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A área tombada pelo Ministério da Cultura como 

patrimônio cultural da cidade de Florianópolis 

compreende as “ombreiras da Ponte Hercílio Luz”. Ela 

representa não só mais uma área a ser preservada, 

representa sim, o último espaço público no centro de 

Florianópolis com uma área de elevado potencial 

paisagístico, um referencial histórico e um símbolo à 

memória da cidade. 

(Aziz Nacib Ab’Saber referindo-se a área da OUC- 9) 
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Resumo 

O instrumento das Operações Urbanas Consorciadas - OUCs - foi 

definido pela lei federal Estatuto da Cidade como instrumento de 

política urbana que permite à administração pública municipal, através 

de parcerias com o setor privado, realizar transformações estruturais em 

áreas previamente definidas pelo Plano Diretor, com recursos 

provenientes do setor privado. Em Florianópolis, as Operações Urbanas 

Consorciadas estão sendo propostas pelo Plano Diretor em 

desenvolvimento desde 2006 como um instrumento de planejamento 

urbano. Foram identificadas pelo Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis nove áreas para ser 

objeto de Operações Urbanas Consorciadas. O objetivo desta dissertação 

é investigar as áreas previstas para Operações Urbanas Consorciadas – 

doravante OUCs refletindo sobre os possíveis impactos em instalá-las 

em Florianópolis. No atual cenário da dinâmica urbana e das recentes 

discussões para o Plano Diretor para as quais a população foi chamada, 

sabe-se da crescente pressão do mercado imobiliário pelo uso do solo 

urbano e da forte resistência dos movimentos sociais organizados sobre 

a ocupação de algumas áreas. A metodologia empregada foi pesquisa 

qualitativa baseada em entrevistas semi-estruturadas, e a coleta de dados 

documentais. Entre os principais resultados, detectou-se que muitas 

áreas escolhidas pela Prefeitura de Florianópolis para localizarem OUCs 

suscitam antigas discussões sobre a finalidade de uso e haviam sido 

consideradas importantes para fins de utilidade pública nas discussões 

comunitárias do Plano Diretor. As comunidades e movimentos sociais 

atribuem a escolha destas áreas ao forte interesse dos especuladores 

imobiliários nas mesmas. Entretanto, alguns investidores privados se 

colocam desfavoráveis à escolha das nove áreas para que sejam 

instaladas OUCs em Florianópolis. Conclui-se que estas áreas são 

territórios conflagrados em disputa na Capital. Pois além de ter 

confrontado os anseios das comunidades por elas atingidas, a maioria 

não se mostra adequada (seja do ponto de vista ambiental, urbano e/ou 

social) para que sejam viáveis instalações de Operações Urbanas 

Consorciadas. 

Palavras-chave: Plano Diretor; Operações Urbanas Consorciadas; 

Participação Popular 
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Abstract 

The Urban Operations Consortium - OUCS - defined by federal law 

Statute of the City as an instrument of urban policy that allows the 

municipal government, through partnerships with the private sector, to 

make structural changes in areas previously defined by the Plan, with 

resources from the private sector. In Florianópolis, the Urban Operations 

Consortium are being proposed by the Master Plan in development since 

2006 as an instrument of urban planning of The Draft Law Florianópolis 

Master Plan identified nine areas to be subject of Urban Operations 

Consortium. The aim of this study is to investigate the areas planned for 

Urban Operations Consortium – OUCS, reflecting on the possible 

impacts on installing them in Florianópolis. In the present scenario of 

urban dynamics and recent discussions for the Master Plan, when the 

population was called in, it is known the growing pressure of the 

housing market through the use of urban land and the strong resistance 

of social movements organized on the occupation of some areas. The 

methodology was qualitative research based on semi-structured 

interviews, documentary and data collection. Among the main results, it 

was found that many of these areas chosen by the city of Florianópolis 

to locate old OUCS raised discussions on the intended use of the land 

and had been deemed important for public purposes in community 

discussions of the Master Plan. Communities and social movements 

refered the choice of these areas to a strong interest in the same 

properties speculators. However, some private investors are favorable 

against the choice of nine areas to be installed as OUCS in 

Florianópolis. We conclude that the City along with the CEPA 

Foundation, the company hired to execute the Master Plan, mistaken in 

the choice of these areas. Well apart from having confronted the 

concerns of the communities affected by them, most of the reserved 

areas are inadequated on facilities that ensure Urban Operations 

Consortium to hapen. 

Keywords: Master Plan, Urban Operations Consortium; Popular 

Participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa que teve como 

objetivo investigar as áreas previstas para Operações Urbanas 

Consorciadas – doravante OUCs refletindo sobre os possíveis impactos 

em instalá-las em Florianópolis com o intuito de contribuir com as 

discussões acerca desse mecanismo de intervenção urbana. A 

problemática central quer compreender as designações das nove áreas 

escolhidas pela Prefeitura de Florianópolis (publicadas no Anteprojeto 

de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de 

Florianópolis de 27 de março de 2012) para que nelas sejam instaladas 

OUCs. O que se questiona é se a escolha está em conformidade com as 

propostas que os moradores e comunidades desejam para as referidas 

áreas durante o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo 

(PDP) de Florianópolis, ou se atende a outros interesses, em especial o 

do mercado imobiliário. Para isso, foi importante conhecer o que 

pensam os representantes dos distritos afetados bem como obter 

informações de como os incorporadores imobiliários recebem essa 

proposta.  

O universo da pesquisa compreende o município de 

Florianópolis, que abrange nove áreas objeto de Operações Urbanas 

Consorciadas. A Ilha de Santa Catarina vivencia os efeitos do processo 

de imigração de população e o consequente aumento da ocupação dos 

espaços urbanos sem o devido planejamento. A população de 

Florianópolis apresentou um aumento de 23,5% entre 2000 e 2010. De 

acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) do ano de 2010, a população do município é composta por 

421.203 habitantes. O crescimento populacional no município, 

juntamente com a valorização imobiliária, estimulou os conflitos nos 

espaços urbanos de modo que apresentam-se divergentes interesses em 

relação ao uso e ocupação de terras em Florianópolis. 

Hoje as diretrizes do crescimento urbano da área central de 

Florianópolis são regidas pelo Plano Diretor Municipal, de 1997, através 

da Lei 001/97. No entanto, este Plano Diretor contém apenas a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo no Distrito Sede. Para as demais áreas 
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municipais é ainda utilizado o Plano Diretor dos Balneários, criado pela 

Lei 2193/85 com o propósito de garantir a preservação das 

características socioambientais dos núcleos fora da área central.  

No entanto, não são raras as modificações na Lei de 

Zoneamento da capital catarinense, pois o Plano Diretor é 

frequentemente alterado pelo Legislativo Municipal tornando-se menos 

restritivas a ocupação e o adensamento das áreas.  

Embora o Estatuto da Cidade tenha determinado, em seu artigo 

50, o prazo de até 30 de junho de 2008 para aprovação de um novo 

Plano Diretor, o Plano Diretor Participativo de Florianópolis está em 

elaboração desde 2006 e ainda inconcluso até início de 2013. Este novo 

Plano Diretor deve contemplar as diretrizes do Estatuto da Cidade, além 

de considerar a totalidade do território municipal (os doze distritos).  

A motivação para o desenvolvimento deste estudo encontra-se 

em algumas questões não abordadas no meu trabalho de conclusão de 

curso de graduação (TCC), que se mostraram importantes para o 

entendimento dos instrumentos de intervenção urbana contemplados 

pelo Plano Diretor, os quais são propostos unilateralmente pela 

prefeitura. No TCC avaliei o processo de participação popular no Plano 

Diretor Municipal de Florianópolis no distrito do Pântano do Sul. Nas 

discussões comunitárias, as maiores preocupações eram referentes à 

melhoria dos equipamentos e dos serviços públicos e à participação na 

elaboração do mapa de zoneamento desejado para o distrito. Entretanto, 

durante os encontros comunitários e audiências públicas distritais, 

percebia-se o desconhecimento das Operações Urbanas Consorciadas 

como instrumento de intervenção urbana e seu caráter excepcional em 

relação à observância do zoneamento municipal. 

Em abril de 2010 foi divulgado, em uma versão preliminar, o 

Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de 

Florianópolis no qual foram apontadas onze
1
 áreas reservadas para 

Operações Urbanas Consorciadas. Entre elas, apresentava-se a área 

inserida na planície do Pântano do Sul para a qual a comunidade havia 

feito outros planos. Por conta desta situação, surgiu a vontade de realizar 

                                                           
1
 Mais tarde, essa versão preliminar foi atualizada pelo Anteprojeto de Lei do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis disponibilizada 

em 27 de março de 2012, apontando nove áreas para OUCs. 
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um estudo que verificasse como foi realizada a escolha dessas áreas e, 

também, que avaliasse o contexto sócio-espacial
2
 das mesmas refletindo 

sobre os possíveis impactos em desenvolvê-las em Florianópolis. 
Uma ressalva faz-se necessária: tendo em vista que a OUC-8 

Agronômica alterou seu mapa com os limites da área de intervenção 

dessa operação, não foi possível atualizar a caracterização sócio-espacial 

da OUC-8, que atualmente contempla além da Ponta do Coral, aqui 

estudada, a Ponta do Lessa, a área da Penitenciária, junto com as Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS – do Morro do Horácio, Vila Santa 

Vitória e Morro da penitenciária, segundo Mapa 8 dos Anexos. 

A literatura já produzida relacionada com o tema de pesquisa 

está atrelada aos seguintes eixos temáticos: Plano Diretor, Operações 

Urbanas Consorciadas, especulação imobiliária e participação popular. 

A Constituição de 1988 atribuiu competência aos municípios 

para agir em assuntos urbanísticos e ambientais, possibilitando certa 

liberdade para a gestão local. No entanto, o Estatuto da Cidade, criado 

pela Lei Federal 10.257 de 2001, assegurou mais autonomia aos 

municípios conforme seu artigo 40 em que considera o Plano Diretor o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana 

municipal. 

O Plano Diretor é definido pelo Estatuto da Cidade como o 

conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes 

públicos e privados que utilizam o espaço urbano, construindo e 

alterando a cidade de maneira coletiva e democrática, visando 

estabelecer os critérios que promovam a função social da propriedade 

urbana em prol do bem-estar coletivo, de uma maior justiça social e da 

melhoria da qualidade de vida da população, para as presentes e futuras 

gerações. 

O município de Florianópolis, a partir da proposta da nova Lei 

do Plano Diretor Municipal, em elaboração, deverá utilizar-se das OUCs 

                                                           
2
 Sócio-espacial, com hífen propositalmente para reforçar o sentido inseparável, 

porém irredutível das relações sociais e do espaço social, segundo Souza 

(2006:111). Pois, de acordo com o autor, sócioespacial expressaria referência 

apenas ao espaço social desconsiderando os aspectos materiais do espaço. 

