado – ora pura e simplesmente do 

capital imobiliário especulativo com anuência do poder público – que tem seu vórtice 

no período compreendido entre os anos de 1997 à 2000 e culmina no embargo aos 

loteamentos em 2006 – o frágil equilíbrio entre homem e natureza - até então 

existente - passa por um processo de ruptura dando forma a uma nova configuração 



 

 

109

 
 
 

espacial que tem por origem o processo de acumulação capitalista e por fim apenas 

uma ocupação desordenada com sérios prejuízos sociais e ambientais. 

Além dos acontecimentos e processos citados acima, obviamente houveram 

outros elementos que também influenciaram na problemática sócioambiental do 

lugar, como é o caso das características da própria população local e de um grande 

grupo de turistas que freqüenta o município, que, dadas as suas condições 

socioeconômicas, muitas vezes não dispõem de outros meios, se não ocupar e 

utilizar áreas de maior fragilidade. Não se procura aqui uma causalidade 

unidirecional, pois “a lógica da causalidade unidirecional os conduz ao 

determinismo.” (COELHO, 2001, p.30). O determinismo dos princípios do 

conhecimento – cartesiano - acaba neste caso impedindo a análise de tudo o que é 

variante e aleatório, e dá lugar ao determinismo do lugar, das condições 

geográficas, sociais, etc. O que se prega neste caso é compreender a singularidade 

dos processos locais que requer uma interpretação articulada dos micro e macro-

processos de mudanças. O método requerido é um que permita ir do local ao global 

do qual faz parte e vice-versa, promovendo a articulação dos tempos da sociedade 

com os tempos das mudanças no meio natural. 

Assim, caracterizar os principais impactos sociais e ambientais de Balneário 

Barra do Sul, através de uma periodização histórica, facilita a compreensão de cada 

um dos processos a serem levantados, pois periodizar a história da cidade implica 

examinar continuidades e descontinuidades ao longo do processo de mudanças 

bem como os estados de relativa estabilidade que caracterizam cada um dos 

momentos identificados, de forma que espacializar não significa apenas posicionar 

no espaço ou mapear os fenômenos, mas, sobretudo distinguir diferenciações no 

processo de transformação espacial, “(...) implica que se considere o meio 

ambiente, de um lado, como reflexo social, e de outro, como condicionante social, 

isto é, reflete os processos e as características da sociedade que o criou e ali vive, 

como impacta seu futuro imediato” (COELHO, p. 37, 2001).  

Desta forma, verificaremos a seguir – a princípio em mapa (ilustração 41) e 

posteriormente em forma de descrição, os principais impactos ambientais que 

ocorrem no município, por meio dos seguintes elementos agrupadores:  

1 - Principais períodos históricos – O fechamento do Canal do Linguado e a época 

de sua expansão urbana mais intensa; 

2-  Atividades econômicas mais praticadas: Turismo, Mineração e Pesca. 
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Ilustração  41 - Principais Áreas de Vulnerabilidade Ambiental 
 
Fonte: Barbosa. Laboratório Cartográfico Digital. Univille, 2009. Modificado por Koetter, 2009.  
 

 

Legenda:  
 
1 – Bairro Maria Fernanda (ponto turístico da lagoa do Linguado onde ocorre o 
lançamento de dejetos orgânicos). 
2 – Bairro Pinheiros – Região do antigo lixão desativado, atividades de mineração e 
cultivo de eucaliptos. 
3 – Bairro Costeira – ponto turístico da lagoa do Linguado onde ocorre o lançamento 
de dejetos orgânicos e o assoreamento por deposição de sedimentos oriundos com 
o fechamento do canal do linguado. 
4 – Área de Invasão – Região onde se concentram a maior parte das ocupações 
irregulares e sem infraestrutura. 
5 – Região da Boca da Barra – Desembocadura sul do canal do Linguado, ponto de 
grande concentração turística onde ocorrem ocupações irregulares. 
6 – Bairro Salinas – Ocupação sobre área de restinga arbustiva, arbórea e dunas. 

 

1 
2 

3 

4 
 

5 
 

6 
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3.2.1. O Primeiro grande Impacto: O Fechamento do Canal do Linguado 
 

 

De acordo com a história de ocupação do município, pode-se afirmar que 

esta obra foi a responsável pelo primeiro grande impacto ocorrido no município de 

Balneário Barra do Sul, pois o  processo de ocupação que ora ocorria, vinha, até 

então, ocorrendo de forma gradual e inexpressiva, sem maiores reflexos no que se 

refere a modificações no ambiente natural do local, situação que vai se alterando na 

medida em que se conclui o processo de fechamento do canal do Linguado – pois o 

mesmo levou quase 4 anos para se concretizar -, trazendo implicações econômicas 

e ambientais ao município. Como impacto sócioambiental direto da obra cita-se: 

- A diminuição da comercialização de pescados e outros gêneros, seja por 

não haver mais o trânsito de navios, que ao passarem por estas águas 

faziam sua compra, ou por muitos não terem mais como realizar o 

transporte para comercializarem seus produtos;  

              Porém, ocorreram ainda impactos indiretos como: 

- Maiores dificuldades para praticar a atividade pesqueira, pois o canal 

que antes carreava os sedimentos de dentro do estuário para fora do 

mesmo, ao diminuir sua vazão, passou a permitir que a areia das dunas 

transportadas em épocas de ressaca e depositadas sobre a 

desembocadura do mesmo, não fossem mais retiradas, impedindo desta 

forma a saída da boca da barra, canal que dava aos pescadores acesso 

para o mar, motivo que levou à um grande problema de ordem 

econômica, pois este tipo de pesca era a principal atividade econômica 

da época, levando inclusive, a emigração de grandes grupos da 

população local. 

Este impacto inicial continuou ainda a se manifestar em forma de outros 

desdobramentos, quando as condições sociais por ele criadas, passaram a ser 

refletidos nesta mesma esfera, pois de acordo com o IBGE/SDE – SC (1997, p. 31) 

 
A falta de oferta de trabalho em quantidade satisfatória (...) é um problema 
que ocorre em muitos municípios e que afeta o conjunto da sociedade e a 
sobrevivência do indivíduo. Indiretamente, entretanto, ela pode afetar o 
Meio Ambiente ao levar a pessoa desempregada a atividades produtivas 
para as quais não se encontra preparada, ocasionando pressão sobre os 
recursos naturais ao alterar de forma predatória. 
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Como outros desdobramentos do impacto inicial, verifica-se ao longo do 

canal, a diminuição da entrada de diversas espécies de peixes, principalmente as 

de maior porte, mais uma vez atingindo também a economia local com a diminuição 

da produtividade da maior fonte econômica da população. Como algumas 

ocorrências indiretas podem-se citar ainda: 

- A diminuição da vazão que levou ao surgimento de bancos de areia ao 

longo do canal, modificando a morfologia do mesmo. Tal fato provocou 

um desvio da corrente de maré para as margens, provocando a erosão 

das mesmas e fazendo com que os pescadores tivessem de recuar suas 

moradias mais para o interior, novamente dificultando a atividade 

pesqueira; 

- Por fim, nos dias de hoje, a falta de vazão permite ao longo da lagoa do 

Linguado - modificação do nome laguna visto a mudança da morfologia-, 

o acúmulo de diversos agentes poluentes que não só prejudicam a fauna 

marinha, vista a diminuição de algumas espécies no local, como a 

própria saúde da população, conforme pode-se verificar nos relatórios de 

balneabilidade emitidos pela Fatma (ROCHA, 2003), que normalmente 

caracterizam a água da foz da lagoa do linguado como imprópria para 

banho, quando a coleta do material para análise se faz em épocas de 

maré vazante. Tal fator é preocupante, pois de acordo com Santa 

Catarina (2002), ao se referenciar à parâmetros de qualidades 

ambientais como DBO5 e DQO84, coliformes fecais85, toxidade86, 

demonstra-se que quanto maior o grau de poluição, maiores os índices 

que levam através de processos biológicos e químicos à uma diminuição 

ou ao desaparecimento de formas de vidas aquáticas, como maior o 

                                                
84 DBO5 e DQO são parâmetros na caracterização do grau de poluição de um corpo de água por 
matéria orgânica e inorgânica quimicamente inoxidável, proveniente principalmente de esgotos 
domésticos, efluentes industriais e dejetos animais. 
 

85 O parâmetro “coliformes fecais” é utilizado como indicador de poluição por matéria orgânica de 
origem animal. [...] Embora esses organismos não sejam patogênicos, sua presença inclui também a 
possibilidade da existência de microorganismos responsáveis pela transmissão de doenças (SANTA 
CATARINA, 2002). 
 

86 Causada por substâncias químicas provenientes de efluentes industriais de chorume de lixões e 
de aterros de resíduos industriais e urbanos e do lixiviamento de agroquímicos. Contribuem ainda os 
esgotos domésticos, a medição de toxidade tem por finalidade saber se, em que medida as 
substâncias ou misturas de substâncias são nocivas, como e onde manifestam-se seus efeitos. 
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risco para o contato humano. A visualização do fechamento do canal do 

linguado na atualidade pode ser percebida na ilustração 41: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 41.a – Barramento do canal do 
Linguado, em 1997. 
Fonte: Imagem Landsat TM 5 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana: 2004. 

 
Ilustração 41.b – Barramento do canal do 
Linguado, em 2000. Em laranja, expostos os 
sedimentos de fundo pela maré baixa. 
Fonte: Imagem Landsat TM 5 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana: 2004. 

 

 

Quanto às referidas questões, é imprescindível ainda citar que o 

assoreamento ocorrido pelo fechamento do canal em várias áreas marginais, levou 

à conseqüente ocupação do mesmo, pois Barbosa (2003, p. 08 e 09) nos indica que 

“Às margens que sofreram sedimentação no canal estuarino, principalmente sobre o 

esporão arenoso formado no período de 1938 à 1978, ocorreu um grande 

assentamento antrópico [...]. Tal fato, é preocupante, pois trata-se de uma área 

morfogenética recente e ainda instável para uma ocupação humana segura de 

riscos ambientais ”.   

Contudo, mesmo havendo ainda muitos estudos e abordagens a serem 

feitas sobre a problemática do fechamento do Canal do Linguado no local, a grande 

parte dos resultados obtidos aponta que a execução de tal obra foi um bruto e cruel 

impacto para os sistemas naturais do local, seja para as espécimes aquáticas da 
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fauna, quanto para os ecossistemas ao seu redor87, e, logicamente, para a 

população ribeirinha ou não, que dependem das atividades pesqueiras para seu 

sustento. Não bastando tal cenário, têm sida contínua e intensa a poluição de 

dejetos químicos e orgânicos ao longo do mesmo, seja quando estes são lançados 

às suas margens ou quando são lá despejados através da desembocadura dos 

vários rios que abriga na região.   

Tais condições ensejam e reavivam o debate que se faz há muitos anos, da 

necessidade de reabertura do canal como uma solução para o problema. Tal debate 

é complicado, pois além de envolver altos custos por conta da possível viabilização 

da obra, após muitos estudos realizados ainda não se sabe ou pode-se prever 

exatamente os efeitos, tanto de curto quanto de longo prazo, causados pela 

reabertura do canal88, o que faz desta questão, talvez o maior problema sócio-

ambiental a ser enfrentado pela região norte do estado de Santa Catarina. 

 

 

 

3.2.2 A Segunda Onda: A Expansão Urbana do Município 
 

 

Após o primeiro período, que foi o fechamento do Canal do Linguado com 

seus respectivos impactos, os quais influenciaram ainda novos tipos de pesca, 

novas atividades econômicas, e, até na configuração espacial do local, passadas 

algumas décadas, o município neste processo de readaptação, passa a configurar 

uma nova condição econômica, que vai ser intensificada com a implantação de 

novas estruturas, que, aliadas às condições favorecidas pelo poder público – 

aspecto melhor discutido no próximo capítulo -, influenciaram para que ocorresse 

                                                
87 O Canal do Linguado insere-se na conhecida região da Baía da Babitonga, que envolve vários 
municípios do norte catarinense como Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, Araquari, 
Joinville, Itapoá e Garuva, e os dejetos lançados principalmente pelo centro industrial de Joinville, 
aliados ao despejo de esgotos orgânicos que ocorre em toda a sua extensão, que por conta da 
interrupção do fluxo do canal ficam inertes ao longo do mesmo, comprometem não só a fauna e a 
flora, como a saúde e a fonte de renda de moradores de todo seu entorno. 
 
88 Alguns dos muitos estudos já realizados, como aqueles de parceria entre a UNIVILLE – 
Universidade da Região de Joinville com órgãos do governo federal entre outros, indicam que com a 
reabertura irá ocorrer uma súbita elevação da lâmina de água que atingirá uma grande extensão de 
áreas povoadas, além da remoção de toneladas de dejetos depositados ao fundo do canal que 
deverão ficar dispersos ao longo do mesmo até que por um longo processo sejam carreados pelas 
correntes marinhas. 



 

 

115

 
 
 

um forte adensamento na ocupação local, como também, contribuíram para que 

uma postura mais ligada à atividade turística se desenvolvesse. Tais condições 

ensejaram então, em um primeiro plano para sua realização, de novas áreas para a 

ocupação, sendo que esta, ao se concretizar através de um caráter principalmente 

especulativo, aliada às condições sócio-econômicas da população residente e que 

periodicamente freqüenta o município89, consubstanciou-se, através da ocupação 

de loteamentos irregulares, na forma de variados impactos sócioambientais.   