Reconhece-se que o espaço é moldado pelas relações sociais, sendo estas, por 

sua vez, condicionadas pelo espaço material produzido. 
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como política urbana. Tendo em vista que o crescimento urbano de 

Florianópolis tem gerado impactos sócio-espaciais e demandas em 

diferentes esferas, espera-se que esse instrumento venha a contribuir 

com a implantação de equipamentos urbanos e a execução de programas 

e projetos habitacionais de interesse social, mas não a qualquer preço. É 

necessário colocar na balança os reais benefícios das operações e os 

impactos gerados por elas. 

As Operações Urbanas Consorciadas são definidas, segundo o 

artigo 32 do Estatuto da Cidade, como um conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação 

dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 

privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. No 

entanto, neste processo existem partes interessadas com anseios bem 

antagônicos, o que torna complexa a discussão sobre a instalação de 

OUCs. 

Para alguns autores as operações urbanas possuem potencial de 

qualificação espacial para as cidades, de forma que permitem tratamento 

quase arquitetônico dos espaços urbanos. Tal tratamento é dificilmente 

obtido apenas pelo Plano Diretor e pelo zoneamento, principalmente em 

cidades grandes, defende Saboya
3
.  

Para viabilizar uma Operação Urbana Consorciada, há a 

possibilidade de serem previstas a modificação de índices e de 

características do parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo; as 

alterações das normas para edificação; a regularização de construções, 

reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação 

vigente; e a emissão, pelo município, de certificados de potencial 

adicional de construção a serem alienados em leilão, sustenta Oliveira 

(2001). 

                                                           
3 SABOYA, Renato. Operações urbanas consorciadas – uma introdução. 

Revista Urbanidades, 4 ago. 2008. Disponível em: 

<http://urbanidades.arq.br/2008/08/operacoes-urbanas-consorciadas-uma-

introducao>. Acesso em: 9 set. 2010.  
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Assim, o Plano Diretor deve identificar as áreas reservadas para 

instalação de OUC, nas quais o direito de construir poderá ser 

beneficiado pelo aumento do coeficiente de aproveitamento ou pela 

modificação dos usos permitidos, mediante contrapartida a ser prestada 

pelo beneficiário. Uma lei municipal específica deverá aprovar a 

operação urbana, estabelecer as condições a serem observadas e 

autorizar a emissão de títulos equivalentes ao valor total desse estoque 

de potencial construtivo “a mais”, chamados de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção – doravante CEPAC.  

No Brasil, alguns municípios utilizaram o instrumento de 

Operações Urbanas Consorciada, tais como São Paulo, Belo Horizonte e 

Niterói. Mas duas operações realizadas em São Paulo são especialmente 

estudadas: Faria Lima e Água Espraiada. Ambas suscitam críticas a 

respeito da valorização de espaços atraentes a especulação imobiliária, 

deixando de lado o interesse público. 

Dentre os principais trabalhos associados à recente temática das 

OUCs, destaca-se a abordagem da prevalência da construção 

especulativa sobre o interesse público, como aponta Castro (2006), 

referindo-se às operações já realizadas em São Paulo. Fix (2001) 

contribui com o relato da experiência paulista em que considera a 

parceria entre o poder público e a iniciativa privada, através das OUCs, 

um instrumento de exclusão e expropriação dos moradores das classes 

baixa e média para a abertura de terreno à especulação imobiliária. A 

falta de um programa de atendimento social faz com que as OUCs 

estimulem a exclusão social, à medida que ocorra a expulsão da 

população residente na área de intervenção. 

Quanto à especulação imobiliária, há uma crescente demanda 

por investimentos e melhorias na infraestrutura urbana em Florianópolis. 

No entanto, destaca-se a valorização de espaços submetidos às 

estratégias imobiliárias. Para Oliveira & Herrmann (2001:171), a 

urbanização de Florianópolis tem sido marcada “pela especulação 

imobiliária e pela apropriação indevida de domínios morfoestruturais 

que possuem dinâmica e propriedades específicas frequentemente 

ignoradas”. Esta atitude tem causado impactos ambientais, os quais se 
somam aos problemas sociais. 

A participação popular nas tomadas decisórias na gestão urbana 

tem sido uma ferramenta importante nessa perspectiva. De fato, a 
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participação popular no planejamento urbano, enquanto movimento 

social tem sido um instrumento usado na busca da inclusão social na 

cidade, e na conquista de um espaço mais justo. 

A este respeito Benevides (2003:94) pondera que a participação 

popular não é uma prática simples de ser realizada no seu sentido 

profundo:  

O cidadão só poderá participar inteligentemente da vida 

democrática com esforço. A democracia requer esforço. O autoritarismo 

não; nele é tudo mais rápido e bem mais simples. Mas a democracia é 

difícil e trabalhosa, de forma que, para se informar, se comunicar e 

interagir o cidadão tem que se esforçar, deve ter uma disposição genuína 

para se envolver nas questões de interesse público. Tudo faz parte da 

educação política. 

A participação popular tendo como uma de suas justificativas 

aumentar o grau de liberdade dos indivíduos pode servir para a defesa 

dos interesses legítimos de grupos portadores de uma identidade cultural 

definida e passíveis de serem vistos como portadores de direitos 

específicos, a começar pelo direito de terem uma identidade, aponta 

Souza (2008). 

No entanto, alguns autores questionam o alcance da 

participação popular no processo de elaboração dos planos diretores. 

Villaça
4
 sustenta que não existe “a população”, o que existe são classes 

sociais ou setores da população. Segundo o autor, a classe dominante 

sempre participou dos planos diretores e das leis de zoneamento, porém 

a classe dominada, ou seja, a maioria nunca participou e ainda não 

participa desses processos. 

Desta forma, com base na contextualização do tema, se 

pretendeu com a pesquisa esclarecer algumas questões de caráter 

científico: 1) Quais as principais características da formação sócio-

espacial das nove áreas escolhidas pela prefeitura municipal de 

Florianópolis para serem objeto de Operações Urbanas Consorciadas? 2) 

Como a prefeitura de Florianópolis escolheu áreas para a instalação de 

OUCs? 3) O que os moradores e comunidades atingidas esperam para as 

                                                           
4 VILLAÇA, Flavio. A Ilusão do Plano Diretor. 7 ago. 2005. Disponível em: 

<http://www.flaviovillaca.arq.br/pdf/ilusao_pd.pdf>. Acesso em: 4 set. 2011. 

http://www.flaviovillaca.arq.br/pdf/ilusao_pd.pdf
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referidas áreas? 4) O que significam as Operações Urbanas 

Consorciadas como instrumento urbanístico e quais os desdobramentos 

sócio-espaciais em aplicá-las em Florianópolis? 

O município de Florianópolis testemunha os efeitos do atual 

processo migratório e a consequente valorização dos ambientes naturais, 

o que vem intensificando o crescimento das áreas urbanas. Assim, o 

incremento populacional e a valorização da terra urbana desperta o setor 

imobiliário. A construção civil por sua vez atua em escala nunca antes 

vista na capital catarinense, de modo que a dinâmica no crescimento 

urbano envolve divergentes interesses e a população sofre constantes 

alterações na sua configuração sócio-espacial. A instauração de OUC 

suscita discussões relativas à financeirização da cidade e à exploração 

do meio ambiente, por isto o presente estudo contribui com a reflexão 

acerca da instalação de OUCs na Ilha de Santa Catarina, avaliando se 

elas priorizarão o interesse social e a valorização ambiental frente a 

outros interesses de caráter privado. 

No atual momento, no qual se pretende retomar as discussões 

da Lei de Plano Diretor de Florianópolis, esta pesquisa torna-se 

relevante para que se conheçam as Operações Urbanas Consorciadas 

previstas para o município como instrumento de indução ao 

desenvolvimento urbano e suas implicações. Entre as principais 

considerações sobre o tema está o fato dessas áreas (OUC) estarem, na 

sua maioria, situadas em áreas nobres da cidade, onde existe o 

conhecido desejo de especulação imobiliária, aspecto fundamental para 

a instalação de uma OUC. No entanto, se a legislação prevê que os 

recursos de uma Operação Urbana Consorciada devem ser utilizados na 

área de influência da operação, este mecanismo não irá atender as áreas 

mais necessitadas do município, onde as estruturas deveriam ser 

priorizadas. 

A aplicação das Operações Urbanas Consorciadas em 

Florianópolis deve ser antecipadamente discutida por ser um mecanismo 

de parceria público-privada que pode mudar a qualidade de vida e as 

relações sócio-espaciais nas áreas atingidas, além de intensificar os 

impactos ambientais decorrentes da urbanização tais como: ocupação 
das encostas com loteamentos e edificações; impermeabilização dos 

solos, principalmente nas planícies sedimentares; utilização de planícies 

com influencia de marés para implantação de loteamentos; canalização e 
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retificação dos canais fluviais; rebaixamento do lençol freático; 

construções de obras particulares em áreas com elevado potencial para o 

aproveitamento público e outros. 

Cabe destacar que as Operações Urbanas Consorciadas são 

ainda instrumentos recentes no cenário nacional e novo em 

Florianópolis, pois o Plano Diretor Municipal, em fase de 

desenvolvimento, traz pela primeira vez esta abordagem para o 

município. Desta forma, questiona-se as reais melhorias socioambientais 

que essas transformações urbanísticas podem trazer nas áreas pré-

definidas para tal. 

Como problema de pesquisa, buscou-se refletir sobre o que 

representam as áreas reservadas para Operações Urbanas Consorciadas 

no município de Florianópolis. Para isso mostrou-se necessário entender 

por que tais áreas foram escolhidas para futuras instalações de operações 

urbanas. Sabe-se que esta escolha influencia diretamente nas atividades 

da promoção imobiliária e altera a atual configuração do espaço urbano 

nestes locais. 

A pesquisa objetivou investigar a origem das iniciativas de uso 

de algumas das nove áreas previstas às OUCs, pois na maioria delas, já 

existiam projetos para construção de empreendimentos que, por motivos 

legais e ambientais, não foram executados. Somado a isso, o 

crescimento populacional no município provocou a valorização 

imobiliária e, desta maneira, estimulou os conflitos nos espaços urbanos 

de modo que se apresentam divergentes interesses em relação ao uso e 

ocupação de terras na cidade. 

Neste estudo, baseado nas contribuições metodológicas 

apresentadas por Demo (1981)
5
 , Minayo (2001)

6
 e  Goldenberg (1999)

7
 

                                                           
5  Demo (1981) afirma que o problema central da metodologia é a demarcação 

científica. Segundo ele, a metodologia consegue elaborar elementos aptos à 

condução de uma reflexão mais crítica sobre o tema. Embora a metodologia não 

deva ser supervalorizada, por ser apenas uma disciplina instrumental, 

desempenha um papel decisivo na formação do cientista, à medida que o faz 

consciente de seus limites e de suas possibilidades (Demo, 1981:13). 
6  Minayo (2001:16) define a metodologia como o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade. Segundo ela, a metodologia inclui 
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a abordagem proposta será qualitativa, onde se buscará atender as 

necessidades de análises objetivadas pelo estudo.  

A pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis (Minayo, 2001:21). Este método será utilizado para 

compreender aspectos socioambientais das comunidades inseridas na 

área de estudo e analisar as demandas sociais nas áreas reservadas para 

operações urbanas consorciadas em Florianópolis. 

Conforme Castro (1978) é preciso conhecer a realidade, antes 

de tentar modificá-la, permitindo assim instrumentos e políticas urbanos 

que estejam em consonância com a sustentabilidade do ambiente. Desta 

forma, o presente estudo irá proporcionar a análise e obtenção de 

informações referentes à implementação de Operações Urbanas 

Consorciadas (OUC) numa decisão que não é só da municipalidade e 

sim de todos que compõem a sociedade.  

O estudo foi desenvolvido norteado pelo anseio científico em 

obter uma compreensão das questões trabalhadas nas operações urbanas 

sob uma ótica abrangente, e também focando no que diz respeito à 

contextualização da temática em recortes espaciais através do estudo de 

caso de cada espaço alocado às operações urbanas consorciadas em 

Florianópolis. 

Tendo em vista que o novo Plano Diretor de Florianópolis ainda 

não está finalizado, será utilizado como base o Anteprojeto de Lei do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis na 

avaliação das tendências em desenvolvimento do instrumento de OUC 

                                                                                                                           
as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador. 
7 Goldenberg (1999) afirma que o estudo de caso possibilita a penetração na 

realidade social e lembra que os tipos de dados e procedimentos de pesquisa se 

relacionam com o método de estudo de caso utilizado. Assim, não é possível 

criar modelos sobre as técnicas utilizadas porque cada observação ou entrevista 

é única: depende do tema, do pesquisador e do pesquisado. 
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no município de Florianópolis. O Anteprojeto de Lei do Plano Diretor é 

uma versão preliminar, disponibilizada em sua versão mais recente em 

27 de março de 2012, do novo Plano Diretor de Florianópolis em 

elaboração desde 2006.  

O universo da pesquisa compreende o município de 

Florianópolis, que abrange nove áreas objeto de Operações Urbanas 

Consorciadas, conforme ilustra a Figura 1.  

 

Figura 1- Mapa de Localização das áreas propostas à instalação de 

OUCs  
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 Para atingir os objetivos específicos, foram aplicadas as 

seguintes estratégias: no primeiro objetivo, “Conhecer as principais 

características da formação sócio-espacial das nove áreas escolhidas 

pela prefeitura municipal de Florianópolis para serem objeto de 

Operações Urbanas Consorciadas”, foi realizada ampla pesquisa 

bibliográfica e documental sobre as áreas objeto de OUC no município, 

valendo-se inclusive de dados empíricos coletados em campo.  

Para atingir o segundo objetivo, “Compreender os critérios da 

escolha feita pela Prefeitura de Florianópolis ao selecionar nove áreas à 

instalação de OUCs”, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
8 a 

gestores públicos, representantes de organizações civis, consultores e 

técnicos da prefeitura.  
Para alcançar o terceiro objetivo “Identificar as expectativas dos 

moradores e grupos organizados para as referidas áreas”, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com alguns atores chaves, tais 

como lideranças das comunidades e organizações. Além disso, 

procurou-se conhecer os projetos das associações de bairro para as 

referidas áreas. Também foram consultados os núcleos comunitários a 

fim de obter as definições do processo de cenário desejado, vivenciado 

há poucos meses em decorrência do Plano Diretor, em elaboração.  

Por fim, no quarto objetivo “Refletir sobre o instrumento de 

Operações Urbanas Consorciadas e analisar seus possíveis 

desdobramentos”, foram considerados todos os dados coletados a partir 

da execução das etapas acima descritas, levando em consideração as 

especificidades de cada comunidade atingida pelas OUCs. Para 

subsidiar esta análise, foram utilizados os seguintes documentos: 

Anteprojeto de Lei de Plano Diretor de Florianópolis, disponibilizado 

                                                           
8
 De acordo com Quivy & Campenhoudt (1992), nesse tipo de entrevista deve-

se, o tanto quanto possível, deixar andar o entrevistado para que possa falar 

abertamente com as palavras que desejar e na ordem que lhe convier. Contudo, 

o entrevistador deve preocupar-se em reencaminhar a conversa com os objetivos 

centrais sempre que o informante se afastar demasiadamente deles, devendo 

fazer isso de forma tão natural quanto possível. Minayo (2001) define entrevista 

semi-estruturada como uma “conversa com finalidade”, onde o roteiro tem a 

função de orientação e balizamento para o pesquisador e não de cerceamento da 

fala dos entrevistados. 
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em março de 2012; e Parecer Técnico elaborado por Associação 

FloripAmanhã; Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina – CAU SC; o Conselho Regional de Economia de Santa 

Catarina – CORECON SC; o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Santa Catarina – CREA SC e a Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB SC, intitulado “Estudos sobre o Plano Diretor: 

Contribuições técnicas para a revisão do projeto de lei do PDP de 

Florianópolis
9
” de novembro de 2012. 

 A dissertação foi dividida em três capítulos para embasar a 

discussão acerca das Operações Urbanas Consorciadas em 

Florianópolis, da maneira como segue. 

O capítulo I, intitulado “As Operações Urbanas Consorciadas e 

a cidade”, apresenta a revisão temática e teórica sobre Operações 

Urbanas Consorciadas e assuntos que se correlacionam, como plano 

diretor, participação popular, especulação imobiliária, formação sócio-

espacial, espaço urbano, desenvolvimento sócio-espacial e urbano; e 

cidade e capital.  

No capítulo II, “A formação do espaço Florianopolitano e as 

OUCs”, apresentam-se os resultados da pesquisa de campo: dados 

documentais e de entrevistas. Nele são, inicialmente, expostos as 

informações da caracterização sócio-espacial das áreas sujeitas a OUCs 

em Florianópolis. Em seguida, são arrolados os argumentos do poder 

público para a escolha destas áreas.  

No capítulo III, “Os Conflitos em torno das OUCs em 

Florianópolis”, apresentam-se os resultados da pesquisa de campo: 

dados documentais e entrevistas com depoentes. Nele são avaliadas as 

opiniões das comunidades envolvidas, mostrados, em alguns casos, os 

projetos e anseios da população para as referidas áreas. E, em última 

análise, faz-se uma reflexão acerca das OUCs planejadas para 

Florianópolis, mostrando seus possíveis desdobramentos. 

                                                           
9
 Disponível em: http://floripamanha.org/estudos-plano-diretor. Acesso em: 26 

de Nov. 2012. 

 

http://floripamanha.org/estudos-plano-diretor
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Por fim, nas Considerações Finais, é apresentada uma análise 

sobre as possíveis instalações de Operações Urbanas Consorciadas em 

Florianópolis, evidenciando os principais problemas da proposta da 

Prefeitura bem como as chances de sucesso de cada uma delas. Esta 

parte, amparada no conhecimento adquirido através da realização das 

etapas anteriores, esclarece sobre a posição da autora acerca da 

problemática estudada.  
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES URBANAS 

CONSORCIADAS 

 

Este capítulo trata da história das Operações Urbanas 

Consorciadas e sua interface com outras temáticas. Para possibilitar uma 

compreensão mais profunda do que representam as Operações Urbanas 

Consorciadas em Florianópolis os temas abordados perpassam a questão 

das Operações Urbanas Consorciadas no Plano Diretor; a especulação 

imobiliária; a participação popular; a formação sócio-espacial; o espaço 

urbano e o desenvolvimento sócio-espacial; e, por fim, a relação entre 

cidade e capitalismo. 

Este capítulo também busca analisar teoricamente como as 

Operações Urbanas Consorciadas estão previstas para Florianópolis e 

suas possíveis implicações recorrendo aos trabalhos já realizados sobre 

o tema. Pretendeu-se, sobretudo, contextualizar os paradigmas 

vinculados no planejamento da cidade capitalista e os problemas a ela 

relacionados, pois, percebe-se, frente a todas as descontinuidades 

socioambientais da cidade como a exclusão, a degradação ambiental e o 

valor de troca sobrepondo o valor de uso dos espaços urbanos. Portanto, 

é necessário urgência em repensar a forma e a produção dos espaços e 

da vida urbana, a fim de que seja possível ter-se qualidade de vida nas 

cidades. 

 

1.1 – Operações Urbanas Consorciadas 

A Operação Urbana Consorciada é um instrumento de 

intervenção de política urbana, que marca a presença do modelo 

neoliberal na dinâmica urbana. Sua origem remete às Zones 

d’Aménagement Concerté - ZAC-s- da França e, mais recentemente, às 

experiências em São Paulo.  

As Zones d’Aménagement Concerté ou Zonas de Planejamento 

Pactuado foram instituídas pelo código urbanístico francês de 1967, e 
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caracteriza-se pelo grande controle do Estado em todas as etapas do 

processo: ele que adquire as terras, faz melhorias de infraestrutura, e 

decide o uso de cada lote, realizando inclusive o projeto arquitetônico 

do edifício, em alguns casos (vide Figura 2). Em seguida, a prefeitura 

vende as áreas e os projetos à iniciativa privada, cobrando a mais-valia 

resultante da valorização da intervenção, para financiar a operação e 

garantir a oferta de moradias, aponta Rolnik
10

.  

Figura 2: ZAC Paris Rive Gauche: 1994 e 2007. 

 

Fonte: Maleronka (2010). 

 

Assim, percebe-se que as Zonas de Planejamento Pactuado 

francesas distinguem-se das Operações Urbanas Consorciadas 

desenvolvidas no Brasil, pois muitas delas são criticadas pelo fato de 

que os investimentos realizados pelo poder público são de ordens de 

grandeza superiores aos valores ressarcidos (Whitaker, 2004), e de que 

relaxam o controle do uso do solo pelo poder público em função da 

estrutura urbana como um todo e em última instância do interesse 

coletivo, em função de interesses localizados manifestos por grupos de 

pressão particulares.  

                                                           
10

 ROLNIK, Raquel. Material de Aula (2011). Disponível em: 

http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0268/2o.

_Semestre_2012/Operacoes_Urbanas_aula_raquel.pdf. Acesso em 25 de abril 

de 2012. 

 

http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/socied-civil/index.html
http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/socied-civil/index.html
http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0268/2o._Semestre_2012/Operacoes_Urbanas_aula_raquel.pdf
http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0268/2o._Semestre_2012/Operacoes_Urbanas_aula_raquel.pdf
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A Operação Urbana Consorciada tem origem no conceito de 

“solo-criado”, desenvolvido por urbanistas a partir da década de 1970. O 

solo-criado é entendido como a área edificável além daquela 

correspondente à aplicação do coeficiente de aproveitamento único do 

lote prevista em lei, a qual pode ser adquirida de modo oneroso pelo 

empreendedor. Com o Estatuto da Cidade a ideia de solo criado passou a 

ser designada como Outorga Onerosa do Direito de Construir.  

A Outorga Onerosa do Direito de Construir refere-se à 

concessão emitida pelo município para que o proprietário de um imóvel 

edifique acima do limite estabelecido pelo coeficiente de 

aproveitamento básico, mediante contrapartida financeira a ser prestada 

pelo beneficiário. No entanto, algumas cidades brasileiras mesmo antes 

da positivação do Estatuto da Cidade em nosso ordenamento já haviam 

implementado a Outorga Onerosa do Direito de Construir através de 

legislação municipal específica, como em Natal, Florianópolis, São 

Paulo, Curitiba e Porto Alegre
11

. 
Conceitualmente, a Operação Urbana Consorciada é o conjunto 

de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, 

com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, cujo objetivo é alcançar, em uma área, 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental. Trata-se de um dos instrumentos de viabilização 

da política urbana a serem realizados com a participação de particulares 

(§ 1º, artigo 32°). O artigo 32 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 

10 de julho de 2001) afirma que uma lei municipal específica baseada 

no Plano Diretor do município, poderá delimitar área para aplicação de 

operações urbanas consorciadas. 

No Brasil, o instrumento “Operações Urbanas” surge como 

proposta nos anos 1980 e pela primeira vez é incluído no projeto de lei 

do Plano Diretor de São Paulo em 1985, com o objetivo de promover 

mudanças estruturais em certas áreas da cidade e mobilizar recursos 

                                                           
11

 DORNELAS, Henrique Lopes. Aspectos jurídicos da outorga onerosa do 

direito de construir. Solo criado. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 128, 11 

nov. 2003 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4483>.  Acesso em: 

26 jan. 2013. 
 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2003
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/11/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/11/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2003
http://jus.com.br/revista/texto/4483/aspectos-juridicos-da-outorga-onerosa-do-direito-de-construir
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privados para financiar essas transformações (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2001, p.82) 
12

. 
Sua implementação em São Paulo mostrou-se complexa e 

extensa. Prevista pelo Plano Diretor de São Paulo de 1985, apenas em 

1991 se projetou a primeira delas (Operação Urbana Anhangabaú, com 

prazo de execução de quatro anos) que, de cinco propostas de ocupação 

no escopo da operação, apenas uma chegou a se concretizar: a 

regularização de cerca de 5.000,00m² de área construída da bolsa de 

valores de São Paulo. Após seu encerramento, uma nova Operação foi 

definida (Operação Urbana Centro, que abrangia uma área de 660 

hectares, incluída a área da Operação Anhangabaú, agora extinta). Em 

cinco anos de vigência, a Operação Urbana Centro aprovou apenas uma 

proposta de construção nova e uma regularização. 

Na década de 1990 outras Operações Urbanas foram 

implementadas em São Paulo. A Operação Urbana Água Branca (Lei no 

11.774/95) abrange uma área de 500 hectares, e sua criação justificou-se 

por referir-se a uma área próxima ao centro, com muitos terrenos vagos 

ou subutilizados e, ao mesmo tempo, bem servida por transporte 

coletivo nos vários modos – trem, ônibus e metrô - além de apresentar 

problemas crônicos de drenagem. Dentre os objetivos desta operação 

estão: promover a complementação e otimização da infraestrutura já 

instalada, a reintegração de áreas seccionadas pela ferrovia e o aumento 

da taxa de permeabilidade do solo
13

. 
A Operação Urbana Faria Lima (Lei no 11.732/95) que abrange 

uma área com aproximadamente 450 hectares situada na região sudoeste 

do município de São Paulo, uma das mais dinâmicas do ponto de vista 

do mercado imobiliário, foi apresentada com a justificativa da 

necessidade de prolongamento da Av. Faria Lima, a fim de criar uma 

                                                           
12

  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Estatuto  da Cidade – Guia para  

implementação   pelos   municípios e cidadãos. Brasília:  Mesa  da  Câmara  dos  

Deputados,  51ª  Legislatura, 3ª  Sessão Legislativa, 2001, Realização Instituto 

Pólis, p. 82. Disponível em: 

http://planodiretor.saolourenco.sc.gov.br/leis/Estatuto%20das%20Cidades.pdf. 
13

  CAMARA FEDERAL (2002), Estatuto da Cidade – Guia para 

Implementação pelos Municípios e Cidadãos. Disponível em: 

http://www.unc.br/mestrado/mestrado_materiais/estatuto_cidade_2002.pdf. 

http://planodiretor.saolourenco.sc.gov.br/leis/Estatuto%20das%20Cidades.pdf
http://www.unc.br/mestrado/mestrado_materiais/estatuto_cidade_2002.pdf
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via paralela à Av. Marginal do Rio Pinheiros, para amenizar a saturação 

viária da zona sudoeste. A lei definiu um programa de investimentos 

que inclui, além das obras viárias, um novo terminal de ônibus, 

habitações de interesse social destinadas à venda financiada para a 

população de favela existente no perímetro e seu entorno, a construção 

de habitações multifamiliares para venda financiada à população 

residente em área de desapropriação e que queira permanecer na região, 

e, ainda, a aquisição de imóveis para implantação de praças e 

equipamentos institucionais.  

A mais recente operação urbana, na cidade de São Paulo, é a 

denominada Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, de 2004, e 

é a única iniciada sob a conceituação definida no Estatuto da Cidade de 

2001, e possui prazo estimado de implementação de quinze anos. A 

Operação Urbana Consorciada Água Espraiada prevê as seguintes 

Intervenções: (i)  conclusão e adequação da Avenida Jornalista Roberto 

Marinho, o que inclui seu  prolongamento até a Rodovia dos Imigrantes, 

a execução de ponte para interligá-la à Marginal Pinheiros, implantação 

de viadutos, passarelas, vias locais e outras Intervenções; (ii) 

prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias; (iii) 

alargamento da Avenida Washington Luis; (iv) implantação de unidades 

de habitação de interesse social para reassentar as populações atingidas 

pelas intervenções; (v) implantação de áreas verdes e espaços públicos; 

e (vi) desapropriações e obras necessárias para a execução das 

intervenções
14

. 
De acordo com o Estatuto da Cidade (artigo 33), a lei específica 

que aprovar a Operação Urbana Consorciada deve definir a área a ser 

atingida apresentando um programa básico de ocupação da área e um 

programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação. Além disso, na lei devem estar claras 

as finalidades da operação, a contrapartida a ser prestada pelos 

                                                           

14  Extraído do prospecto de distribuição pública dos CEPACs da Operação 

Água Espraiada, atualizado em 2008. Disponível em: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_
urbano/sp_urbanismo/arquivos/cepac/oucae_prospecto.pdf. Acesso em 18 de 

jan de 2013. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/cepac/oucae_prospecto.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/sp_urbanismo/arquivos/cepac/oucae_prospecto.pdf
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beneficiados e a forma de controle da operação entre outras exigências, 

tais como o estudo prévio de impacto de vizinhança e a representação da 

sociedade civil no controle compartilhado da operação. 

Entretanto, Maricato & Ferreira (2002) afirmam que esta última 

exigência não garante a aplicação democrática desse instrumento. 

Segundo eles, muitas leis e planos afirmam os conselhos gestores 

participativos mas raramente são implementados. O que se entende por 

“representante da sociedade civil” também pode variar em uma 

sociedade na qual a cidadania é restrita. Desta forma, a lei abre a 

possibilidade da participação, mas a gestão democrática dependerá então 

da correlação local de forças (Maricato & Ferreira, 2002). 

As OUC devem decorrer do Plano Diretor, estabelecendo 

diretrizes básicas e têm o objetivo de viabilizar intervenções de maior 

escala, em atuação coordenada entre o poder público e os diversos 

atores da iniciativa privada, conforme afirma Somekh (2009). 

Os Certificados de Potencial Adicional de Construção – 

CEPACs - são títulos lançados no mercado financeiro que geram 

recursos imediatos ao poder público. Deste modo, cada título equivale a 

determinado valor de metros quadrados para utilização em área 

adicional de construção ou em modificação de usos e parâmetros de um 

terreno ou projeto. Assim, as OUCs estão diretamente ligadas à 

especulação imobiliária, já que a instalação da operação urbana só se 

realiza se houver interesse do mercado imobiliário naquela área.  

Os recursos recebidos com os CEPACs devem ser aplicados 

pela prefeitura com as finalidades previstas no Estatuto da Cidade: a) 

regularização fundiária; b) execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse social; c) ordenamento e direcionamento da 

expansão urbana; d) implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; e) criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; f) 

criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; e g) proteção de áreas de interesse histórico, 

cultural ou paisagístico. 

Além disso, o Estatuto da Cidade exige que os investimentos 

dos recursos gerados pela venda dos títulos dos CEPACs sejam 
aplicados dentro da área definida para a operação. Então se a iniciativa 

privada se interessa pelas operações urbanas em áreas atrativas no 

mercado imobiliário ou em novas áreas com potencial para tal 
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especulação, as áreas realmente necessitadas ficam a margem desse 

processo de intervenção. Isto é, os espaços mais carentes e segregados 

da cidade dificilmente se beneficiam desses recursos advindos dessa 

parceria público-privado. 

Nesse contexto, alguns autores fazem críticas ao procedimento 

das operações urbanas alegando tratar-se de financeirização da cidade 

ou uma forma de agregar valor a empreendimentos e imóveis atendendo 

interesses particulares. Fix (2001) aponta que o problema dos CEPACs é 

a desvinculação que o título cria entre a compra do potencial construtivo 

e a posse do lote. Como qualquer um pode comprar o título, tendo ou 

não a propriedade na área, o seu valor – como qualquer título financeiro 

– pode variar, assim gera-se um novo tipo de especulação imobiliária. 

As Operações Consorciadas tem como pressuposto que o poder 

público não é capaz ou não deseja arcar com todo o custo de 

infraestrutura e de equipamentos públicos necessários para as 

transformações urbanísticas desejadas. Além disso, pressupõe que o 

poder público tenha algo a oferecer que seja de interesse do setor 

privado, em relação principalmente à rentabilidade do capital investido.  

Desta forma, o poder público deve realizar um balanço de 

custos e benefícios a fim de definir quais serão os benefícios reais da 

operação para a população. Para isso, deve haver um conhecimento 

aprofundado sobre o processo de produção do espaço das áreas de 

influência dessas operações, bem como estudo sobre os procedimentos 

que proprietários fundiários, incorporadores e empreendedores 

imobiliários adotam na avaliação de oportunidades de investimentos. 