Lembre-se ainda neste caso que, ao tratar dos problemas de crescimento 

urbano nas cidades, ocorre de maneira muito comum, a construção de alguns 

pressupostos pelo senso comum que nem sempre dão conta de explicar a 

realidade, neste caso citam-se as seguintes falácias por ex.: “A degradação 

Ambiental cresce na proporção em que a concentração populacional aumenta”,  

“Seres humanos são por natureza depredadores” (COELHO, 2001, p.20). O fato é, 

que no caso de Balneário Barra do Sul em específico, não bastam, por exemplo, 

estudos apenas de questões relativas à demografia, quando comumente cita-se que 

o crescimento populacional de determinada área seria o fator determinante do 

surgimento de novos impactos, sem avaliar que o que é positivo para uma classe 

social pode não ser para outra e mesmo que o que é positivo num momento do 

processo pode não ser em outros. Assim, pode-se afirmar que não foi o expressivo 

crescimento populacional ocorrido no período 1997-2000, da ordem de mais de 

50%, o grande fator responsável pelas problemáticas visualizadas no município em 

questão, mas a forma como o mesmo ocorreu, de forma que Santa Catarina (2002, 

p.45), aponta que “A transformação espacial ocorrida em Barra do Sul [...] ocorreu 

de forma meramente comercial-imobiliário, com o comércio de lotes de baixo valor 

localizados na margem do Canal do Linguado, em grande parte dos casos em áreas 

de restinga e de manguezal [sic]”. 

Assim, não bastasse o fato desta expansão urbana constituir-se num 

problema de grande degradação ambiental – como será visualizado mais adiante -, 

a mesma serviu ainda de “estopin” para o processo de embargo de construções na 

maioria dos loteamentos do município – que estão irregulares -, provocando 

                                                
89 O Balneário de Barra do Sul como já citado, constitui-se no município litorâneo mais próximo de 
Joinville, mas que nunca recebeu grandes projetos de infra-estrutura, por isto possui um perfil sócio-
econômico cujos freqüentadores constituem-se – não via de regra - em grande parte, de operários 
provindos principalmente do município de Joinville. 
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consequentemente, sérios problemas sócio-econômicos para a população que viu 

diminuídas suas fontes de renda.   

 Rigotti (2002) comprova através de texto jornalístico, a problemática desta 

questão: 
 

Aberto procedimento administrativo para apurar os fatos, o MPF se 
deparou com um relatório da Polícia Ambiental que identificou 52 
loteamentos no município, sendo que 31 estão em situação irregular e dez 
em situação de clandestinidade. As irregularidades constatadas vão desde 
ausência de licenciamento ambiental, até o desrespeito às diretrizes de 
parcelamento do solo urbano.  Foram verificadas construções às margens 
dos rios, sobre dunas e mangues, falta de sistema adequado de esgoto e 
rede de escoamento pluvial, falta de tubulação e ensaibramento das ruas, 
inexistência ou restrição da área pública, esgoto jogado diretamente nos 
rios locais - inclusive na lagoa do Linguado -, valas de esgoto a céu aberto 
e disponibilidade apenas parcial de água encanada e energia elétrica. 

 

 

Como será relacionado também no capítulo IV, a ausência de normas ou de 

fiscalização à respeito do uso que se faz do solo do município, conduz 

inevitavelmente ao agravamento das condições sócio-ambientais, como ocorre por 

exemplo, com o lançamento de esgoto à céu aberto que ocorre em grande parte 

dos loteamentos no município (ilustrações 42 e 43) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                   Ilustração 43 -  Lançamento de esgoto à céu aberto  

                   Foto: Santana, “área de invasão”: out/2003. 

 
                    Ilustração 42 - Rede de esgoto em condições irregulares no Loteamento Baobá 
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                    Foto: Santana, Loteamento Baobá: out/2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                    
                   Ilustração 43 - Rede de esgoto e de lançamento de águas pluviais  
                   em condições irregulares no Loteamento Baobá 
 
                   Foto: Santana, Loteamento Baobá: out/2003 

 

 

- Casos como o da situação exposta anteriormente, resultaram no embargo 

que compreende mais de 60% dos loteamentos do município. Conforme 

dados do Ministério Público (2004), seu resultado positivo é que possibilitou 

uma mudança de postura da administração pública municipal ao tratar-se de 

viabilizar normas regulamentadoras voltadas para o desenvolvimento social e 

ambiental, quando levou então à compilação do Plano Diretor do município. 

Porém seus efeitos não podem ser revertidos, uma vez que gera uma cadeia 

de impactos ambientais indiretos iniciados pela retirada total ou parcial da 

vegetação, que desestabiliza os frágeis ecossistemas da região, caso da 

restinga e do manguezal (ilustração 44, 45 e 46). 
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           Ilustração 44 – Supressão da vegetação de restinga arbórea 

 

             Fonte: E. Koetter, Bairro Salinas: out/2003 

 

 

 

 

           Ilustração 45 – Supressão da vegetação de restinga arbustiva 

 

             Fonte: E. Koetter, Boca da Barra: out/2008 
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             Ilustração 46 - Ocupação de manguezais 

 

             Fonte: E. Koetter, Bairro Costeira: out/2003 

 

 

Ao desestabilizar o ecossistema, não apenas a flora é depreciada, - sendo 

que predomina no local a vegetação de restinga que tem grande importância como 

agente que impede a erosão, amenizando de forma bastante sistemática os efeitos 

da ressaca (fenômeno natural que ocorre com certa freqüência em Balneário Barra 

do Sul), - como obviamente ataca a fauna dependente da mesma, levando ao 

refúgio ou superpopulação nos poucos pontos cuja vegetação mantêm-se 

preservada, pois de acordo com a bióloga residente no município, Nara Chilleni 

(entrevista concedida em out/2003), a derrubada da vegetação provoca a migração 

de alguns animais, sendo que os mesmos ficam comprometidos por correrem o 

risco de saturar determinados ambientes, o que pode levar à extinção de certas 

espécies.  
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Também de acordo com dados da polícia ambiental, as ocorrências mais 

atendidas no município, “apesar de serem distintas, podem estar relacionadas (via 

de regra) às atividades inerentes à expansão urbana, que vem ocorrendo de 

maneira irregular, fato que apesar de beneficiar poucas pessoas que exploram as 

atividades imobiliárias, ocorre em detrimento ao meio ambiente e por conseqüência 

a toda a sociedade” A ilustração 46 demonstra que a maior parte das ocorrências 

atendidas pela polícia ambiental no município, destina-se ao auxílio a animais, 

sejam apanhados, feridos ou debilitados. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 47 – Número de ocorrências e tipos de delitos atendidas pela Polícia Ambiental  
no período de 2001 a 2003  

         

         Fonte: Polícia Ambiental: 2003 

 

Legenda (em destaque os 02 crimes mais atendidos, A-410 e N-801): 

 

A-410 – Auxílio a animais (apanhados, feridos e debilitados, etc.); 

N-101 – Caça a animais silvestres sem autorização; 

N-104 – Venda e/ou cativeiro de animais silvestres sem autorização; 

N-201 – Poluição com mortes de espécimes da fauna aquática; 



 

 

121

 
 
 

N-205 – Pescar no período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados 

por órgão competente; 

N-207 – Pescar quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de 

aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos; 

N-301 – Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente; 

N-302 – Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente; 

N-309 – Vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar madeira, 

lenha, carvão e outros produtos de origem animal, sem licença válida para todo o 

tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente; 

N-310 – Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de 

vegetação; 

N-312 – Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora 

de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação; 

N-401 – Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora; 

N-406 – Ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos; 

N-411 – Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte 

do território nacional, estabelecimentos, obras, ou serviços potencialmente 

poluidoras, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou 

contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes; 

N-501 – Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a 

competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a 

obtida; 

N-601 – Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato 

administrativo ou decisão judicial; 

N-604 – Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim 

considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 
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histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 

autorização competente ou em desacordo com a concedida; 

N-801 – Dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou 
desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão 
público competente, ou em desacordo com as disposições das normas 

pertinentes da União, dos estados e municípios. 

 

Outro problema provocado pela supressão da vegetação no local é a 

degradação do solo, pois a ausência da vegetação altera sua capacidade de 

retenção de água, permeabilidade e porosidade, afetando também a recarga do 

lençol freático e podendo assim comprometer o abastecimento de água no local, 

visto que as águas provenientes do lençol freático são as principais responsáveis 

pelo abastecimento do município.  

A expansão urbana se manifesta ainda na forma de pequenos focos, de 

forma que percebe-se uma variedade de ações que causam impactos 

sócioambientais no local, como os que se pode enumerar a seguir: 

 

- O lançamento de efluentes e outro dejetos orgânicos, seja em valas à 

céu aberto, ou nos recursos hídricos locais, como na lagoa da desembocadura sul 

do Linguado (ilustração 47 e 48).  
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       Ilustração 48 – Lançamento de esgoto na lagoa do Canal do Linguado. 
 
       Foto: E. Koetter, Bairro Maria Fernanda, outubro de 2008. 
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       Ilustração 49 – Lançamento de esgoto na lagoa do Canal do Linguado. 
 
       Foto: E. Koetter, Bairo Maria Fernanda, outubro de 2008. 
 

 

O lançamento de esgoto na área da lagoa do Canal do Linguado traz por 

conseqüências perturbações nos índices de qualidade DBO5 e DQO que levam à 

diminuição das espécies aquáticas, prejudicam a saúde das pessoas e refletem nos 

índices de balneabilidade do local, o que resulta diretamente em diminuição da 

qualidade de vida e de geração de parte da receita advinda por este tipo de turismo. 

Tal fato ocorre por ser o tratamento de esgotos praticamente inexistente no 

Balneário de Barra do Sul, pois “apenas 9,987 km de ruas possuem sistema de 

drenagem instalada, o restante do município é atendido apenas com valas a céu 

aberto” (ROCHA, 2003, p. 53). Também não há por parte do poder público uma 

implantação de um sistema de tratamento de esgoto, e a maioria dos munícipes não 

possui condições para custear um tratamento eficiente aos esgotos domésticos. 

Como conseqüência se tem a perda em níveis de saúde, onde segundo 

informações da Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul (2004) em trabalho 

de pesquisa por amostragem estratégica de Baraúna (1998), dos poços de onde 

foram coletadas amostras de água no município, em nenhum deles foi encontrada 

água considerada de boa qualidade. 
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- Outro problema, muito freqüente, é a falta de uma destinação 

adequada dos resíduos sólidos. De acordo com Rocha (2003), em pesquisa 

amostral realizada, constatou-se que uma parcela significativa da população, cerca 

de 14%, não faz a eliminação adequada destes resíduos, que em boa parte 

permanecem depositados à céu aberto. Além da poluição visual e olfativa, o lixo 

depositado à céu aberto cria condições favoráveis para a procriação de ratos e 

baratas, que veiculam como agentes transmissores de várias enfermidades para a 

população. O problema da deposição de lixo à céu aberto agrava-se ainda mais na 

alta temporada, quando a falta de estrutura para atender a uma população que se 

multiplica por até 15 vezes, torna comum a visualização de ocorrências como a 

demonstrada na ilustração 48. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Ilustração 50 – Resíduos sólidos depositados à céu aberto 
  
 Fonte: Ishikawa, Centro: 2000 
 

             

Inadequada também é a eliminação de boa parte dos resíduos restantes do 

pescado após a limpeza – que se faz por parte de alguns pescadores -, realizando-

se à beira dos recursos hídricos, mais especificamente na região da boca da barra, 

local em que se faz a limpeza do pescado logo após sua retirada do mar, onde é 

grande a freqüência de turistas, gerando também impactos de ordem visual e 

olfativa além de elevar o índice de DBO5, prejudicando as formas de vida existentes 

no canal estuarino.   
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3.2.2.1 Problemas Originados pela Atividade do Turismo 

 

 

Tratando-se ainda dos problemas originados pela expansão urbana, Um 

outro problema de grande escala predatória é a atividade turística, que de acordo 

com o IBGE/SDE – SC (1997), apesar de ser uma fonte de renda substancial para 

várias comunidades, quando ocorre sem planejamento, gera impactos ao meio 

ambiente e a sociedade, uma vez que o mesmo atrai para a orla marítima uma 

população expressiva por um curto período do ano. Considerando a intensidade 

com que o mesmo ocorre, e, aliado ainda à uma falta de estrutura - pelo fato de que 

o período exige custos elevados para a manutenção danos que são usufruídos por 

uma pequena parcela da população, que geralmente dispõe de poder aquisitivo 

para viabilizar – por meio de “brechas” na fiscalização por parte dos órgãos 

competentes -  edificações em áreas impróprias mas de alto valor paisagístico – 

geralmente áreas de preservação – promovendo muitas vezes a privatização da orla 

marítima (ilustração 49 e 50); 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                       Ilustração 51 – Privatização da orla marítima 
 
                       Foto: E. Koetter, Praia da Picama: out/2003   
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                       Ilustração 52 - Privatização da orla marítima na Lagoa do Linguado 
 
                       Fonte: Santana, Bairro Costeira: 2003. 

 

 

Além da restrição destas áreas de lazer que pertencem a toda a sociedade, 

também são comuns ações como a abertura de vias em praias – áreas de restinga - 

dunas, ocupação de margens, aterramento de manguezais entre diversas outras 

ações que comprometem os ecossistemas costeiros. 