No caso de Florianópolis, foram identificadas pelo Centro de 

Estudos e Planificação do Meio ambiente (Fundação Cepa)  empresa 

privada, argentina, contratada pela Prefeitura Municipal para fazer a 

integração entre as diretrizes técnicas e as da comunidade  nove áreas 

para futuras instalações de OUCs, sendo algumas delas em locais muito 

valorizados em que atualmente existe alguma restrição legal para 

edificar e construir empreendimentos. Esse é um desvio de uso da lei, 

visto que, além de objetivar transformações urbanísticas estruturais, ela 

pretende alcançar melhorias sociais e valorização ambiental, conforme 

aponta o Estatuto da Cidade.  
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1.2 A especulação imobiliária  

Para iniciar essa discussão, acredita-se que é necessário definir 

os significados de especulação imobiliária e promoção imobiliária. 

Campos Filho (2001, p. 48) define especulação imobiliária, em 

termos gerais, como: uma forma pela qual os proprietários de terra 

recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos da 

economia, especialmente através de investimentos públicos na 

infraestrutura e serviços urbanos. Desta forma, a especulação imobiliária 

se dá quando a coletividade custeia as melhorias de determinado espaço 

no qual, ao mesmo tempo, há uma apropriação privada dos lucros 

provenientes dessas melhorias. 

Já os promotores imobiliários são definidos como o conjunto de 

agentes que realizam, parcial ou totalmente, as operações de (a) 

incorporação, (b) financiamento, (c) estudo técnico, (d) construção e (e) 

comercialização de imóveis (CORRÊA, 1993).  

Abramo (2001, 2007) estuda o mercado imobiliário e suas 

diversas implicações no espaço urbano.  Abramo (2007: 26) conceitua o 

mercado imobiliário como todo o capital privado que produz as 

materialidades urbanas como habitação e infraestrutura. Para o autor, 

este mercado tem papel determinante na produção e estruturação das 

cidades. 

Em Florianópolis, facilmente encontram-se terrenos 

desocupados, em meio a bairros urbanizados à espera que o crescimento 

da cidade se encarregue de valorizá-los. Nesse contexto, a especulação 

imobiliária gera problemas: maiores distâncias a serem percorridas pelo 

cidadão comum, subutilização da infraestrutura e o aumento do preço da 

terra. 

A urbanização de Florianópolis tem ocorrido sem destinação de 

áreas para uso público, como forma de maximizar o lucro dos 

empreendedores, afirma Campos (2004). 

O processo de imigração contribui para o aumento populacional 

de Florianópolis que chegou a 23,5% de 2000 a 2010, segundo o IBGE. 

Fantin (2000) apresenta alguns fatores que atraem pessoas de outras 

cidades e estados: 

A ilha possibilita articular vários desejos: viver com qualidade 

de vida, viver próximo da natureza – da praia e do campo – e ao mesmo 
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tempo estar na cidade, usufruir das vicissitudes do urbano, de escolas 

para os filhos, universidades, supermercados, lojas, e eventos culturais. 

Opta-se pela natureza, sem contudo abrir mão do urbano (Fantin, 

2000:15). 

A ênfase no binômio “urbano-turístico” tem condicionado as 

políticas públicas a suprirem prioritariamente as necessidades das áreas 

de interesse turístico-imobiliário (BUENO, 2006). Entretanto, tais 

políticas públicas não suprem as deficiências infraestruturais que são 

comuns na capital catarinense, como o baixo índice de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário e a carência de equipamentos púbicos nas 

áreas de morros e favelas. 

Santos (1994:96) alerta: “Havendo especulação, há criação 

mercantil da escassez e o problema do acesso à terra e à habitação se 

acentua. Mas o déficit de residências também leva à especulação e os 

dois juntos conduzem à periferização da população mais pobre e, de 

novo, ao aumento do tamanho urbano”. 

Algumas intervenções urbanas estão diretamente relacionadas 

com a valorização dos espaços para atender o mercado. Souza 

(2008:139) observa que nesses casos o que está em jogo não é a 

realização das intervenções lastreadas em uma análise profunda da 

realidade social e espacial (demandas e necessidades), mas a captação e 

decodificação de sinais emitidos pelo mercado ou o atendimento de 

demandas específicas relativas aos interesses do capital imobiliário e 

segmentos dominantes.  

É comum governos locais utilizarem políticas urbanas como 

instrumento para apresentar seus modelos de cidade e vendê-la. A 

flexibilização da gestão pública, o envolvimento cívico da população, os 

grandes projetos urbanísticos e a sustentabilidade são componentes 

recorrentes na criação da “cidade-modelo”. Sánchez (2009:190) 

contribui acerca das cidades-modelos sustentando que as aparentes 

virtudes podem vir a comprometer os modelos: o paraíso utópico da 

cidade virtual pode revelar-se uma máscara para a especulação e para os 

grandes empreendimentos, o estimado civismo urbano pode encobrir o 

desprezo pela participação substantiva do cidadão, e a “cidade 
sustentável” pode ser reduzida à ultima versão de um modelo político 

exportável. 
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Tendo em vista o exemplo de Florianópolis, percebe-se que as 

OUCs chegaram à cidade como novas aliadas do mercado de 

incorporação imobiliária, visto que elas poderão viabilizar a construção 

ou tipos de ocupação que antes a lei não permitia. Muitas das áreas 

reservadas para OUCs são, há muitos anos, objeto de reivindicações 

populares contra a instalação de empreendimentos. Percebe-se, portanto, 

que as áreas reservadas pela Prefeitura de Florianópolis poderão, através 

das Operações Urbanas Consorciadas, viabilizar os projetos dos grandes 

empresários e especuladores imobiliários que veem em Florianópolis a 

oportunidade de reverter muito dinheiro em cada metro quadrado de 

terra urbana, pois, segundo aponta Lopes Inteligência de Mercado (2011 

apud CORONATO, 2012), Florianópolis tem o segundo maior preço por 

metro quadrado residencial médio: R$ 6.720, abaixo apenas do valor 

residencial de Brasília. 

Assim, o Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo 

propõe a instalação de OUCs que favorecem os grandes empresários e 

reforça a ideia de cidade-mercadoria. Essa expressão retrata o atual 

movimento de transformação das cidades em produto para o mercado. 

Sanchez (2009:187) considera que muitos governos locais, por meio de 

suas políticas urbanas, fazem uso de instrumentos em parceria público-

privada para “vender” a cidade. 

 “Nas cidades se impõe, através da reprodução do 

capital, uma lógica que aparece como “ordem 

estabelecida”, que define o modo como a cidade vai se 

reproduzir. Essa lógica é realizada através da ação dos 

promotores imobiliários, das estratégias financeiras e 

da gestão política, algumas vezes de maneira 

conflitante, algumas vezes de maneira convergente. 

Essa lógica orienta e reorganiza o processo de 

reprodução espacial por meio da realização da divisão 

sócio-espacial do trabalho, da hierarquização dos 

lugares e da fragmentação dos espaços vendidos e 

comprados no mercado.”  (Pizzirani, 2006:03). 

Para Pizzirani (2006), a participação popular não consegue 

romper com essa lógica, pois ela não interfere nas relações estabelecidas 
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entre promotores imobiliários, sistemas financeiros e gestão política. A 

participação popular apenas consegue amenizar as diferenciações de 

oferta de serviços e de infraestrutura entre os lugares da cidade.  

 

1.1.2. Participação popular 

Entende-se como participação popular o conjunto de pressões 

que a população exerce sobre o poder público na tomada de decisões de 

interesse coletivo, segundo Villaça³. Cada vez mais a participação 

popular se impõe nas políticas urbanas visto que ela concebe o poder da 

democracia e sugere que haja igualdade e justiça nas decisões políticas. 

O Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10257/ 2001, entre outras 

atribuições, regulariza a participação da população nas decisões políticas 

do município, no que se referem ao espaço urbano e ao seu 

desenvolvimento. Em diversos momentos do documento a participação 

popular é uma prática defendida. No artigo 2° do primeiro capítulo diz: 

A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais: 

“II – gestão democrática por meio da participação da população 

e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano;” (art.2 § 2°). 

O artigo 40, § 4º, do Estatuto da Cidade determina que os 

poderes legislativo e executivo garantam a promoção de audiências 

públicas e debates com a população e de associações representativas da 

comunidade, no processo de elaboração do Plano Diretor e de sua 

fiscalização. Além disso, a coletividade tem direito ao acesso a 

documentos produzidos e garantia de publicidade dos mesmos. 

Villas-Boas (1994:58) aponta que a construção de uma política 

de participação popular envolve transparência, unidade política e 

metodológica nas ações do governo. Pressupõe interagir com os hábitos 

e costumes da cultura local, articulando as práticas participativas em 
torno da decisão das prioridades de governo e da co-responsabilidade 

pelas políticas municipais. 
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Souza (2008) ainda explica que existem dois tipos de 

participação: a compulsória, que se dá através do voto, e a voluntária, 

que é aquela que realmente se relaciona com o processo de organização 

e luta pela conquista de novos direitos. Nesse sentido, é a participação 

voluntária que contribui para minimizar certas desigualdades. 

Segundo Souza (2000), a problemática da desigualdade tem a 

ver com as dificuldades para a participação voluntária inerentes à 

condição de vida da população mais pobre. Estes dispõem menos 

recursos de acesso à informação, dificuldade para se deslocarem até os 

encontros participativos e, além disso, têm dificuldades em se 

manifestar oralmente. 

Quanto à promoção da participação popular no processo de 

criação do Plano Diretor, Souza (2006) avalia que a forma de redação de 

alguns artigos dispostos pelo Estatuto da Cidade revela certa indefinição 

quanto ao entendimento e caráter desta participação. Tal aspecto pode 

conduzir, a depender da correlação de forças 

(políticas/ideológicas/econômicas/históricas) de cada município, a uma 

interpretação positiva desta participação como um processo de caráter 

deliberativo, ou permitindo em outros casos seu entendimento 

simplesmente como uma consulta limitada à opinião das pessoas. 

“Mesmo com as atuais discussões públicas e 

participativas dos planos diretores, a população ainda 

não tem apreensão sobre a negociação e o jogo de 

interesses entre essas três esferas, ela somente 

reivindica o que lhe é necessário para a reprodução da 

vida naquele instante específico, não tem uma noção de 

cidade e de apropriação da cidade como um todo, um 

pensamento para o futuro da cidade e da vida na 

cidade. Com isso, as prefeituras enfrentam grandes 

dificuldades para discutir planos na cidade, à longo 

prazo, mas também garante uma hegemonia nas 

decisões” (Pizzirani, 2006:03). 

No caso do Plano Diretor Participativo de Florianópolis, em 

elaboração desde 2006, Pereira (2011a: 285) afirma que a expectativa 

dos atores que participaram do processo de planejamento participativo 

era que o projeto resultasse do debate público, a partir da contribuição 
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de saberes, informações ou competências de todos os participantes 

envolvidos, políticos, autoridades econômicas, habitantes e técnicos. 

Infelizmente, os resultados apresentados recentemente pela Prefeitura de 

Florianópolis, de modo preliminar, indicam que os produtos não foram 

construídos a partir das distintas ideias desses atores, pois apresentam 

respostas pré-definidas por outros interesses. 

Considerando o aspecto processual do planejamento urbano 

participativo, Pereira (2011a) destaca que os instrumentos só têm 

sentido se forem ferramentas para se alcançar diretrizes resultantes do 

pacto socialmente construído. 

Fazer planejamento urbano num modelo negociado é aceitar um 

planejamento não consensual; é aceitar as incertezas; é aceitar o conflito 

como base da discussão dos problemas da cidade (Pereira, 2011a:286). 

Analisando em uma perspectiva histórica, a criação do 

Ministério das Cidades, a implantação do Conselho das Cidades e a 

realização das conferências nacionais são consideradas conquistas do 

movimento pela reforma urbana brasileira que, desde os anos 80, propõe 

que a gestão das cidades seja norteada (a) pela institucionalização da 

gestão democrática das cidades; (b) pela municipalização da política 

urbana; (c) pela regulação pública do solo urbano com base no princípio 

da função social da propriedade imobiliária; e (d) pela inversão de 

prioridade no tocante à política de investimentos urbanos (Santos Junior, 

1995). 

Santos Jr & Montandon (2011) ao avaliarem a gestão 

democrática nos planos diretores brasileiros afirmam que houve uma 

ampla criação de Conselhos Municipais da Cidade por parte dos 

municípios brasileiros. Esses Conselhos das Cidades são considerados 

pelo autor espaços públicos fundamentais para garantir a participação 

dos diversos segmentos da sociedade. Contudo, em vários municípios, 

além do Conselho das Cidades, atuam outros conselhos setoriais 

vinculados à política urbana (de habitação, saneamento, mobilidade 

etc.), gerando um risco de fragmentação da participação em torno da 

política de desenvolvimento urbano (Santos Jr & Montandon, 2011:46).  

Santos Jr & Montandon (2011) não contemplam, entretanto, as 
fragilidades da estrutura e organização dos Conselhos da Cidade. Sabe-

se que alguns conselhos não respeitam a proporcionalidade 60% dos 

membros da sociedade civil e 40% do poder público em sua 
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composição. Além disso, as representações das entidades são feitas, 

muitas vezes, por pessoas que não tem nenhuma atuação junto aos 

setores por elas representados. 

Nesse contexto, é inegável que a participação popular nas 

decisões políticas é um avanço democrático, embora muitas vezes ela 

seja divulgada como uma receita contra a arbitrariedade e a injustiça 

social. 

Sabe-se que o Estatuto da Cidade define que o Plano Diretor 

seja construído de maneira coletiva e democrática, visando estabelecer 

os critérios que promovam a função social da propriedade urbana em 

prol do bem-estar coletivo, de uma maior justiça social e da melhoria da 

qualidade de vida da população. Todavia, colocar essa lei em prática 

parece ser bastante difícil em Florianópolis, em parte porque a noção de 

participação social não é estimulada nem desejada pelas sucessivas 

equipes de administração pública, e, em parte, porque o tipo de solução 

“técnica” sugerida pelos órgãos de planejamento mascaram interesses de 

agentes privados como se coletivos fossem.   

Esse é o caso das Operações Urbanas Consorciadas, que têm o 

poder de “desobedecer” aos padrões de ocupação previstos pelo 

zoneamento, pois são previstas como áreas de exceção exatamente para 

que o gestor público possa alcançar transformações urbanísticas 

estruturais a fim de obter recursos para concretizar melhorias social e 

ambiental. Cabe destacar que as Operações Urbanas Consorciadas são 

ainda instrumentos recentes no cenário nacional e novidade em 

Florianópolis, pois o Plano Diretor Municipal, em fase de 

desenvolvimento, traz, pela primeira vez, essa abordagem para o 

município. 

Souza (2006) afirma que, nos marcos da atual sociedade, 

participar significa, para os cidadãos, tomar parte, juntamente com o 

Estado, ainda que essa participação seja quase sempre “mais abaixo” 

que “ao lado” dos integrantes do Estado. Dessa forma, o autor alega que 

o corpo de cidadãos participantes está subjugado à tutela de um aparelho 

estatal. 

Desse modo, a “participação popular” vem sendo usada para 
afirmar a legitimidade do processo. Mesmo que a prefeitura não 

demonstre real interesse em saber a opinião das pessoas e nem pretenda 

agir em favor da coletividade, se compõem os núcleos gestores nas 
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comunidades, realizam-se reuniões e audiências públicas e depois se 

anuncia o caráter “participativo” da construção do Plano Diretor, 

divulgado como uma receita contra a arbitrariedade e a injustiça social.  

Nesse processo, as pessoas, inicialmente mobilizadas pela possibilidade 

de construção participativa, vão se desgastando com a rotina das 

consultas e audiências públicas nas quais não são ouvidas e que 

funcionam apenas como elemento fundamental de uma etapa de 

legitimação frustrada. 

Quanto à participação popular no processo de criação do Plano 

Diretor de Florianópolis, os movimentos sociais estão organizados desde 

antes mesmo do Estatuto da Cidade. Algumas dessas entidades já 

criaram planos setoriais construídos de modo independente da 

prefeitura, nos quais foram apontadas diretrizes e limites para o 

crescimento dos bairros e distritos, como o Plano Comunitário da 

Planície do Campeche, criado em 1999
15. Nesse contexto, diante das 

atuais propostas da Prefeitura Municipal para o Plano Diretor de 

Florianópolis em elaboração, percebe-se que a população está engajada 

no processo, de modo que questiona as bases utilizadas para a 

elaboração do zoneamento, como os mapas de condicionantes 

ambientais, que foi recentemente cobrado pelos movimentos sociais, 

através da bancada popular
16, em reunião do Núcleo Gestor do Plano 

Diretor Participativo (PDP), observado pelo Ministério Público 

Estadual, no dia 24 de maio de 2012. 

Inicialmente, a inserção legal da participação popular nas 

decisões do Plano Diretor e a estratégia de gestão democrática 

implantada pela prefeitura foram consideradas um avanço democrático, 

                                                           
15

 Moreira (2010: 229) aborda o Plano Comunitário da Planície do Campeche 

como resultado da resistência da comunidade contra o modelo imposto pelo 

órgão de planejamento municipal. O autor ainda destaca a importância desse 

exercício anterior ao processo de elaboração do novo Plano Diretor, já que 

promoveu a reflexão e ainda permitiu a capacitação dos participantes. 
16 A chamada “Bancada Popular” é composta por representantes dos distritos e 

das associações da sociedade civil, entre elas, a União Florianopolitana de 

Entidades Comunitárias (UFECO), o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a 

Aliança Nativa, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Floripa Quer Mais, 

e dialoga com a maioria dos representantes dos Núcleos Distritais. 
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pois seria a primeira experiência de elaboração de um Plano Diretor com 

a participação da sociedade.  

Em 2009, o prefeito Dário Berger assinou a ordem de serviço 

que autorizou o Centro de Estudos e Planificação do Meio Ambiente 

(Fundação Cepa) a fazer parte dos trabalhos de elaboração do PDP. O 

objetivo era que a Fundação Cepa fizesse a junção entre as diretrizes 

técnicas e as da comunidade, e, em seguida, coordenasse com o IPUF 

oficinas e audiências públicas para que mais tarde fosse finalizado o 

texto do projeto de lei a ser encaminhado à Câmara de Vereadores. 

Entretanto, em 2010, após a publicação de partes do Anteprojeto de Lei 

resultante da tal integração de demandas (técnicas e comunitárias), 

elaborado pela Fundação CEPA, movimentos sociais organizados que 

haviam lutado, através da participação, para que tivessem seus desejos 

contemplados pelo PDP, ficaram decepcionados com o produto 

apresentado pela prefeitura, pois perceberam que os interesses privados 

sobrepuseram-se aos desejos das comunidades. 

No Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo, 

apresentado pela Prefeitura de Florianópolis, muitas questões debatidas 

e definidas pela população foram desconsideradas, especialmente 

aquelas que tratam do uso e ocupação do solo e consequente 

adensamento das áreas. Entre os principais pontos que contradizem os 

anseios da população estão as Operações Urbanas Consorciadas 

propostas para a maioria das nove áreas de Florianópolis. 

 

 

1.2 A formação sócio-espacial  

A categoria de formação sócio-espacial de Milton Santos (1977) 

é o referencial teórico fundamental para compreender os aspectos sócio-

espaciais das áreas de OUC, em uma concepção que abranja toda a 

problemática social. Essa categoria é a mais adequada para auxiliar a 

construção de uma teoria válida para o estudo do espaço, por meio da 

análise da evolução da sociedade segundo os modos de produção a fim 
de compreender a realidade espacial.  
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Para Santos (1982) a noção de formação sócio-espacial é 

indissociável do concreto representado por uma sociedade 

historicamente determinada. 

Modo de produção, formação social, espaço – essas três 

categorias são interdependentes. Todos os processos 

que, juntos, formam o modo de produção (produção 

propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) 

são histórica e espacialmente determinados num 

movimento de conjunto, e isto através de uma 

formação social (p.14). 

Santos (1977) sustenta que cada local tem uma significação 

particular, pois a cada momento histórico o espaço evolui com a 

sociedade. O espaço construído e a distribuição da população, por 

exemplo, não têm um papel neutro na vida e na evolução das formações 

econômicas e sociais. 

Amparado pelo paradigma de formação sócio-espacial como é 

possível manifestar uma preocupação com as análises globalizantes que 

levam ao entendimento dos vários níveis na construção de diferentes 

realidades, sendo o primeiro nível dominado pela presença do quadro 

natural como definidor, em menor ou maior escala, da vida humana. 

Assim, torna-se importante o olhar interdisciplinar, requisito 

fundamental para a percepção da totalidade e, ao introduzir a dimensão 

espacial, demonstra a impossibilidade de compreensão da sociedade sem 

referência ao espaço, pois toda formação econômico-social é espacial e 

temporalmente determinada. 

Santos (1997) afirma que o espaço é composto por forma e 

conteúdo. A forma é tudo aquilo que é construído, artificialmente ou 

naturalmente, é o que existe materialmente. O conteúdo é aquilo que é 

usado, ou seja, é a intenção da qual o homem se apropria para fazer o 

uso dessas formas. Apesar de terem propriedades distintas, forma e 

conteúdo são indissociáveis. A forma é tudo aquilo que é fixo, enquanto 

o conteúdo tem o sentido de fluidez.  