Por fim, a atividade do turismo em áreas costeiras atrai ainda problemas 

secundários como: 

 

-  poluição das praias e recursos hídricos     

-  risco de perda irreversível da fauna; 

-  riscos de problemas de abastecimento de água; 

-  insegurança e furtos; 

- conflitos com banhistas, surfistas e a pesca artesanal pelos esportes 

náuticos. 
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3.2.3 Outros Impactos Ambientais 

 

 

 

3.2.3.1 O Lixão Desativado 

 

 

 

O antigo depósito de lixo municipal – o lixão, constitui-se de um outro 

elemento de grandes proporções para o meio ambiente local, pois, além de 

constituir-se por si só em uma prática de grande agressão ao meio ambiente, 

“sendo os mesmos [os lixões] responsáveis, por riscos ambientais variados, que 

incluem a poluição dos solos por lixo tóxico, dos recursos hídricos (rios, banhados, 

cachoeiras) por dejetos sólidos e líquidos (chorume) e do ar, com prejuízo a fauna, 

se constituem em importantes vetores de doenças para a população” (IBGE/SDE-

SC, 1997). Acrescenta-se ainda o aspecto de que, no município de Balneário Barra 

do Sul, o lençol freático é caracterizado como subsuperficial,90 o que faz com que as 

probabilidades de contaminação e poluição dos recursos hídricos no local sejam 

ainda maiores. Não bastasse tal situação, tem-se ainda como elemento 

complicador, o fato de que em Balneário Barra do Sul, o lixão se localizava em área 

próxima a um dos pontos de captação de água para abastecimento pela Casan 

(ilustração 44), como Rigotti (2002) denuncia: 

 

 
O problema, porém, pode ganhar dimensões maiores se não houver uma 
preocupação em proteger os três poços artesianos que abastecem o 
município. O alerta é do diretor regional da Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (Casan), Odir Nunes. Segundo ele, se o depósito de 
lixo da cidade permanecer onde está - a 700 metros dos poços - a 
contaminação será inevitável e o abastecimento ficará comprometido. 

 

 

 

                                                
90 O município possui solos hidromórficos, que são assim caracterizados, pelo fato de apresentarem 
lençol freático subsuperficial (SANTA CATARINA, 2002). 
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              Ilustração 53 – Ponto onde realizava-se a captação de água da  
                Casan (localizado próximo do antigo “lixão”) 

  
Fonte: Koetter, Bairro Pinheiros: out/2008 
 
 
 
 
Apesar de não terem sido realizados estudos sobre a possibilidade de 

contaminação do lençol freático local por chorume, Rocha (2003) aponta que são 

grandes as probabilidades de terem ocorrido a contaminação do lençol, pois bem 

próximo à localização do lixão, há pontos onde o lençol freático aflora, 

demonstrando mais uma vez como este encontra-se sub-superficial e, por isto, 

facilmente contaminável.  

Hoje não mais se realiza a captação de água pelo sistema CASAN neste 

local, mas a localização deste depósito, que fica no bairro de pinheiros, constitui-se 

de parte da área rural do município, onde diversas propriedades tem por hábito 

consumirem água através de poço artesiano. 

Por fim, o referido lixão foi desativado sem a devida manutenção, fato 

constatado na ilustração 45, havendo no local ainda grande exposição de resíduos 

em contato com o ambiente, de forma que ainda nos dias atuais, pode-se visualizar 

seu contato direto com pessoas adultas caminhando com animais de pasto, além 

crianças que são encontradas brincando sem qualquer tipo de proteção ou cuidado  
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por sobre o mesmo.  Por ação do ministério público que promoveu a conseqüente 

desativação deste, o lixo produzido passou a ser encaminhado ao aterro sanitário 

de outros municípios, serviço que têm gerado muitos custos para o município, 

sendo que na atualidade, a prefeitura de Balneário Barra do Sul têm procurado, em 

consórcio com outros municípios da região que dispõe do mesmo problema, dar 

início à construção de um aterro sanitário para a destinação dos resíduos 

produzidos nestes locais.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ilustração 54 - Lixão desativado em Balneário Barra do Sul 
 
Fonte: Ishikawa. Bairro Pinheiros: sd 
 

 

3.2.3.2 As Atividades de Mineração 

 

 

A mineração é outra atividade de grande ocorrência no município, que pela 

sua característica de planície sedimentar litorânea, apresenta um terreno bastante 

arenoso, material muito utilizado pela indústria da construção civil, como também 

compreende diversos depósitos de conchas resultantes das atividades das antigas 

sociedades coletoras que ali habitaram. 
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Desta forma, em outros tempos, a atividade de extração ocorria muito 

densamente nos depósitos arqueológicos da região – sambaquis – o que levou à 

destruição quase que completa de diversos dos sítios do município, sendo que 

muitos destes, segundo a arqueóloga Dione Bandeira, do museu de Sambaqui de 

Joinville, apresentavam características especiais, pois neles foram encontrados 

objetos singulares que ajudaram a compreender o modo de vida destes povos, além 

de alguns serem os mais antigos sambaquis existentes na região do litoral norte 

catarinense. O material retirado destes depósito foi utilizado principalmente na 

construção das primeiras estradas do município como material utilizado na 

pavimentação – as conchas quebradas tinham um efeito de “piso” quando niveladas 

sobre o solo e posteriormente passaram a ser utilizadas na abertura de vias para 

loteamentos. Hoje esta atividade praticamente cessou, embora sejam várias as 

obras no município que, ainda recentemente, utilizaram este material como aterro 

para suas edificações. 

Também fora comum no passado, a extração de areia das dunas por 

algumas das empresas de material de construção do município (ilustração 55), 

como as de Gercino Carvalho (inoperante atualmente) e de Henrique Manoel 

Borges. Tal atividade provocou, além da alteração na paisagem, maior 

suscetibilidade da linha de costa aos processos erosivos e de “ressaca”. 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Ilustração 55 – Extração de areia das dunas  
 
                    Fonte: Ishikawa, Bairro Salinas: 2000 
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Hoje a atividade de mineração toma outras direções ao explorar 

principalmente areia e barro para abastecer setores da construção civil local, 

regional e até nacional – em se tratando de um tipo de areia considerada de alta 

qualidade, que é explorada por uma empresa ligada à uma grande indústria 

localizada no município de Barra Velha, que produz vidros especiais que abastecem 

empresas do mercado nacional. Embora a maioria das empresas que exerçam a 

atividade possua autorização dos órgãos competentes, é inegável seu legado 

através de diversos impactos ao ambiente natural da região, seja ao 

desestabilizarem ecossistemas, promoverem poluição visual ao originarem 

verdadeiras crateras em regiões como a que beira o acesso principal ao município 

(SC 495), e, encontram-se ainda, indícios de que em algumas destas “aberturas”, 

há o afloramento do lençol freático pelo fato das mesmas atingirem grande 

profundidade, que em contato direto com o ambiente externo, situa-se exposto à 

conseqüente degradação. Existe ainda nesta localidade, uma outra atividade que 

torna complicada a manutenção da qualidade do lençol freático: A silvicultura 

através da plantação de eucaliptos, que têm levado ao rebaixamento do nível do 

lençol d’água. Como já citado, este recurso – o lençol freático - é a principal fonte de 

abastecimento de água da população local. Em todos os casos citados, não 

verificou-se a implementação de medidas mitigadoras para tais problemas. 

 

 

3.2.3.3 Problemas Relacionados à Atividade Pesqueira 

 

 

De considerável importância são também os problemas relacionados à 

pesca. No entanto, apesar de atividades como pesca em períodos de defesa ou 

com uso de técnicas predatórias serem registrados como ocorrência significativa 

nos dados de crimes ambientais atendidos pela polícia ambiental de Joinville, bem 

sabe-se de que não é a utilização de técnicas predatórias pelos pescadores locais 

que praticam principalmente a pesca artesanal, a maior razão da diminuição dos 

peixes e outros elementos da biota marinha, mas de acordo com os próprios 

pescadores locais, além de denúncias em trabalhos realizados pelo gerenciamento 
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costeiro (IBGE/SDE – SC, 1997), é a pesca industrial91, que vem sendo praticada 

além do limite permitido – distância em relação à linha de costa -, adentrando então 

em águas reservadas apenas para a pesca artesanal, a principal responsável pela 

diminuição do estoque de peixes e da vida marinha em geral, pois atua em áreas de 

berçários naturais, dificultando a alimentação e reprodução das espécies. 

Aliado a este problema, cita-se ainda a própria diminuição do pescado por 

ordem dos crescentes níveis de poluentes que são lançados nos recursos hídricos – 

tanto localmente quanto globalmente – quando estes agentes comprometem a 

qualidade e quantidade do alimento disponível. No local esta poluição se dá 

principalmente pelo lançamento de esgoto doméstico na lagoa do linguado, além do 

descarte do óleo utilizado como combustível para os motores das embarcações ser 

feito algumas vezes, diretamente nos corpos hídricos (ilustração 52), formando uma 

película impermeável que impede, por exemplo, a renovação de oxigênio destes 

ambientes para com a atmosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ilustração 56 – Descarte de óleo na lagoa costeira 

 

                    Foto: Ishikawa, Lagoa do Linguado: 1998 
                                                
91 Comprimento da embarcação maior do que 8 metros, sistema de conserva do pescado à bordo. 
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Há também um conflito com relação ao próprio descumprimento das leis. 

Pois, se por um lado, práticas predatórias ocorrem pela ausência de fiscalização, 

por outro, os pescadores locais pregam que atuam desta forma não só por questões 

de sobrevivência - pois muitos alegam não terem outra alternativa senão a 

exploração de certas espécies em épocas como as de defeso uma vez que os 

recursos liberados para a anuência à estas práticas em determinadas épocas do 

ano não é o suficiente – como por haverem dúvidas quanto à determinadas épocas 

do defeso. De acordo com o Projeto Gerenciamento Costeiro (1997), há uma 

controvérsia sobre os períodos de desova do camarão, onde pescadores e até 

técnicos da área, indicam que o período de defeso do camarão no local, ocorre em 

época contrária àquela prevista na legislação, o fato é que a pesca do camarão 

ocorre largamente no período de defeso e o problema é que esta prática pela falta 

de esclarecimento, além de prejudicar os pescadores locais, pode estar contribuindo 

para a ameaça à diversidade e equilíbrio ecológico das espécies. 

 Ocorre ainda outro tipo de conflito, originado pela prática de determinados 

esportes náuticos que, por falta de maiores esclarecimentos entre os setores 

envolvidos, levam à um choque de interesses, gerando riscos de acidentes e, por 

vezes, dificultando a realização das atividades por parte dos pescadores.  

 Ainda no contexto de ações ligadas ao setor da pesca no município, tem-

se o problema da ocupação da ilha dos remédios – fato também discutido no quarto 

capítulo - onde esta ocorreu de forma intensa nos últimos anos, de forma que 

praticamente triplicou-se o número de construções em uma ilha cuja finalidade 

principal deveria ser a ponto de parada para as embarcações pesqueiras. O 

“loteamento” desta área de marinha levou à descaracterização da paisagem, 

provocou sérias agressões ao ecossistema insular, e prejudicou a própria atividade 

turística pela perda do potencial paisagístico.  

Tais fatores levaram à intervenção do Ministério Público Federal que 

desapropriou a ilha que até então era mantida sob responsabilidade da Colônia de 

Pescadores de Balneário Barra do Sul, onde a mesma e os ocupantes do local 

respondem atualmente por processo em ação judicial, onde encontram-se proibidas 

quaisquer construção, ampliação ou remoção de edificações, até que a ação seja 

julgada e definida as diretrizes de ocupação do espaço da mesma.  
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3.3 Considerações Preliminares 
 

 

O quadro abaixo permite, de maneira sintética e setorizada, verificar os 

principais problemas ambientais levantados ao longo deste capítulo: 
  

 

Elemento Agrupador 
(origem dos 
impactos) 

 

Obras / Atividades 

 

Principais Impactos Ambientais 
Resultantes 

 

Fechamento do Canal 

do Linguado 

 

Interrupção do canal 
hídrico natural existente 
entre o município de São 
Francisco do Sul e o de 
Balneário Barra do Sul 

- Modificação e extinção de 
espécies frente a intolerância 
mediante mudanças ambientais 

- Diminuição do fluxo hídrico 

- Sedimentação do Canal e 
mudança da morfologia do 
mesmo 

- Concentração de agentes 
poluentes pela perda da vazão 

 

Expansão Urbana 

 

Grande crescimento 
populacional assentado 
em áreas sem o 
cumprimento das normas 
ambientais 

- Supressão de ecossistemas e 
fragmentação da biota  
- Diminuição da capacidade de 
armazenamento hídrico do solo 
- Poluição química em rios e solo 
- Proliferação de doenças 

 

Turismo 

 

Aumento intensivo do uso 
do solo em um curto 
espaço de tempo sem 
estrutura adequada 

- Comprometimento dos 
ecossistemas costeiros 

- Poluição das praias 

- Aumento dos processos erosivos 
em áreas de privatização da orla 

 

Mineração 

 

 

 

Retirada de material de 
sambaquis, areia e barro 
para a construção civil 

- Perda do patrimônio 
arqueológico 

- Processos erosivos na linha de 
costa 

- Degradação do lençol freático 

- Desestabilização dos 
Ecossistemas 

 

Pesca 

 

Pesca predatória e em 
períodos de defeso com 
lançamento de óleo nos 

- Diminuição de indivíduos / 
extinção da biota marinha 

- Poluição das águas. 
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recursos hídricos 
 

Quadro 1 – Síntese das Atividades e Impactos Ambientais no Município de Balneário Barra do Sul 

Fonte: Organizado pela Autora (2009) 

 

Analisando o quadro como um todo, e tendo como pano de fundo a 

maneira como estruturou-se politicamente e organizacionalmente o jovem município 

de Balneário Barra do Sul, percebe-se que, de maneira geral, os fatos (problemas e 

impactos ambientais) apresentados ocorrem ainda não só por falta de políticas do 

poder público, como por condições sócio-econômicas da população, choques de 

interesses, falta de conhecimento e consciência acerca dos problemas originados 

por ações ao meio ambiente. No entanto, referindo-se aos problemas de causas 

sócio-econômicas, percebe-se que de um lado, apesar de os mesmos ocorrerem 

sob várias formas, seu foco inicial de agressão é bem menor do que aqueles 

verificados anteriormente quando há uma conivência maior do poder público 

combinado com interesses que envolvem setores da iniciativa privada, responsáveis 

pela realização de grandes obras. A omissão, neste caso, é o elemento 

diferenciador, onde a ausência da fiscalização, que em vários discursos é apontada 

como um problema devido a dificuldade de dispor não só de recursos materiais 

como humanos, muitas vezes se faz ocorrer de maneira a permitir a realização de 

atividades e obras cujos resultados interessam a pequenos grupos da população, 

independentemente do legado ambiental ou social que possa causar. 

Estas ações, além de em um primeiro ponto agravarem a problemática 

ambiental, provocam uma crescente perda nos níveis de qualidade de vida, o que 

caracteriza uma série de situações problemáticas à saúde, à economia e ao bem 

estar social de uma forma em geral, agindo então sob o sistema de uma cadeia de 

eventos, imbricando o econômico, ao natural e ao social, com resultados 

geralmente não previsíveis.  

Neste caso, o principal cuidado a se tomar é o de que os impactos não 

sejam relativizados, pois o desafio para sua compreensão consiste em conceber 

uma investigação contínua, uma vez que os impactos ambientais são mudanças de 

relações ecológicas e sociais que precisam ser interrogadas incessantemente, sob 

uma visão de que estes sistemas são complexos e não lineares. 

Almeida et al coloca que:  
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“Quando um evento de entrada ultrapassa o limiar compatível com a 
organização do sistema, há profunda alteração e o sistema tende a se 
reajustar. Nesse reajuste, o sistema pode voltar a estado semelhante ao 
precedente ou atingir estado estacionário em novo posicionamento’’ 
(s.d., p. 119). 

 
Então, ao considerar que um sistema aberto é capaz de renovar energia, de 

se auto-defender e de se repor, o pressuposto neste caso é o de que o ecossistema 

é um fenômeno organizador, pois de acordo com Morin (1998, s.l), “(...) após uma 

ruptura de um determinado estado de relativa estabilidade, o sistema poderá se 

auto-organizar, ou seja, buscar sua auto-produção, auto-reprodução, auto-

recuperação ou auto-multiplicação” , de forma que pode-se presumir que, para sua 

continuidade, naturalmente, o sistema irá encontrar formas de estabelecer algum 

tipo de equilíbrio e, no que diz respeito à esfera social, ao que se pode constatar, a 

busca por reajuste neste sistema que parece ter ultrapassado seu limiar em vários 

níveis, tende a ocorrer com a criação do plano diretor do município, como será 

discutido no próximo capítulo. 
 



 

 

 

 

 
 

RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO DO USO DO SOLO 

EM BALNEÁRIO BARRA DO SUL 

 
 
 

A palavra solo pode ter vários significados, no entanto, de acordo com o 

que se objetiva neste caso - devido a finalidade de análise da manifestação dos 

processos espaciais que se dão no município de Balneário Barra do Sul - o termo 

será utilizado no sentido de tratar da porção da superfície terrestre sob a qual o 

homem habita e realiza suas atividades, pois enquanto suporte da atividade 

humana, o solo pode estar submetido a usos variados, tais como agrícola, urbano, 

etc., onde de acordo com Pitte (1998, p. 244) “O uso do solo seria a utilização de 

um terreno para uma função especifica”. Seguindo esta orientação, ao se 

caracterizar as manifestações sociais de caráter espacial, sua análise se reveste de 

fundamental importância, pois as diferentes formas de uso do solo encontradas 

constituem a manifestação mais visível da ação humana sobre a Terra.  

Desta forma, a análise seguida da interpretação do uso do solo, é capaz de 

revelar não apenas a dinâmica das atividades desenvolvidas pelos grupos 

humanos, mas também sua organização social e econômica e seus conseqüentes 

reflexos101. 
 

 

“Vista como uma forma de organização do espaço pelo homem, a cidade – 
uma forma específica de uso do solo -  “pode ser considerada de acordo 
com Harvey como a expressão concreta de processos sociais na forma de 
um ambiente físico construído sobre o espaço geográfico. Expressão de 
processos sociais, a cidade reflete as características da sociedade”. 
(CORREA, apud  Sene,  2000, p. 238) 

                                                
101 Estes reflexos se manifestam nas diferentes formas criadas para atender funções específicas do 
processo de produção social e, por conseguinte do espaço de uma dada sociedade, mas que ao 
longo do tempo acabam por desempenhar finalidades muitas vezes diferentes daquelas de seu 
propósito original. Independentemente da finalidade segundo a qual foi concebido um determinado 
objeto espacial, ele acaba atuando tanto sobre o meio natural quando sobre o social, uma vez que o 
homem é ao mesmo tempo o grande agente das mudanças sobre o ambiente natural e intimamente 
dependente deste meio e de seus atributos, seja ele natural ou construído. 
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De maneira geral, bem sabe-se que a interação da humanidade com o 

substrato físico de sua existência tem se dado por um período de alguns milhares 

de anos e que tal relacionamento tem obedecido às características de evolução 

tecnológica produzida pelo gênio humano. Desta forma, por muito tempo o uso e a 

ocupação do solo assumiram uma característica quase que unicamente agrícola, 

condição que passa a ser extremamente alterada com o advento da Revolução 

Industrial, nos séculos XVII e XVIII, cujas profundas alterações introduzidas nas 

relações sociais de produção e na dinâmica de uso e apropriação do solo, 

resultaram em um intenso crescimento populacional, associado à crescentes níveis 

de urbanização - principalmente nas últimas décadas do século XX – arranjados de 

maneira específica para o atendimento dos interesses ligados à produção do capital 

em geral102. 

Assim, ao fazer um paralelo do cenário global para o local, o processo de 

ocupação do uso do solo do município de Balneário Barra do Sul remete para os 

mesmos princípios do que ocorre ou ocorreu à níveis mais gerais, de forma que o 

município, ao consubstanciar seu arranjo espacial para a realização de 

determinadas atividades econômicas – comércio de lotes a baixo custo por 

exemplo -, teve como conseqüência direta a intensificação do uso do solo, de onde 

resultaram algumas problemáticas como: 

- Uma desregulamentação do espaço urbano como conseqüência da 

rapidez do processo que não pode ser antecedida por ações de 

planejamento – recurso este que depois passa a ser implantado; 

- Grande ocorrência de Impactos Ambientais como resultante de uma 

utilização  inadequada dos recursos naturais disponíveis; 

- Desestruturação da cadeia econômica (mediante às situações 

problemáticas criadas), contribuindo para o aumento dos problemas que 

atingem a sociedade como um todo. 

Pautando-se então nos pontos abordados acima como sendo as questões 

mais relevantes para serem analisadas sob a luz do processo das manifestações 

espaciais que ocorrem no local de estudo, a discussão se inicia logicamente, pelo 

uso do solo no local, como de seus mecanismos de controle, para, em seguida, 

                                                
102 “a técnica para a intervenção nas cidades, conforme a conhecemos hoje, tomou forma e ganhou 
corpo sólido, normatizado e moderno, à época da Revolução Industrial, justamente quando a cidade 
tornou-se o lugar privilegiado para a reprodução do capital” (Oliveira, 1985, p.10). 
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serem discutidas questões que influenciam ou devem vir a influenciar o uso do solo 

no município de Balneário Barra do Sul.  

 

 

 

 

4.1  Os Mecanismos Para Controle do Uso do Solo 

 

 

Visto o crescente surgimento e agravamento de problemas que ocorrem 

como conseqüência do aumento contínuo da taxa de urbanização, torna-se 

necessária a criação e existência de mecanismos com vistas a oriental tal 

processo, surge assim, o planejamento urbano, entendido como “uma atividade do 

pensamento humano que, pelo poder de imaginar a realidade de forma antecipada, 

constitui uma condição de reprodução da sociedade” (Oliveira, 1985, p. 10). Desta 

forma, no atendimento a esta premissa, vários instrumentos passam a ser criados 

para um melhor uso e controle do solo, estando a maioria deles prevista nos planos 

diretores, que é um instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento 

de um município e que tem por fim promover – pelo menos em seus princípios 

gerais103 – não só uma manutenção, como uma conseqüente melhoria nas 

condições de vida das várias camadas da população como um todo.  

Assim, para atingir tais fins, este mecanismo passa a ser exigido por lei, 

onde anteriormente era previsto na Constituição Federal, 1988 - § 1° do artigo 182 

– “O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com 

mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e de expansão urbana”, pois já previa-se o plano diretor como um documento que 

continha as diretrizes para o desenvolvimento social, econômico e físico-territorial 

dos municípios, como alguns dos diversos instrumentos normativos que resultam 
                                                
103 Segundo o Artigo 5º do Plano Diretor do Município de Balneário Barra do Sul (LEI 
COMPLEMENTAR Nº. 016/2008, p. 02) - A promoção do desenvolvimento da qualidade de vida e 
do ambiente no município de Balneário Barra do Sul tem como princípio o cumprimento de suas 
funções sociais, garantindo: 
I – a Cidade Ecológica que respeita o meio ambiente; 
II - a Cidade Turística que preserva seus potenciais e otimiza a infra-estrutura; 
III – a Cidade Acolhedora que bem recebe os seus visitantes; 
IV - a Cidade Competitiva que gera emprego e distribui renda; 
V - a Cidade Socialmente Justa que reduz as desigualdades e a exclusão social; 
VI - a Cidade Organizada que planeja, fiscaliza e promove gestão participativa. 
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da sua elaboração, como a lei de uso e ocupação do solo e a lei de parcelamento 

do solo para fins urbanos. 

O plano diretor também era previsto no Estatuto das Cidades em 

observância à Lei Federal nº. 6.766/79 [loteamentos], no entanto, o mesmo 

desobrigava os municípios com menos de 50.000 habitantes, a emitir as diretrizes 

prévias para os loteamentos – art. 8º da lei 6766/79. 

Ao analisar os documentos citados, pode-se observar que havia uma 

incongruência entre os dois instrumentos, pois a lei federal de parcelamento do solo 

desobrigava os municípios com menos de 50.000 habitantes a emitir as diretrizes 

prévias para loteamentos, provavelmente considerando que municípios deste porte 

não possuíam condições de manter um profissional ou uma equipe de 

planejamento. No entanto, a Constituição Federal/88 obrigava que municípios com 

mais de 20.000 habitantes tivessem seu Plano Diretor, que é um instrumento muito 

mais complexo do que a atividade técnico-administrativa de analisar e aprovar 

loteamentos. Ademais, uma vez elaborado o Plano Diretor, há necessidade de se 

aplicar as diretrizes ali contidas, e ao mesmo tempo acompanhar o seu 

distanciamento em relação à realidade do desenvolvimento do município, com o 

objetivo de mantê-lo atualizado, em um processo de reconstrução permanente. 

A Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, vem então 

reforçar e complementar as premissas dos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, pois coloca que o plano diretor deve incluir “o enfoque ambiental de 

planejamento na definição do modelo de desenvolvimento do Município, das 

diretrizes e das estratégias para a execução de planos, programas e projetos, 

enfatizando a participação popular, a sustentabilidade econômica, social, ambiental 

e cultural” (Balneário Barra do Sul, Lei 016/2008, Art. 6º, p. 02). Desta forma, o 

plano diretor, “entendido como o instrumento necessário para o desenvolvimento 

urbano, marcava a passagem das administrações empíricas para as 

administrações planejadas” (Oliveira, 1985, p.17). 

No entanto, apesar da previsão da criação do plano diretor para os 

municípios conforme as várias peças da legislação existentes, apenas com a 

obrigatoriedade prevista pela lei 10.257, o mesmo passa a ser criado e posto em 

vigor por grande parte dos municípios brasileiros. Isto porque a citada lei amplia o 

número de municípios que deve conter este mecanismo ao estabelecer que, todos 

os municípios que possuem mais de 20.000 habitantes ou que apresentem 



 

 

141 
 
 
 
 

 
 
 
 

impactos em potencial por conta de crescimento econômico exponencial ou por 

grande desenvolvimento industrial e ou vocação turística – sendo este último o 

caso de Balneário Barra do Sul - deveriam promover a criação de seu plano diretor.  

A criação do plano diretor por sua vez, requer a criação e implementação de 

uma série de outros mecanismos complementares. Assim, de acordo com Santos 

(1987, p. 25), dentre os instrumentos de caráter jurídico-urbanístico existentes no 

plano diretor, um dos mais conhecidos e importantes seria o plano de uso e 

ocupação do solo, item que contempla instrumentos complementares como: 

- A lei de zoneamento urbano: Este recurso busca que cada edificação, 

cada atividade, cada grupo humano esteja disposto em seu devido 

espaço, sendo este um espaço pré-determinado de acordo com as 

diretrizes das ações de planejamento, como a criação de zonas 

industriais, comerciais, etc. 

- A lei de loteamentos: Este instrumento estabelece as condições para o 

parcelamento do solo urbano, tais como a área mínima por lote, o acesso 

à energia elétrica e ao sistema de escoamento de águas pluviais, áreas 

verdes, entre outras condições exigidas.  

- O código de obras: Com vistas a complementar as leis de loteamento, 

este código se refere à forma de ocupação dos lotes, como altura das 

edificações, aproveitamento do terreno, etc. Contudo, deve-se chamar a 

atenção de que tal código pode por vezes ser exclusivista, uma vez que 

grande parte da população não dispõe de recursos para adequar suas 

moradias de acordo com os pré-requisitos exigidos, sendo nestes casos, 

necessária, de alguma forma, a contrapartida do poder público. 