Tal concepção permite dizer que o fluxo existente produz as 

condições de vida e as relações humanas, enquanto a ausência da forma 

faria com que esse processo não se realizasse. Deste processo participam 
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diversos agentes sociais, pertencentes a grupos com interesses distintos 

em relação ao espaço. 

Assim, a formação social não pode ser concebida sem a noção 

de espaço, conforme afirma Santos (1982): 

Como pudemos esquecer por tanto tempo esta 

inseparabilidade das realidades e das noções de 

sociedade e de espaço inerentes à categoria de 

formação social? Só o atraso teórico conhecido por 

essas duas noções pode explicar que não se tenha 

procurado reuni-las num conceito único. Não se pode 

falar de uma lei separada da evolução das formações 

espaciais. De fato, é de formações sócio-espaciais que 

se trata (p.19). 

Villaça (2001) contribui com a inseparável relação do espaço 

urbano com as relações sociais. Para os acontecimentos urbanos locais, 

a escala do bairro ou outras localidades específicas, onde as relações 

sociais e seus reflexos na cidade são indissociáveis, o autor prefere 

chamar de espaço intra-urbano.  

Claro que espaços não mantêm relações sociais entre si. 

Entretanto, há certos processos sociais nos quais espaço 

e sociedade estão de tal forma imbricados que é 

impossível entender as relações sociais sem uma visão 

espacial. Isso é particularmente verdadeiro quando se 

trata do espaço intra-urbano, onde a presença do espaço 

nas relações sociais é marcante (VILLAÇA, 2001: 15). 

Essa temática justifica-se por seu caráter geográfico e pela 

necessidade de aprofundamento de debates sobre a gênese, a evolução e 

as transformações das áreas reservadas para a instalação de Operações 

Urbanas Consorciadas em Florianópolis, submetidas nas últimas 

décadas a pressões decorrentes da especulação imobiliária. Esta 

proposta de intervenção urbana impõe a realização de estudos que 

permitam identificar as “múltiplas determinações” (Marx, 1983) 

naturais e humanas que, ao longo do tempo e em diferentes escalas, 
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foram moldando a organização sócio-espacial destas localidades, 

atualmente sujeitas a tensões econômico-sociais e ambientais crescentes. 

 

1.2.1 O espaço urbano e o desenvolvimento sócio-espacial 

De acordo com Corrêa (1993), o espaço urbano é fragmentado e 

articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e 

campo de lutas. Assim, o espaço urbano é a própria sociedade em uma 

de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas 

espaciais. Corrêa (1993) considera os seguintes agentes sociais que 

fazem e refazem a cidade: os proprietários dos meios de produção, 

sobretudo os grandes industriais; os proprietários fundiários; os 

promotores imobiliários; o Estado; e os grupos sociais excluídos. 

O espaço da cidade é assim, e também, o cenário e o objeto das 

lutas sociais, pois estas visam, afinal de contas, o direito à cidade, à 

cidadania plena e igual para todos. O espaço urbano converte-se, assim, 

em campo de lutas (CORRÊA, 2001:151). 

Segundo Lefebvre (1999:52), o urbano não pode ser definido 

somente como lugar de passagem e de troca, e não se vincula apenas ao 

comércio, ao “terciário”, pois a realidade urbana intervém na produção e 

nas relações de produção. O autor ainda faz críticas aos tecnocratas: 

O pensamento dos tecnocratas oscila entre a 

representação de um espaço vazio, quase geométrico, 

tão somente ocupado pelos conceitos, pelas lógicas e 

estratégias no nível racional mais elevado, e a 

representação de um espaço finalmente pleno, ocupado 

pelos resultados dessas lógicas e estratégias. Eles não 

percebem, em primeiro lugar, que todo espaço é 

produto, e, em seguida, que esse produto não resulta do 

pensamento conceitual, o qual não é, imediatamente, 

força produtiva. O espaço, considerado produto, resulta 

das relações de produção a cargo de um grupo atuante 

(Lefebvre, 1999:141-142) 

Utilizando-se dos conceitos de Lefebvre (2001:104), considera-

se que a “cidade” é historicamente formada, não possui vida própria, 
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enquanto o “urbano” persiste, é atual e tem vida. Portanto, ao propor o 

direito à cidade Lefebvre (2001:143) não se refere à cidade arcaica, mas 

à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de 

trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso 

pleno desses momentos e locais. 

Lefebvre (2001) acredita que os problemas urbanos não podem 

supridos com medidas meramente administrativas, técnicas, e 

científicas, pois elas mantêm um aspecto fundamental da alienação dos 

cidadãos: o fato de serem mais objetos do que sujeitos do espaço social, 

fruto de relações econômicas de dominação e de políticas urbanísticas 

por meio das quais o Estado ordena e controla a população. Em 

oposição a essa perspectiva administrativista, Lefebvre politiza a 

produção social do espaço: assume a ótica dos cidadãos (e não a da 

administração), afirmando o direito à cidade na sua luta pelo direito de 

criação e plena fruição do espaço social. Assim, Lefebvre (2001) reflete 

sobre a concepção de uma cidadania que vai além do direito de voto: 

trata-se de uma forma de democracia direta, pelo controle direto das 

pessoas sobre a forma de habitar a cidade, produto da obra humana 

coletiva em que cada indivíduo e comunidade têm espaço para 

manifestar sua diferença. 

Lefebvre (2001) acredita que o direito à cidade é alcançado 

quando o cidadão se sente edificante da obra e, confrontando a lógica de 

dominação, se apropria do espaço, realizando transformações para 

satisfazer e expandir necessidades e possibilidades da coletividade. 

Apropriação não tem a ver com propriedade, mas com o uso, e precisa 

acontecer de modo coletivo como condição de possibilidade à 

apropriação individual.  

O espaço urbano “resulta de um produto social, de ações 

acumuladas” (CORRÊA, 1993: 7) transtemporalmente engendradas, 

materializadas pelos diversos agentes sociais. Este constante e dinâmico 

processo de (re)organização espacial densifica o território provocando o 

uso intenso, e muitas vezes desordenado do solo, apreensão e 

apropriação da natureza e seus elementos em uma perspectiva 

recursionista em vias da produção material, o que muitas vezes levando-
os à exaustão e degradação ambiental. 

Em relação ao desenvolvimento sócio-espacial, utiliza-se o 

trabalho de Souza (2006) que faz um estudo profundo sobre o 
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desenvolvimento sócio-espacial na realidade social dos grandes centros 

urbanos brasileiros norteado pela minimização da injustiça social e das 

desigualdades.  

O desenvolvimento sócio-espacial, analisado por Souza (2006), 

considera a valorização da dimensão espacial para a compreensão 

profunda do conceito:  

Não se faz referência, aqui, ao desenvolvimento apenas 

do espaço social [...], mas à transformações das 

relações sociais e do espaço social. Para o autor deste 

texto, o desenvolvimento, isto é, o processo [...] de 

mudança para melhor, é uma incessante busca por mais 

justiça social e melhor qualidade de vida sobre a base 

da autonomia individual e coletiva [...] (Souza, 

2006:111). 

O conceito de desenvolvimento urbano é mais recente e traz o 

desenvolvimento sócio-espacial somado à questão urbana. Baseado em 

Souza (2006), não se pode qualificar o desenvolvimento urbano como 

crescimento econômico, modernização ou algo imediatamente positivo 

quando se analisa de um ângulo social mais amplo (incluindo os fatores 

ecológicos e de proteção socioambiental). 

Como entender, pois, [...], de um ângulo crítico o 

desenvolvimento urbano? Tenha-se por pacífico, 

preliminarmente, que ele é uma simples especificação, 

para o meio urbano, do desenvolvimento sócio-espacial 

em geral, vale dizer, de uma mudança positiva das 

relações sociais e da organização espacial. [...], pode-se 

estabelecer que o desenvolvimento urbano, de 

imediato, possui duas vertentes básicas e mutuamente 

complementares: a melhoria da qualidade de vida e o 

aumento da justiça social. Promover essas duas coisas 

é, por conseguinte, o objetivo mais evidente e imediato 

de um planejamento e de uma gestão urbana críticos 
(Souza, 2006:129). 

Souza (2006) chama atenção para as expressões enganosas de 

“crescimento urbano” e “modernização” quando tomadas como 
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sinônimo de desenvolvimento. Em termos sociais isso não é uma 

verdade. Souza (2005) relata que o desenvolvimento urbano além do 

aumento da área urbanizada, é acima de tudo um desenvolvimento 

sócio-espacial na e da cidade, é a conquista de melhor qualidade de vida 

para um número crescente de pessoas e cada vez mais justiça social. 

Souza (2005) ainda explica que os problemas das cidades estão 

no “planejamento urbano” e na falta de vontade política, ou melhor, 

explicitando na falta de planejamento urbano, considera que os 

planejadores são “planejados”, formados/deformados durante seus 

cursos superiores e no ambiente de trabalho no dia a dia das prefeituras. 

Os planejadores não podem ser influenciados pelo aparelho 

administrativo, aliado a política e aos interesses econômicos. Para o 

autor, a solução para os problemas urbanos, não pode ser buscada e 

alcançada apenas por meio de planejamento e gestão das cidades, pois 

ele propõe que haja o envolvimento econômico, político e de 

intelectuais disponíveis no local. Apoiar uma “reforma urbana” não se 

limita a uma remodelação do espaço físico, mas carece de uma reforma 

social estrutural, tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida da 

população, em especial a parcela mais pobre, e elevar o nível de justiça 

social. 

No processo de desenvolvimento urbano, a criação dos 

conselhos setoriais marca a reconfiguração dos mecanismos e dos 

processos de tomada de decisões, o que faz emergir um novo regime de 

ação pública, descentralizado, no qual são criadas novas formas de 

interação entre governo e sociedade, através de canais e mecanismos 

para a participação social, principalmente em torno dos conselhos 

setoriais. Através dessas novas formas de interação entre governo e 

sociedade pode-se identificar, pelo menos do ponto de vista formal e 

institucional, a emergência de novos padrões de governo baseados em 

três premissas fundamentais: maior responsabilidade dos governos em 

relação às políticas sociais e às demandas dos seus cidadãos; o 

reconhecimento de direitos sociais; a abertura de canais para a ampla 

participação cívica da sociedade (Castro et al., 2011: 02). 

Santos Junior (2008) afirma que nesse processo de lutas sociais 
e reflexões conceituais desenvolveu-se um novo paradigma, ou mais 

precisamente, as bases de um novo paradigma, que é chamado cidade-

direito, ligado ao campo da reforma urbana, que tem se caracterizado 
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pela construção de diagnósticos críticos que tratam a questão urbana 

brasileira e pela proposição de estratégias para um projeto alternativo de 

cidades. 