Existem ainda uma série de outros mecanismos, como o código de posturas 

que determina as formas de utilização de espaços públicos e privados nas cidades, 

ou seja, como controlar ruídos, regras para o funcionamento do comércio e da 

indústria, etc.; a Lei de solo criado que determina o espaço aéreo a ser ocupado de 

cada lote; o IPTU progressivo, que considera as melhorias implantadas pelo poder 

público na valorização do imóvel, entre outros. Porém, ressalta-se que cada um 

destes organismos existem para uma dada realidade, ou seja, nem todos estes 

devem, indistintamente serem utilizados como instrumento por todos os municípios, 

uma vez que a diversidade das realidades urbanas existentes como de suas 

respectivas necessidades, é o que deve ser considerado no processo de gestão do 
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espaço, por isto a necessidade da realização de estudos específicos, que dêem 

conta tanto do conhecimento da esfera do homem, como da esfera da natureza.  

 Contudo, apesar da existência de vários instrumentos controladores do 

uso do solo urbano, como os apontados acima, muitas vezes as regiões ou 

municípios acabam não fazendo uso dos mesmos. Tal fato decorre, de acordo com 

Santos (1987, p. 25), por motivos vários, “que vão desde impedimentos de ordem 

cultural e histórica, até a falta de condições econômicas ou, o que é o principal, 

políticas”. Normalmente se pensa que o planejamento urbano deve ser feito através 

da identificação de problemas e potencialidades que, encaminhados à 

administração pública, orientarão as intervenções no espaço. Não é que tais 

levantamentos não devem ser realizados, a questão é de que estes pontos são 

muitas vezes analisados de forma isolada, por especialistas que muitas vezes tem 

pouco contato com a cidade. Mas o problema maior reside no fato de que 

independentemente de haverem estudos ou não, as intervenções na cidade são 

realizadas, sobretudo para o atendimento de alguns setores da sociedade em 

específico.   

É neste contexto então que se tornam especialmente necessários os 

mecanismos de gestão participativa, onde a participação comunitária torna-se 

imprescindível tanto nas fases de discussão e elaboração do plano - quando os 

representantes dos diversos setores da comunidade deliberam sobre os pontos de 

seu interesse que permeiam planos e projetos - como de seus ajustes necessários, 

o que se dá por meio da criação do Conselho da Cidade, órgão da administração 

indireta, que tem por finalidade propor, avaliar e validar políticas, planos, programas 

e projetos de desenvolvimento ambiental tanto da área urbana quanto da área rural.  

A questão é que a efetividade destas práticas muitas vezes fica 

comprometida, pois não bastasse a falta de divulgação – por parte do poder público 

- quanto às possibilidades de participação popular nestes planos, temos as 

condições do processo histórico-político do Brasil, no qual as camadas sociais mais 

inferiores economicamente, sempre tiveram de acatar as tomadas de decisões sem 

delas tomarem parte, sendo para isto necessária uma espécie de reeducação no 

que diz respeito à luta pela garantia de direitos enquanto cidadão e, há ainda, o 

jogo de interesses dispostos, que nestes casos se processa de maneira muito 

desigual, com pesos e medidas desiguais desiguais. Estas são questões que 

reforçam então, o papel das universidades, e de certas organizações não 
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governamentais, no sentido de trazer e de esclarecer para a comunidade em geral, 

o seu papel e importância nestes espaços de discussão e fiscalização, recuperando 

a participação político-partidária e o descrédito com as formas de planejamento 

vigentes. 

 

 

 

4.2 As Características do Uso do Solo em Balneário Barra do Sul 
 

 

A compreensão de como tem se realizado o uso do solo em Balneário Barra 

do Sul atualmente, remete para a análise específica de 02 períodos históricos: 

1 - O período das transformações ocorridas entre os anos de 1997 – 2000: 

Período de implantação de importantes estruturas no município que resultaram em 

um alto índice de crescimento populacional e em intensas transformações sócio-

espaciais; 

2 - Dos transtornos causados por conta do embargo para ocupação de 

grande parte do município ocorrido em 2006, que resultou na confecção do plano 

diretor do mesmo. 

 

 

4.2.1 A observação da evolução do uso do solo local através da comparação por 

imagens de satélite durante o período 1997 - 2000 

 

 

Através de instrumentos cartográficos104, sendo neste caso utilizadas as 

imagens de satélite LANDSAT TM 5 de abril de 1997 e LANDSAT TM 7 de maio de 

2000, combinadas com saídas a campo se fez o reconhecimento das feições do 

solo local e a sua conseqüente classificação supervisionada por SANTANA (2004), 

através do software SPRING.  

O uso de geotecnologias - apesar de não consistirem em objetivo 

específico previsto neste estudo - , são utilizadas neste caso, enquanto instrumento 
                                                
104 A cartografia da utilização do solo sempre foi um dos domínios privilegiados das pesquisas 
geográficas, constituindo-se em um pré requisito para qualquer planejamento que vise ä intervenção 
em um dado território. (PITTE, 1998, p. 244). 
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de análise, pois servem para gerar informações mais detalhadas sobre o uso do 

solo, de forma que com o detalhamento das informações, pode-se fazer a 

interpretação do uso do solo do município de Balneário Barra do Sul, como a 

identificação das dinâmicas de caráter espacial ocorridas neste período de maiores 

transformações. 

Como mencionado anteriormente, a escolha deste período para 

comparação e interpretação, deu-se pelo fato de que os anos compreendidos entre 

o curto período de 1997 a 2000, contemplam as transformações mais rápidas 

ocorridas sobre o solo de Balneário Barra do Sul, pois foi durante este intervalo que 

ocorreram, por parte do poder público, os principais investimentos em infra-

estrutura no município, onde em fevereiro de 1998 ocorre a implantação da torre 

para cobertura de rede de telefonia celular, em setembro de 1998 a inauguração do 

sistema de abastecimento de água da CASAN – Companhia Catarinense de Águas 

e Saneamento e em dezembro de 1998, a pavimentação da principal estrada de 

acesso ao município.  

Nos anos que se seguiram, os fatores citados tiveram tal sobrepeso no 

“desenvolvimento” e expansão urbana local, de forma que, de acordo com dados 

do IBGE (2000), durante o período 1997 – 2000, Balneário Barra do Sul foi o 

município catarinense que apresentou o maior índice de crescimento populacional 

do estado de Santa Catarina. 

Verificou-se então, que os motivos que levaram á evolução demográfica do 

município deram-se não apenas no contexto atual de uma tendência de um 

acelerado crescimento populacional e expansão das áreas litorâneas como ocorre 

em todo o país, mas também por investimentos específicos em infra-estrutura que 

tiveram poder de atração na população da região (ilustração 56) uma vez que 

Balneário Barra do Sul é o município litorâneo mais próximo do maior pólo de 

concentração industrial e populacional do estado, o município de Joinville, do qual 

dista cerca de 40 km.  
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Ilustração 57.a – Uso da terra no Município 
Barra do Sul, em 1997. 
Fonte: Imagem Landsat TM 5 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana: 2004. 

Ilustração 57.b - Uso da terra no Município 
Barra do Sul, em 2000. 
Fonte: Imagem Landsat ETM 7 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana: 2004. 

 
Legenda: 
 
Lilás: Área urbanizada 
Verde claro: vegetação natural 
Verde escuro: Reflorestamento 
Amarelo: Pastagem 
Vermelho: Solo exposto 

 

 

Comparando a interpretação da imagem de 1997 com a interpretação da 

imagem de 2000, como principais modificações na cobertura do solo durante este 

período pode-se resumidamente assinalar: 

- A supressão da cobertura vegetal em diversos pontos do município, 

sendo que algumas áreas foram transformadas em pastagens ou 

atividades afins, mas a principal tendência foi a da supressão da 

vegetação, onde esta foi substituída por solo exposto ou área 

urbanizada. Fatos mais específicos neste sentido seriam algumas 

tendências de valorização de certas áreas por conta dos investimentos 

em infra – estrutura. Como exemplo desta categoria pode se citar a 

urbanização que intensificou-se na área de confluência entre a SC 495 
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e a antiga Estrada Geral, urbanização esta que antes era praticamente 

inexistente. 

- Percebe-se também tanto a recomposição quanto a extração 

madeireira das áreas de reflorestamento, cuja atividade além de 

provocar impactos ao meio ambiente por destituir a mata nativa levando 

à perda da biodiversidade vegetal e animal, é também de grande 

extensão no município conforme pode-se observar na ilustração 57.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 58.a – Reflorestamentos (em 
verde-escuro) em 1997 
Fonte: Imagem Landsat TM 5 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana: 2004. 

 
Ilustração 58.b – Reflorestamentos (em  
verde- escuro) em 2000 
Fonte: Imagem Landsat TM 7 – 220-078, 
classificada por Naum A. Santana: 2004. 

 

 

- A supressão da cobertura vegetal, teve como principal razão atender 

aos requisitos do processo de urbanização, inclusive por processos de 

loteamentos considerados clandestinos105, sendo que em menor 

ocorrência, o uso do solo se deu para as atividades agrárias.  

- Uma outra atividade de grande impacto caracterizou-se ao longo da 

orla marítima, onde a ocupação destas áreas sem o acompanhamento 

de mecanismos que tornem menos agressivo o impacto ao meio 

                                                
105 De acordo com SCARLATO (in EUSTAQUIO & SENE, 2000, s.l), “as periferias metropolitanas 
presenciam formas de assentamento nascidas de sistemas de loteamento geralmente feitos por 
empresas clandestinas que, iludindo a boa-fé das populações de baixa renda, vendem lotes grilados 
em áreas publicas e privadas. Hoje, grande parte dos bairros das periferias metropolitanas 
brasileiras encontram-se com problemas jurídicos em relação ao direito de propriedade sobre os 
lotes, nos quais, através do processo de autoconstrução edificaram suas casas.” 
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ambiente, gerou problemas de ordem paisagística, de supressão da 

vegetação, e principalmente de poluição hídrica ao longo da lagoa do 

canal do linguado, através do lançamento direto de efluentes diversos, 

que em sua maior parte é despejado sem qual quer espécie de 

tratamento. 

- Na época, mais próxima ao final deste período, ocorreu também um 

adensamento da ocupação da ilha dos remédios (a maior das três ilhas 

que aparecem no mapa), pois até então sua ocupação ocorria de certa 

forma “controlada”, não havendo liberação para construções, até que 

deliberadamente abriu-se espaço para uma ocupação sem parâmetros, 

que levaram a uma degradação da flora, fauna e recursos hídricos da 

mesma, que em alguns casos tornou-se irrecuperável (caso discutido 

no capítulo anterior). 

- Processo semelhante ocorreu em terrenos pertencentes à Prefeitura 

Municipal, onde, intensificou-se a ocupação irregular no local 

denominado “invasão”, que fica nas proximidades de loteamentos 

pertencentes ao bairro de Salinas e da localidade da “Farra do Boi”. 

Não se tem ao certo o número de famílias que se deslocaram para esta 

área, mas sabe-se que são da ordem de dezenas, provindas 

principalmente do estado do Paraná. As razões de ali ter ocorrido um 

rápido adensamento, constituído principalmente de famílias de distante 

local de origem, em uma área de patrimônio público levanta muitas 

especulações, contudo o que sabe-se hoje é que esta constitui-se na 

principal área de insegurança no município atualmente, que conta com 

uma paupérrima infra-estrutura, além de graves problemas sociais e de 

degradação ambiental, sendo que a inserção deste local como área 

urbana depende dos projetos de revitalização a serem desenvolvidos 

pelo poder público (ilustrações 58 e 59). 
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Ilustração 59 – Ocupação irregular em área de invasão 
 
Foto: Koetter, outubro de 2007. 
 

 

  
Ilustração 60 – Escoamento de águas pluviais em área de invasão 
 
Foto: Koetter, outubro de 2007. 
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- Outras atividades, como a crescente utilização de áreas para 

mineração – sendo principalmente as de areia e barro - sem os 

requisitos ambientais, permitem que se perceba de um lado, que a 

ocupação do solo do município têm sofrido constantes agressões 

ambientais, e de outro, que há um grande vazio deixado quando a 

programas que visem a não degradação destas áreas e ou a 

recuperação de danos ambientais. 

-   Outros problemas decorrentes da expansão urbana no município, se 

dão pelo mesmo princípio adotado para a implantação de loteamentos 

pelas imobiliárias, ao promoverem uma “facilidade” para ocupação do 

solo (ilustração 60), quando são lançados no mercado lotes à baixo 

custo que ao visarem apenas as práticas comerciais desconsideram 

problemas de ordem paisagística e ambiental, acarretando à população 

local e ao ambiente natural uma série de problemas.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         Ilustração 61 - Parcelamento de solo por loteamentos de baixo custo 
 

                        Foto: Santana, loteamento Baobá: out/2003 
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4.2.2 O embargo aos Loteamentos 

 

 

Para compreender os problemas gerados pela forma como se realiza o uso 

do solo e, principalmente, compreender aqueles gerados pela implantação dos 

loteamentos no município, é de suma importância atentar para o fato de que, dos 

instrumentos de gestão urbana citados anteriormente, o município de Balneário 

Barra do Sul, dispunha até o ano de 2007, apenas do código de obras e do código 

de posturas, além de um setor de planejamento que não era composto por 

técnicos, e também não possuía nenhum instrumento específico para planejar a 

forma de como deveria se realizar a ocupação do solo. Inúmeros exemplos podem 

ser citados como conseqüências da ausência de práticas controladoras do uso do 

solo até então, mas o mais contundente destes deu-se por conta da problemática 

execução de loteamentos106 em Balneário Barra do Sul, onde o município ainda 

responde107 a processo no ministério público do Estado de Santa Catarina, em 

razão da emissão de autorização, ou pela omissão da ação de fiscalização, que 

resultou na abertura de loteamentos sem os parâmetros estabelecidos pela 

legislação federal - Lei n° 6.766/79 e estadual - Lei n° 6.083/82. 

De acordo com o referido processo na época, foi deflagrado que haviam 

cerca de 52 loteamentos dos quais 31 estavam em situação irregular e cerca de 10 

em clandestinidade, pois a grande maioria dos loteamentos não possuíam os 

requisitos necessários, que variavam desde questões estruturais no que se refere à 

ausência de ensaibramento das ruas, abastecimento de água encanada, energia 

elétrica, etc; e questões ambientais, como espaço reservado para área verde, rede 

de esgoto com tratamento, sistema de escoamento de águas pluviais, entre outros 

(A Notícia 15/07/2002). Importante constar ainda, que grande parte destes 

loteamentos não realizaram os devidos processos de Estudos de Impacto 

Ambiental – EIA e Relatórios de Impacto sobre Meio Ambiente – RIMA. 

                                                
106 De acordo com Santos (1987, p. 28) “É através dos loteamentos – a maioria clandestinos ou 
aprovados sem que se cumpra um mínimo aceitável de exigências – que as cidades brasileiras 
estão crescendo desordenadamente”.  
 
107 A abertura do processo deu-se em 2002, quando após levantamento técnico realizado verificou-
se que a maior parte dos loteamentos existentes encontravam-se em situações irregulares (Santa 
Catarina, 2003). 
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Tais fatores nos levam a compreender o porquê da presente 

desregulamentação no uso do solo do município, pois o poder público é o principal 

responsável não apenas para o estabelecimento de certos padrões e normas, mas 

também pela sua efetiva fiscalização. Tal anuência leva ainda à problemas, como o 

de especulação imobiliária, onde predomina a lógica do mercado cujo objetivo é 

meramente o lucro e a lógica da necessidade, onde há uma motivação 

condicionada pela pobreza, a qual muitas vezes se dá em áreas públicas e também 

em áreas de proteção ambiental (ERBA, s.d. ).  

Desta forma, o mercado imobiliário constitui-se de uma forma de atividade 

econômica que muitas vezes promove distorções no valor dos imóveis por 

questões que muitas vezes estão ligadas à mera especulação, onde é comum que, 

ao deslocarem-se de uma área para outra da cidade na busca de mais-valias em 

terras, alteram áreas de ocupação antiga, sendo assim necessária a 

regulamentação deste setor por parte do poder público para que não se cometam 

abusos, uma vez que “a geração de mais-valias fundiárias que via de regra não são 

recuperadas pela coletividade, (...) costumam ser apropriadas de forma privada 

pelos proprietários dos terrenos e/ou pelos promotores imobiliários envolvidos” 

(Furtado, 2006, p. 243). 

 Desta forma, ao passo que o município foi se equipando de importantes 

estruturas, os empreendimentos imobiliários na cidade foram se proliferando, sejam 

novos loteamentos que até então estavam “inertes” ou empresas imobiliárias que 

num espaço de tempo de menos de uma década se multiplicaram, sendo que a 

maior parte destas empresas imobiliárias provém do município de Joinville. Os 

problemas relacionados à permissividade com que se efetua o parcelamento do 

solo no município parecem decorrer principalmente de duas situações diferentes: 

  

1 – Das antigas raízes desta situação: isto se referindo a ocupação inicial 

no local que ocorre desde o século XIX até algumas décadas atrás, onde até então 

desconhecia-se qualquer espécie de regulamentação neste sentido, fato bastante 

destacado no que tange ao traçado das ruas ainda na atualidade, pois o município 

apresenta uma malha viária bastante deficiente. 
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Há também, em período considerado recente, causas ligadas à legislação 

em vigor no período em que o atual município era pertencente ao município de 

Araquari, pois observando-se a Lei n° 73.086/86 de 20 de outubro de 1986, que 

tratava do parcelamento do solo, verificou-se a revogação de certos artigos da lei 

anterior, a 706 – A 85, onde os mesmos estabeleciam condições e parâmetros mais 

específicos para a ocupação do solo, como projeto de rede de esgoto, de 

escoamento de águas pluviais, etc., condições estas quase que excluídas da lei 

posterior.  

Em análise destes documentos, verificou-se que para tal “mudança” de 

parâmetros, adotou-se como justificativa o modelo “desenvolvimentista” de que a 

ocupação, neste caso incentiva e com poucos critérios, seria sinônimo de 

crescimento econômico e benefício social. Tal ideologia encontra-se muito clara, na 

leitura da LEI nº 730/86 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no 

município de Araquari – do qual o município de Balneário Barra do Sul 

desmembrou-se em 1997 -, onde mais especificamente em seu artigo 3º revogam-

se as condições estabelecidas para o processo de loteamentos e ocupação de 

áreas de documentos anteriores. No documento há, em espécie de anexo, uma 

justificativa para algumas das mudanças estabelecidas como se verifica no trecho 

transcrito da lei a seguir: 

 

 
O município de Araquari detém uma das melhores áreas litorâneas no 

nosso estado, para urbanização e instalação de balneários. [...], não há 

como negar um próximo futuro dedicado ao turismo [...]. 

Entretanto, impõe-se que a Administração Pública seja da mesma 

dinâmica. Não se atendo a dogmas não muito claramente definidos tais 

como a dimensão mínima de 360 (trezentos e sessenta) metros quadrados 

(para um lote de praia,) quando se tem consciência de que o 

desenvolvimento ao progresso de outros centros já exigiu reforma de 

decisões, em função da modernidade de nossos usos.  Araquari não 

deseja criar em seus balneários regiões de pequenas chácaras; a intenção 

é e haverá de ser, a de permitir que um bom número de interessados se 

estabeleçam, se instalem, construam, vivam e habitem o nosso território 

[...]. 

O texto então transcrito parece ter sido bem claro: A lógica da 

administração municipal que deu origem à práticas de uso do solo tão 
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problematizadoras, era a de não só incentivar a ocupação, mas sobretudo, de 

facilitar que esta ocorresse, minimizando-se a importância de regras e parâmetros 

que viessem normatizar, e que, consequentemente poderiam tornar mais moroso o 

processo de ocupação, gerando menos impostos para os cofres públicos. Quando, 

em 1993, Balneário Barra do Sul torna-se um município emancipado, esta é a 

legislação e a situação conjuntural em que se encontra. 

O resultado de tais práticas encontra-se no fato de que dos 28 (quadro 1) 

loteamentos existentes apontados pela Prefeitura Municipal de Balneário Barra do 

Sul108, provavelmente por conta dos incentivos visualizados, 19 loteamentos foram 

implantados após esta lei, devendo ser provavelmente esta a razão da ausência do 

planejamento no tocante a ocupação da maior parte do solo no local, como também 

deve ser um dos fatores109 – senão o principal - que contribuem para a existência 

até então, de um certo “paradigma” local, que é a de uma ocupação sem os 

requisitos estruturais e ambientais necessários respaldados pelas políticas de 

administração pública que nem estabelecem parâmetros para o mesmo, nem 

procedem com a fiscalização necessária das questões exigidas. 

Ao observar o quadro 2, percebe-se que o parcelamento do solo em 

Balneário Barra do Sul, ocorre principalmente através de investimentos externos, 

onde a participação dos investimentos provenientes do próprio município para o 

parcelamento do solo, se fez de forma bastante restrita. Sendo os loteamentos 

considerados na atualidade como os principais responsáveis que provocam a 

desregulamentação do uso do solo e a ocorrência de impactos ambientais através 

de implantações que não seguem os requisitos desejados, conclui-se então que as 

maiores modificações no município se deram por investimentos externos (Joinville, 

Curitiba e região) ao buscar a exploração deste mercado, omitindo muitas vezes as 

preocupações ambientais e sociais em consonância com a ausência de políticas 

locais que norteassem este processo de uma forma menos contundente. 

 

 
 

 

                                                
108 Estes dados contrastam com os encontrados no levantamento do mencionado processo no 
Ministério Público Federal que, por conta de levantamentos preliminares menciona a existência de 
52 loteamentos levantados. 
 
109 Este fator, que parece ter tornado-se um tanto “cultural”, é acompanhado de outros como já 
citado anteriormente: razoes políticas, ausência de recursos, e também pela baixa renda da 
população local. 
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Loteamento 

 

Origem dos proprietários 

 

Aprovação 

Jardim Itamar Londrina/Paraná e Joinville-SC 01/03/1959 

Balneário Atlântida Joinville-SC 29/07/1960 

Jardim Barra do Sul Londrina/Paraná e Joinville-SC 08/08/1960 

Bal. Barra do Sul – Planta  A Curitiba – Pr 30/01/1961 

Bal. Barra do Sul – Planta B Curitiba – Pr 30/01/1961 

Jardim São Pedro Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 08/07/1978 

Jardim da Barra Balneário Barra do Sul - SC 14/05/1980 

Balneário Corina Joinville - SC 11/06/1981 

Flor do mar Balneário Barra do Sul - SC 12/01/1983 

Boa Esperança Joinville - SC 12/01/1987 

Jardim Mar Manso Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 12/01/1987 

Jardim Campo Alegre Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 12/01/1987 

Jardim Julimar Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 19/08/1987 

Jardim Laranjeiras Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 03/12/1987 

Desmembramento Itamar Joinville - SC 03/11/1988 

Jardim Sandralete Balneário Barra do Sul - SC 22/12/1988 

Jardim Cleamar Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 23/04/1990 

Desmembramento Paulo da 

Luz 

Joinville - SC 01/07/1991 

Jardim Francieli Joinville - SC 23/08/1991 

Costa do Sol Joinville – SC/Curitiba - Pr 24/10/1991 

Maria Fernanda I Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 10/02/1992 

Residencial Lurdes Maia Jaraguá do Sul - SC 17/02/1992 

Maria Fernanda II Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 10/06/1992 

Patinho Joinville - SC 09/11/1992 

Vicente de Carvalho Balneário Barra do Sul/Joinville - SC 22/12/1993 

Desmembro Baobá Imóveis Joinville - SC 12/12/1994 

Balneário Barra Mansa Curitiba - Pr 20/12/2000 

Portal das Praias Joinville - SC 22/06/2001 
 
Quadro 2 - Cronologia dos loteamentos em Balneário Barra do Sul 
 

Fonte dos Dados: Souza, 2003; Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul: 2003  
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Analisando as características dos loteamentos que foram implantados a 

partir de 1987, e, portanto, após a lei 730/86, como o loteamento Jardim 

Larajanjeiras, Costa do Sol, e diversos outros em comparação com as áreas 

consolidadas anteriormente, percebem-se nítidas diferenças, principalmente quanto 

á nível de renda e infra-estrutura, pois, ao passo que áreas localizadas próximas às 

principais e mais antigas vias do município, caso da Avenida Jaraguá do Sul (bairro 

Costeira) e Avenida São Francisco do Sul (bairro Salinas) apresentam 

pavimentação total, rede de escoamento de águas pluviais, arborização, etc., boa 

parte dos loteamentos recentes não dispõe das mesmas condições estruturais.  

No entanto, apesar de toda a problemática abordada, é complicada a 

relação de se permitir a ocupação, sem agredir o meio ambiente, pois de acordo 

com Santana (2004), não há como produzir a cidade sem consumir recursos 

ambientais. O que se deve tentar compreender é que a natureza do espaço 

construído tem suas regras de funcionamento diferentes do espaço natural. Então 

na gestão dos espaços urbanos deve ser levado em conta o bom senso de se 

definir regras urbanísticas que permitam uma adequada convivência entre o 

homem e o ambiente natural que será incorporado na cidade, ou que será afetado 

pelo desenvolvimento da cidade. Assim o desenvolvimento sustentável coloca-se 

como um dos grandes mitos dos nossos tempos, e, na busca por soluções, verifica-

se que o conceito de sociedades sustentáveis aproxima-se muito mais do 

significado de sustentabilidade que, na atual sociedade consumista, aparece como 

um grande dilema. 
 

Então, de uma parte tem-se a busca por um modelo de desenvolvimento 

apenas no plano do capital, que se concretiza mediante problemas ambientais e 

sociais, de outra, tornando ainda mais complexa a situação tem-se a... 

 

2 – Inexistência de recursos, principalmente de ordem técnica: Além de 

não haverem no município técnicos específicos para nortearem estudos e 

parâmetros a serem adotados de acordo com as necessidades e realidade do 

município, há ainda uma ausência de fiscalização quanto ao cumprimento de certas 

exigências, pois em pesquisa de campo na Prefeitura Municipal de Balneário Barra 

do Sul na época (Balneário Barra do Sul, 2003) verificou-se a implantação de 
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alguns parâmetros requisitados pela mesma quando da concessão de liberação 

para o estabelecimento de loteamentos, de forma que o parcelamento do solo 

através de loteamentos no município deveria conter: 

 

- Rede de energia elétrica 

- Iluminação pública 

- Rede de abastecimento de água 

- Distribuição de águas pluviais 

- Esgoto (não especifica forma de tratamento)   

- Ensaibramento de ruas 

- Termo de compromisso de preservação de área verde 

- LAP – Licença Ambiental Prévia 

 

Apesar da existência destas regras, não ocorreria por parte do poder 

público municipal de então, a fiscalização para verificação do seu cumprimento, 

uma vez que o município procedia ações de fiscalização apenas para execução de 

obras de construção. Tal atuação por parte do poder público leva à distorções e 

conflitos no uso do solo, conforme exorta CORRÊA (apud EUSTÁQUIO & SENE, 

2000, p. 179):  

 

 
Entre processos sociais, de um lado, e organização espacial, de 

outro, aparece um elemento mediador, que viabiliza que os 

processos originem forma, movimento e conteúdo sobre o espaço 

[...]. São os processos espaciais, [...] postos em ação pelos atores 

que modelam a organização do espaço, proprietários dos meios de 

produção, proprietários de terras, empresas imobiliárias e de 

construção, associadas ou não ao grande capital, e o Estado, 

conforme apontam, entre outros, Form, Harvey e Capel. Cada um 

destes atores tem sua própria estratégia e entre os três primeiros 

há conflitos que são em maior ou menor grau, resolvidos pelo 

Estado, simultaneamente ator e árbitro destes conflitos. 
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Como conseqüência de um crescimento urbano e econômico sem os 

parâmetros adequados, que promoveu impactos socioambientais de escalas 

diversas, o Ministério Público Federal optou por abrir processo judicial contra a 

prefeitura do município de Balneário Barra do Sul em 2002 – fato já relatado – 

porém, nas diversas convocações realizadas (desde 2002 até 2006) quando o 

Ministério Público solicitava ao município relatórios acerca das condições em que 

se encontravam os loteamentos e adequações respectivas, ou os representantes 

jurídicos do município não compareciam às audiências, ou meramente pediam a 

protelação do prazo para o cumprimento da solicitação. Não havendo contrapartida 

por parte do poder público do município, no sentido de solucionar o problema, o 

Ministério Público optou pelo embargo da maioria dos loteamentos do município, 

que abrangem cerca de 60 % da área urbana.  

Com o embargo houve primeiramente a paralisação das atividades ligadas 

à Construção Civil (ilustração 61), - terceira na escala de representatividade na 

economia local (Rocha, 2003) - pois empresas construtoras demitiram funcionários 

– muitos destes migraram para outros municípios – e empresas de material de 

construção entraram em processo de contenção de despesas, levando também em 

alguns casos à demissões. Posteriormente, foram prejudicadas outras atividades 

econômicas ligadas à geração de renda desta primeira, como sentiu-se nos 

mercados de alimentos e lojas de calçados e vestuário da região, provocando uma 

espécie de recessão econômica no município, onde de acordo com a Associação 

Comercial e Industrial do Município (2006), houveram reflexos econômicos em 

todos os setores, levando à demissões e até ao fechamento de empresas de  

variados ramos (Ilustração 62). 
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Ilustração 62 – Reportagem denunciando o embargo dos loteamentos 
 
Fonte: A Notícia, 29 de abril de 2006, p. 10 
 

 

 

 
Ilustração 63 – Reportagem denunciando o retrocesso econômico na construção civil  
entre outros setores da economia barra-sulense. 
 
Fonte: A Notícia, 29 de abril de 2006, p. 10 

 

4.2.3 A Construção do Plano Diretor do Município 
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No penúltimo semestre de 2006, o município de Balneário Barra do Sul 

promoveu então - por pressão pública e de diversos setores da economia local - a 

viabilização da construção de seu plano diretor, a fim de normatizar e planejar o 

uso e ocupação do solo do município, como de prover ajustes de conduta para 

subsidiar a liberação para construções de alguns dos loteamentos embargados 

pelo Ministério Público Federal.  

O processo de compilação do plano diretor do município teve alguns pontos 

muito interessantes que tornam válido seu relato. Em primeiro ponto, houve o 

processo de chamamento público que foi bem divulgado – inclusive com o uso de 

auto falantes pela cidade. Na data da primeiro encontro, após a apresentação dos 

objetivos de um plano diretor e demais esclarecimentos prestados à comunidade, 

definiram-se os integrantes do Conselho Gestor, que foi bem representado pelos 

diversos segmentos da população do município110. Na seqüência das reuniões, 

principalmente quando discutiu-se sobre o zoneamento do município, obviamente 

houveram tentativas, por parte de alguns representantes do Conselho, de se 

arranjarem certas zonas, como a industrial e a de preservação permanente, de 

acordo com interesses particulares. No entanto, diferentemente do que ocorre em 

muitos locais, quando do processo de elaboração do plano diretor é comum a 

criação de artimanhas por parte do poder público e de seus aliados para a 

concepção de um produto final que seja de interesse dos mesmos, em Balneário 

Barra do Sul a participação popular foi garantida e a discussão do plano diretor foi 

legítima, predominando o bom senso na maior parte das discussões, sendo este 

um mérito do Secretário de Planejamento em exercício no ano de 2006, que 

conduzia as reuniões garantindo a tomada de decisões pelo grupo como um todo. 

Assim, após o processo de chamamento público, discussão com os setores 

da comunidade etc., em fevereiro de 2008 é instituído o plano diretor no município, 

onde é compilado o zoneamento de uso do solo (ilustração 63), como também 

delimitadas as áreas de uso sustentável e outras áreas especiais (ilustração 64). 

 

                                                
110 Inclusive a autora deste trabalho, que não possuía qualquer ligação com alguma classe de 
representação do município, foi inesperadamente convidada a participar, como representante dos 
estudantes, no Conselho Gestor. 
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Ilustração 64 – Mapa de Zoneamento de Uso do Solo Urbano do Município de Balneário Barra do 
Sul 
 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2008. 
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Ilustração 65 – Mapa de Zoneamento de Uso do Solo do Município de Balneário Barra do Sul 
 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2008. 
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O primeiro mapa, trata do zoneamento do uso do solo urbano do município e 

distingue as diversas ZEUs – Zonas de Estruturação Urbana, com suas respectivas 

restrições, CÉUs – Corredores de Estruturação Urbana, as AEIU - Áreas Especiais 

de Interesse Urbanístico, as AEI - Áreas Especiais de Interesse Instituicional e as 

AEIAN – Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Natural. Para todas as áreas 

foram confeccionados os quadros respectivos de restrições de atividades, definindo 

também a classificação das atividades relacionadas, o porte permitido, etc. Apenas 

com relação à algumas das AEIAN – Áreas Especiais de Interesse do Ambiente 

Natural – Dunas e Restinga -, não ficaram ainda claras algumas atividades, que a 

princípio apenas constam que devem obedecer a legislação específica, ou seja, 

aquilo que é previsto pela legislação federal. 

O segundo mapa abarca o zoneamento de uso do solo do município como 

um todo, onde é delimitada a ZER – Zona de Estruturação Rural e as AEIAN – 

Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Natural que prevêem como de uso 

sustentável as seguintes áreas: Rio Perequê (desde a nascente até o limite com a 

zona urbana), Ilha do Linguado, e as demais ilhas oceânicas como um todo. 

A delimitação inicial das diversas áreas do município, com suas respectivas 

atividades – zoneamento – e classificação respectiva das diversas atividades 

permitidas, assim como a previsão da criação de uma série de planos mais 

detalhados e de instrumentos complementares de mensuração e fiscalização das 

atividades, que constam no plano diretor, constituem todos um importantíssimo 

passo inicial, para a organização do uso do solo no local. No entanto, algumas 

delimitações importantes ficaram de fora da primeira versão do plano, isto porque 

por determinações do governo federal que implicavam no envio de verbas ao 

município, havia uma data limite para o plano concretizar-se em lei municipal, o que 

fez com que infelizmente se apressassem as discussões, ficando inconclusas 

alguns pontos como o da delimitação das APPs – Áreas de Preservação 

Permanente, pois verificou-se uma séria questão com relação à estas áreas: a 

maioria dos loteamentos existentes no município possuem APPs, e na grande 

maioria dos casos estas áreas ou são consideradas inexistentes pelos relatórios, ou 

consideradas como área verde, ou parceladas em lotes ou ainda, algumas tiveram 

sua metragem reduzida pelos relatórios. A informação técnica 136/2007 (Santa 

Catarina, 26 de julho de 2007) reafirma então que as mesmas não foram 
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consideradas para a definição de ordenamento do solo, onde este fato cria um 

conflito com as diretrizes do plano:  

 

 
a citar: i) Art. 5º - A promoção do desenvolvimento da qualidade de vida e 
do ambiente no município de Balneário Barra do Sul tem como princípio o 
cumprimento de suas funções sociais, garantindo: I – a Cidade Ecológica 
que respeita o meio ambiente; ii) Art. 7º - c) Disciplinar o uso do solo nas 
áreas e entornos das praias, dunas, lagoas, ilhas, mangues, canais e rios; 

 

 

O plano diretor em questão encontra então importantes desafios que surgem 

antes mesmo do período considerado para sua reavaliação, pois além das diversas 

pressões que geralmente são promovidas pelas forças do mercado, há em curso o 

processo de regularização dos loteamentos embargados, que envolve, além da 

questão da necessária compensação ambiental ante os efeitos provocados pelos 

mesmos – sugere-se neste caso por exemplo, a criação de um parque municipal 

como medida mitigadora - e também a identificação dos sítios arqueológicos que 

foram alterados por tais loteamentos – cujo processo de “compensação” através da 

“preservação” de outros terrenos é ainda mais complexa do que aquela que 

envolve o patrimônio natural – além de importantes programas de revitalização a 

serem desenvolvidos em áreas de invasão, de forma que em nenhum deles foi 

definido exatamente o que irá se fazer. 

É importante lembrar que o mecanismo de zoneamento da cidade deve 

primar – pelos princípios da cidade acolhedora e justa - pela preservação da 

qualidade de vida local através da manutenção do sossego, segurança, belezas 

naturais e condições ambientais; como melhorar a distribuição de renda (Balneário 

Barra do Sul, Lei 016/2008), pois possui forte influência na reprodução de 

desigualdades, uma vez que ao determinar as áreas a serem ocupadas e as suas 

permissividades, atua junto às competições de uso destes imóveis, alterando 

diretamente seus preços e consequentemente na pressão que se faz sobre tipo de 

solo. Este é um ponto de crucial importância onde o Conselho da Cidade, que 

atualmente encontra-se em processo de formação, deve dar especial atenção. 

De acordo com o secretário municipal do planejamento, Sr. Antônio, 

(entrevista concedida em abril de 2007) a confecção do Plano Diretor resulta então 

como uma espécie de divisor de águas no município, de forma que, após diversos 
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problemas econômicos gerados, como aqueles que afligiram a esfera comercial, 

levando à diminuição no faturamento das empresas, demissões, mudança ou 

fechamento de atividades, diminuição da receita municipal e ainda à uma 

desvalorização dos terrenos no município como um todo, agora, espera-se a 

retomada do crescimento econômico, mas sendo este, sobretudo, um crescimento 

econômico equilibrado, com regras claras e privilegiando a sustentabilidade. 

Porém, no mesmo ano em que o plano diretor do município passa a vigorar, surge 

um novo fato que volta a problematizar as atividades e relações estabelecidas para 

o uso do solo no município: 

 

 

4.2.3.1 Um Outro Capítulo: A Criação de Uma Reserva Indígena no 

Município 

 

 

Não bastassem as dificuldades colocadas pelas problemáticas existentes, 

em um município de poucos recursos, existe ainda a ocorrência de novos fatos que 

devem ser enfrentados, onde o principal destes se refere à criação de uma reserva 

indígena que nos primeiros levantamentos realizados pela FUNAI deve abranger 

boa parte do atual território do município, espaço este a ser ocupado por menos de 

uma dezena de famílias pertencentes ao tronco tupy-guarani e que contempla a 

pretensa área industrial do município prevista pelo zoneamento descrito no plano 

diretor, gerando assim novos choques de interesse. 

Os índios guaranis-mbyá que ocupam terras em Balneário Barra do Sul, 

foram assentados neste local há pouco mais de uma década, onde praticam 

algumas atividades de subsistência (cultivo de vegetais) e dedicam-se à produção 

de artesanatos que são comercializados na região. Em 2002, um pedido de ação 

junto ao Ministério Público determinou a demarcação de terras para os índios na 

região Norte de Santa Catarina - áreas abrangidas também pelos municípios de 

Araquari e São Francisco do Sul – SC. Quando em maio de 2008 foi publicado o 

relatório dos estudos antropológicos realizados pela Funai, verificou-se que só o 

município de Balneário Barra do Sul111 seria abrangido por duas reservas: A 

                                                
111 No total, a demarcação envolve outras reservas, sendo também a do Piraí (Araquari) com 30, 17 
km² e a do Morro Alto (São Francisco do Sul) com 8,93 km². 



 

 

165 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pindoty, com 22,78 km² - compreendendo também terras do município de Araquari 

- que ainda está em fase de confirmação e a Tarumã - cuja maior parte 

compreende terrenos em Araquari- (ilustração    ). 

 

 

 
Ilustração 66 –  Demarcações de terras indígenas no litoral Norte. 

Fonte: A Notícia (05 de setembro de 2009, p.13). 

 

 

As reservas Tarumã e Pindoty por sua vez, comportam grande parte da 

área rural do município, com terrenos pertencentes à grandes empresas da região, 

como Confloresta, WEG, Tupy agroenergética e Karsten, entre outras empresas 

mineradoras. Nestes terrenos são praticadas principalmente as atividades de 

plantação de eucalipto, para serem utilizados na produção de energia por carvão 

vegetal e outros subprodutos para a indústria, além da extração de minérios – areia 

e barro.  Uma das justificativas para criação da reserva nestes locais, é o fato de 
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que na área que hoje compreende territórios de domínio da têxtil Karsten – 

localizada entre as reservas Tarumã e Pindoty - “guaranis foram expulsos do 

terreno e tiveram as casas incendiadas em 1989”  (A Notícia, 05 de setembro de 

2009, p. 13). Como o processo de demarcação já era previsto, alguns proprietários 

já se desfizeram de suas terras, como é o caso da Tupy e Cecrisa – cerâmica de 

Criciúma – que já providenciaram a venda de parte de suas terras. 

Afora os interesses privados, a criação da reserva indígena no município 

ainda reserva outra discussão bastante polêmica: De um lado, os antropólogos 

colocam que, apesar destes não serem povos tradicionais do local, pois como 

mencionado anteriormente, a ocupação de terras por estes grupos em Balneário 

Barra do Sul é recente, tratam-se de um povo denominado como “circulantes” que 

há séculos movimentam-se num espaço que vai do estado de São Paulo ao 

território do Uruguai, estando nesta trajetória sempre próximos ao litoral pela crença 

da chegada de seus deuses pelo mar – fato que também justificaria a criação da 

reserva. De outro lado, o poder público e outras representações, acreditam ser esta 

uma manobra promovida por forças supra-nacionais com o interesse de impedir 

que nesta área, que é de importante localização estratégica – pois fica no 

entremeio do mais importante pólo industrial do estado (Joinville) e de um porto de 

escoamento da produção local (São Francisco do Sul), desenvolvam-se 

importantes atividades econômicas, como algumas que ora lá ocorrem, e outras 

que encontram-se em projeto de implantação, caso da prevista área industrial do 

município de Balneário Barra do Sul por exemplo. 

Grupos indígenas comemoram o projeto de devolução de terras para seu 

povo, ao passo que agricultores e empresários da região contestam a efetividade 

da posse. O processo segue em tramitação até que as terras sejam, por meio de 

decreto presidencial, transferidas para a união e os respectivos donos indenizados, 

para após isto, serem então entregues às comunidades indígenas. Contudo, a 

Associação de Proprietários e Interessados em Imóveis nas Áreas de Reservas 

Indígenas no Norte de Santa Catarina – ASPI – já declarou que pretende entrar 

com pedido de liminar na justiça, a fim de impedir a conclusão das demarcações (A 

Notícia, 05 de setembro de 2009, p. 13). 
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--------------------------------- x ------------------------------ 

 

 

O atual processo de planejamento no município encontra-se então em uma 

difícil missão, pois as potencialidades até que são bem conhecidas, mas nem todas 

as adversidades estão bem delineadas, e há que se considerar ainda os processos 

nacionais e globais que ora se desenrolam e que são de difícil previsão.  

Há ainda diversos choques de interesse envolvendo alguns dos antigos 

moradores, como no caso de famílias de pescadores, pois a mudança do foco 

econômico no município muitas vezes os têm excluído deste novo processo, o que 

também pode provocar o esfacelamento das relações comunitárias existentes 

outrora, pois “quando se dissolvem esses laços primários, quando a comunidade 

íntima deixa de ser um grupo vigilante, identificável, profundamente interessado, o 

“vós” passa a ser um ruidoso enxame de “eus” (...)” (Munford, 1982:21). Estes tipos 

de relações servem para reforçar a necessidade da leitura da cidade como sistema 

termodinâmico, onde deve-se buscar a distribuição eqüitativa dos investimentos e 

democratização do acesso aos serviços urbanos que conduzam a uma espécie de 

sustentabilidade para toda a comunidade. 

No entanto, apesar de todo o cenário apresentado, a atmosfera existente, 

percebida em conversas e entrevistas com os munícipes, é de que houveram 

importantes aprendizados com os fatos recentes e que do futuro espera-se, ao  

fazer a lição de casa naquilo que se refere às premissas do plano diretor, escrever 

um novo e diferente capítulo na simples e conturbada história barra-sulense. 

 

 

--------------------------------- x ------------------------------ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A execução dos objetivos propostos para a pesquisa permitiram que muitas 

informações pudessem ser levantadas e traduzidas, de forma que, com um 

maior conhecimento dos vários aspectos que perfazem o município de 

Balneário Barra do Sul,  importantes leituras do uso do solo do mesmo 

puderam ser realizadas, o que inclui, de um lado, o levantamento de suas 

características, com seus respectivos processos de causa, e de outro, a 

percepção de alguns dos efeitos gerados pela forma com que se consolida a 

ocupação do solo no local. 

Desta forma, com a caracterização da área de estudo, as informações 

sobre sua base natural permitiram a compreensão dos ecossistemas que lá se 

desenvolvem – conforme descrito no capítulo 2, como também a identificação 

de suas fragilidades, o que auxiliou na determinação de algumas problemáticas 

de impactos ambientais que ora ocorrem, conforme se verifica no capítulo 3. Já 

a leitura do histórico de ocupação deste espaço, com seus respectivos 

condicionantes econômicos, sociais e ambientais, resultou em uma importante 

periodização histórica – como segue abaixo – que serve para compreender a 

evolução temporal das relações de causa e efeito do uso do solo no local: 

 

 A primeira fase de ocupação inicia por volta de 1820, com a chegada 

dos primeiros moradores. Tem seu ápice populacional e econômico por 

volta do início do século XX e passa a declinar após 1935 quando se 

completa o fechamento do canal do linguado. Neste período a atividade 

pesqueira ocupava quase que a totalidade da base econômica.  

 A segunda fase inicia por meados da década de 1930 e se mantém até 

início da década de 1990, caracterizando-se por apresentar um 
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crescimento populacional e econômico relativamente estável, uma vez 

que não houveram grandes fluxos populacionais ou a chegada de novas 

estruturas que motivassem uma maior ocupação, permanecendo ainda a 

atividade pesqueira enquanto principal fonte econômica, mas com um 

incremento nas atividades turísticas.  

 A terceira fase é marcada pelo adensamento do crescimento 

populacional que atinge seu ápice durante o período de 1997 à 2000, 

resultando na maior taxa de crescimento populacional do estado de 

Santa Catarina na época. Tal fato é decorrente principalmente da 

implantação de estruturas que resultaram num perfil econômico mais 

voltado ao turismo, como a pavimentação do principal acesso ao 

município, resultando na intensificação do processo de ocupação local. 

 A quarta etapa permeia o momento contemporâneo, onde com o 

embargo promovido pelo Ministério Público Federal que impede a 

ocupação de diversas áreas do município, ocorre um decréscimo nas 

diversas atividades da economia local, o que resulta em uma espécie de 

mudança no perfil sócio-econômico dos munícipes, fazendo com que 

alguns destes promovam mudanças em suas atividades econômicas 

e/ou migrem para outros locais em busca de novas oportunidades. 

 

No entanto, ao analisar os fatos que mais contribuíram para a atual 

configuração do território, retorna-se para a terceira etapa de seu processo de 

ocupação, na qual pode-se identificar o surgimento de vários focos de impactos 

ambientais que tiveram grande influência nos fatos que ocorreram a posteriori, 

pois os mesmos foram os grandes responsáveis pelo processo de embargo 

aos loteamentos no município. O detalhamento destes e outros impactos estão 

descritos no terceiro capítulo, mas de maneira geral, pode-se citar a ocorrência 

dos seguintes impactos e problemas:  

 

 

 saturação com esgotos orgânicos das águas costeiras oceânicas; 

 lixo que se deposita nas praias próximas dos centros urbanos litorâneos; 
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 destruição progressiva de ecossistemas costeiros por tamponeamento 

extensivo de loteamentos para áreas de lazer e turismo; 

 turismo predatório em áreas naturais remanescentes;  

 falta de recursos humanos para gerenciamento correto e permanente. 

 

Tal cenário leva à configuração das seguintes situações-problema: 

 

 Há de imediato perdas naturais em seus aspectos paisagísticos e 

qualitativos que deterioram não só os ecossistemas locais, como levam 

também à uma diminuição das opções de lazer entre outros fatores que 

implicam em degradantes situações de vida para a comunidade local. 

 Com o embargo promovido aos loteamentos, ocorre, além de mudanças 

que afligem diretamente os setores da construção civil e por 

conseqüência outros ramos do comércio local, causando desemprego e 

diminuição da renda dos munícipes, mediante o cenário negativo que se 

estabelece, passa a ocorrer também uma desvalorização dos imóveis no 

município como um todo. 

 

Verifica-se então, que vários são os elementos que contribuem para a 

problemática estabelecida, mas ao analisar, em termos mais gerais e em maior 

profundidade as questões que remetem para as situações visualizadas, pode-

se determinar que estas têm - em grande proporção - relação direta com o 

capital imobiliário especulativo, onde os empresários do ramo imobiliário, 

advindos de outras regiões, foram os principais responsáveis pela implantação 

de loteamentos sem os requisitos ambientais e estruturais necessários. 

Contudo, tem sido o estado, com seus agentes políticos e sua sistemática, o 

grande responsável pelas diversas situações de reveses na economia local, 

pois estas são decorrentes da ausência de políticas públicas adequadas, 

dividindo-se as mesmas em duas espécies de vertentes: 

- Na vertente das políticas de desenvolvimento regional que privilegiaram 

o desenvolvimento econômico de áreas ao derredor em detrimento das 

peculiaridades sócio-econômicas do município, como é o caso da obra 

do fechamento do canal do linguado que, ao primar pelo escoamento da 
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produção econômica de outras áreas, promoveu a referida obra que 

originou, além de impactos ambientais diretos, impactos ambientais 

indiretos, o que conforme abordado nos capítulos 2 e 3, acabou por 

refletir em problemas ambientais e consequentemente sociais; 

- Na vertente das políticas públicas locais, pela “permissividade” com que 

os agentes locais agiam com relação ao processo de ocupação por 

loteamentos, seja por privilegiar o aumento da receita com impostos 

advindos da ocupação de novas parcelas do solo municipal, e ou por 

não dispor de políticas adequadas de planejamento - como de um plano 

diretor -, nem da procedência da fiscalização sobre as normas já 

estabelecidas anteriormente. 

 

Por fim, afora estas questões que envolvem amplas análises e que não 

fogem à regra óbvia do que ocorre em outros territórios, de diversas escalas, 

quando a lógica estabelecida é a do capital com aval do poder público, é 

importante atentar também para as novas relações sociais que se estabelecem 

mediante estas situações, uma vez que, ao vivenciar um processo de rápidas 

mudanças, no que se refere às relações que envolvem a esfera econômica, 

ambiental e social, quando as atividades econômicas passam a se diversificar, 

ocorre também uma maior estratificação das camadas sociais, ao passo que 

estas camadas passam a enxergar o ambiente natural sobre uma ótica quase 

que essencialmente econômica e muito mais individualista, de forma que, de 

acordo com Simmel (1978), uma especialização quantitativa e qualitativa tende 

a romper a estrutura de um pequeno círculo. 

Esta situação remete para análises mais amplas e lembra novamente 

que, em se tratando do planejamento territorial, mais do que ferramentas e 

métodos puramente objetivos, um novo modelo torna-se necessário, um 

modelo que privilegie o bem estar em geral, um bem estar que envolva o meio 

biótico e abiótico do local, onde conhecendo e reconhecendo as diversas 

partes do todo, venha a se optar por meios de vida que sejam condizentes com 

a realidade natural e social do local, pois afinal, a questão é: - para quem e 

com que objetivos a cidade, o espaço é produzido, senão para as pessoas e 

demais seres viverem condignamente?  
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O Planejamento Urbano deve então, tentar diagnosticar e explicar as 

mudanças sociais de longo prazo e de desenvolvimento não planejado, 

considerando as transformações um fenômeno contínuo onde torna-se 

necessária a pesquisa e o acompanhamento sistemático para a compreensão 

dos processos e de estrutura, como forma de se “decidir se os planos [...] irão 

fazer mais mal que bem no longo prazo [...]  Isto porque os impactos 

ambientais são escritos no tempo e incidem diferencialmente, alterando as 

estruturas das classes sociais e reestruturando o espaço” (COELHO, 2001, p. 

25). Desta forma é importante resguardar o fato de que o espaço é produto e 

produtor de novos impactos onde as novas condições não permanecem 

idênticas àquelas do início do processo. Que quando analisa um impacto 

ambiental, está se analisando apenas um estágio do movimento que continua, 

portanto não existem métodos e fórmulas prontas e acabadas, uma vez que a 

cidade encontra-se em permanente reconstrução, ela precisa ser 

continuamente repensada. 

 

Embora de início se pretendesse, nos objetivos desta dissertação, 

discorrer sobre propostas e possíveis cenários acerca do uso do solo urbano 

do município de Balneário Barra do Sul e suas condições futuras, e onde hajam 

ainda discussões de cunho muito mais tecnicista para serem produzidas ao 

longo do aperfeiçoamento do plano diretor local, como a necessidade de 

estudos pormenorizados, onde determine-se por exemplo as áreas de 

preservação ambiental, e onde o plano turístico tenha seu foco melhor 

delineado, etc., a grande lição e conclusão à que se chega ao fim deste estudo 

é: a necessidade de atentar, na continuidade do processo de planejamento no 

município, para as suas características ambientais, de ecossistemas litorâneos 

de restinga e manguezal de relevo plano com uma pequena rede hidrográfica, 

que devem ser preservados e conviver com as tradicionais atividades 

econômicas de pesca e turismo, pois as mesmas afloram naturalmente com o 

lugar. Acredita-se que é com o pensar de “dentro para fora”, primando pelas 

potencialidades locais descritas, que pode-se encontrar cenários alternativos 

de desenvolvimento e ainda assim conviver junto à lógica global, devendo 

neste cenário, haver uma espécie de negociação entre os atores para o 

alcance da sustentabilidade, pois, é necessário viver e habitar, mas é possível 
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escolher como e onde realizar tais atividades, para isto basta que cada parte 

desempenhe adequadamente seu papel, o poder público de implementar 

políticas de desenvolvimento territorial que primem pelo meio natural e pelas 

pessoas, e a sociedade, que, não vislumbrando tais posturas, cobrar aquilo que 

lhe é de direito: condições plenas de ser e de viver, pois deve ser esta – a 

lógica do bem estar - a grande lógica a ser estabelecida e promovida pelo 

planejamento urbano. 
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“Um processo contínuo de mudanças não 
constitui nada de verdadeiramente novo; a 
mudança é intrínseca à própria vida. A 
velocidade com que ocorrem as mudanças é 
o que passa a ser cada vez mais a marca de 
nosso tempo.” 
 
 

(Almeida et al. s.d: p. 168) 
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