Em relação aos modelos de planejamento urbano, Santos Junior 

(2008) reconhece a disputa entre dois paradigmas de política urbana, 

que, com base no que vem sendo discutido na literatura, denomina-se 

preliminarmente de paradigma da cidade-mercado versus o paradigma 

da cidade-direito de intervenção pública, com seus diferentes impactos 

sobre a dinâmica das cidades. O modelo cidade-direito é recente e está 

em construção, tanto no seu aspecto teórico como na práxis 

sociopolítica. Este paradigma afirma o papel central do poder público no 

planejamento urbano e o seu compromisso com o enfrentamento dos 

mecanismos de produção de desigualdades e exclusão decorrentes da 

vigência da dinâmica do mercado no uso e ocupação do solo urbano e 

do controle do poder político pelos históricos interesses patrimonialistas 

(Castro et al., 2011: 15). No entanto, ainda é difícil traduzir essa 

concepção em um discurso estruturado, talvez pela conjuntura de forte 

hegemonia das ideias neoliberais que, mesmo negadas, têm influenciado 

fortemente a recente produção intelectual brasileira. 

Para enfrentar esse novo contexto de aprofundamento da 

mercantilização da cidade contemporânea é necessário, antes de tudo, 

atualizar o ideário do direito à cidade como parte de uma nova utopia 

dialética em construção, emancipatória e pós-capitalista, materializada 

em um novo projeto de cidades e de organização da vida social, e 

expressa tanto na atualização do programa e da agenda da reforma 

urbana como na promoção de práticas e políticas socioterritoriais de 

afirmação do direito à cidade (Santos Junior & Ribeiro, 2011: 15).   

Carlos (2007) considera que a paisagem urbana expressa ordem 

e caos, sendo constituída por relações sociais que definem seu 

desenvolvimento em cada momento histórico, configurando a 

organização espacial urbana concreta. Corrêa (1993: 24) contribui 

afirmando que “o Estado atua também na organização espacial da 

cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável tanto no tempo como 

no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte 
constituinte”, por isso é importante refletir sobre as “justificativas” que 

alicerçam as mudanças nessa paisagem urbana. Tendo em vista que a 

cidade possui um Plano Diretor em discussão que propõem áreas para 
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instalar Operações Urbanas Consorciadas e que o Estado deveria 

trabalhar visando um desenvolvimento sócio-espacial da comunidade 

local, é importante avaliar como se desenvolvem as áreas previstas para 

Operações Urbanas Consorciadas mostrando os possíveis impactos em 

instalá-las em Florianópolis. 

 

1.2.2 A cidade e o capitalismo 

O contexto desse estudo requer que seja analisada a relação 

entre cidade e capitalismo.  

Sabe-se que, no modo de produção capitalista, as cidades 

passaram a ter fundamental importância. Spósito (2005) considera que 

as transformações ocorridas historicamente permitiram a estruturação do 

capitalismo e causaram mudanças no próprio processo de urbanização. 

Segundo essa autora, “a cidade nunca foi um espaço tão importante, e 

nem a urbanização um processo tão expressivo e extenso a nível 

mundial, como a partir do capitalismo” (SPÓSITO, 2005: 30). 

Spósito (2005) afirma que as cidades modernas constituíram-se 

em depositárias da riqueza monetária, originada com o comércio e a 

usura. Lefebvre (2001:04) assim define as cidades modernas: “A própria 

cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção 

das trocas, na direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e 

o produto é valor de troca”. 

 A partir da revolução industrial e a decorrente acumulação do 

capital, as cidades passaram a ser palco das relações, indústrias, 

mercados e ideias. A indústria maquinofatureira, que permitiu a 

produção em larga escala, foi influenciando a constituição de uma 

sociedade de consumo de massa. Segundo Spósito (2005:55), esse 

processo promoveu, a partir do século XIX e principalmente no decorrer 

do século XX, uma homogeneização dos valores culturais sob a esfera 

do domínio capitalista. 
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Segundo Abramo (2007), a crise do fordismo urbano
17

 no 

começo da década de 1980, dá início ao período da cidade neoliberal. 

Este novo período é caracterizado pelo fortalecimento do mercado como 

elemento determinante na produção da cidade, em decorrência da 

flexibilização urbana e da redução do financiamento estatal para os 

setores da habitação, equipamentos e infraestrutura. Desta forma, o 

mercado ressurge neste momento como o principal mecanismo 

coordenador da produção de materialidades urbanas, ora pela 

privatização de empresas públicas, ora pela hegemonia do capital 

privado na produção residencial. Nas palavras do autor, a cidade 

neoliberal se caracteriza pelo retorno da “mão inoxidável do mercado” 

na coordenação das decisões do uso do solo. 

Com a consolidação do capitalismo, a urbanização foi ganhando 

cada vez mais impulso e com ela se revelaram as contradições 

decorrentes do capitalismo no espaço urbano, o qual não se desenvolve 

de modo homogêneo com relação à distribuição de riqueza e de 

benefícios advindos da condição urbana. Essa segregação espacial tem 

nas formas de valorização capitalista do solo um importante elemento 

explicativo. Assim, as contradições existentes entre os diversos meios 

do capital e os diferentes segmentos da população em relação ao uso do 

solo também interferem na configuração espacial da cidade: 

Vários atores, representantes de diferentes interesses, 

estão envolvidos em fortes conflitos que têm por palco 

o urbano: os proprietários de terra e as empresas 

imobiliárias, cujo objetivo é a apropriação direta de 

renda; os intermediários financeiros que indiretamente 

visam a obter taxas de retorno para suas aplicações 

dirigidas à área de negócios imobiliários; o setor da 

construção civil, buscando lucros através dos seus 

empreendimentos; o capital “em geral” que tem no 

                                                           
17 Maricato (2009) caracteriza o período fordista (pós-guerra) pela produção em 

massa; grande volume de unidades habitacionais; investimento público garante 

mercado solvável, com fortes subsídios; investimentos em infraestrutura; 

grandes projetos de renovação urbana; Estado intervém no mercado de terras ou 

cria uma agência de terra; e promoção da habitação de aluguel social. 
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espaço urbano as condições para a produção e 

acumulação; e a força de trabalho, para quem a cidade 

significa meio de consumo e meio de reprodução 

(Harvey, 1982:07). 

No capitalismo, o uso do solo é fator fundamental na definição 

do preço da mercadoria chamada terra urbana. Os diferentes setores 

capitalistas que necessitam da terra para o desenvolvimento de suas 

atividades e que valorizam seus capitais pela utilização e transformação 

do solo são os principais responsáveis pela formação dos preços 

fundiários e também pela configuração sócio-espacial da cidade 

(Barcellos & Oliveira, 1987:133). 

Para Souza (2005: 116), “o capitalismo de produção é ótimo 

para gerar riqueza, mas péssimo para distribuí-la com justiça e com 

atenção para a necessidade de proteção ambiental”. Nesse cenário de 

disputa pelo uso do solo torna-se necessário tratar a questão da 

propriedade e para esclarecê-la utilizo as palavras de Barcellos & 

Oliveira (1987: 133): 

A existência da propriedade privada é condição para a 

obtenção de uma renda que podemos chamar de renda 

absoluta. No entanto a renda do solo urbano não é 

resultante somente do direito à propriedade privada, 

pois ela sofre um acréscimo advindo principalmente 

das vantagens locacionais com relação ao(s) centro(s) 

da cidade, aos serviços urbanos disponíveis, ao 

prestígio social da área, às garantias legais sobre o uso 

e à ocupação do solo, etc. , caracterizando a renda 

diferencial, que é decorrente, na maioria das vezes, da 

atuação do poder público. As vantagens locacionais 

aparecem, então, como elementos que permitem aos 

proprietários fundiários usufruírem de ganhos 

extraordinários nas transações com a terra. 

Spósito (2005) também reconhece a atuação do poder público 
na valorização destas propriedades afirmando que o poder público 

escolhe para seus investimentos em bens e serviços coletivos 

exatamente lugares da cidade onde estão os segmentos populacionais de 
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maior poder aquisitivo, ou que poderão ser vendidos e ocupados por 

estes segmentos para valorizar estas áreas enquanto os lugares da 

pobreza, os mais afastados, os mais densamente ocupados vão ficando 

no abandono. 

Essa atuação do poder público é chamada de empreendedorismo 

urbano por Harvey (2005:172). O empreendedorismo tem como 

elemento principal a parceria público-privada e o subsídio ao capital. 

Entretanto, a imagem de prosperidade oculta as dificuldades subjacentes 

a esse modelo de desenvolvimento: o aumento das diferenças de riqueza 

e renda e o empobrecimento urbano, em geral. 

Santos (2003) responsabiliza o planejamento urbano como uma 

“fachada científica para operações capitalistas”, ao declarar que:  

As formas se tornaram instrumentos ideais para 

promover a introdução do capital tecnológico 

estrangeiro numa economia subdesenvolvida e para 

ajudar o processo de superacumulação, cuja 

contrapartida é a superexploração. Aqueles países em 

que isto ocorre têm sua economia distorcida, suas 

tradições sacrificadas e suas populações empobrecidas 

(p.198).  

Carlos (2005:240)
18

 afirma que na realidade a gestão 

democrática é condição da reprodução capitalista em seu novo estágio 

de desenvolvimento e aponta que o objetivo é permitir o ajustamento 

das economias em desenvolvimento às necessidades de expansão do 

neoliberalismo. 

Segundo Barbosa & Limonad (2003) o Estatuto da Cidade 

contribui, antes de mais nada, para regulamentar e normatizar a 

mercantilização da cidade com a possibilidade de o poder público, no 

                                                           
18 CARLOS, Ana Fani Alessandri. La utopia de La “gestión democrática de La 

ciudad”. In: VII Colóquio Internacional de Geocrítica “Los agentes urbanos y 

lãs políticas sobre La ciudad”. Santiago de Chile, 24-27 maio de 

2005.Disponível em: 

http://64.4.51.250/cgibin/getmsg/textoFani.htm?curmbox=00000000%2d0000%

2d00>. Acesso em 21 de abril de 2011. 

 

http://64.4.51.250/cgibin/getmsg/textoFani.htm?curmbox=00000000%2d0000%2d00
http://64.4.51.250/cgibin/getmsg/textoFani.htm?curmbox=00000000%2d0000%2d00
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caso das prefeituras, apropriar-se de parte das rendas que gera através de 

sua intervenção e disciplinarização da  (re)produção do espaço urbano 

materializado na cidade. 

Jaramillo (1986: 25) reflete sobre a relação dos usos coletivos 

com o espaço em uma perspectiva da urbanização capitalista.  Assim, o 

autor considera que na produção da cidade, caracterizada pela relação 

entre o capital individual e coletivo, o Estado assume parte da provisão 

dos meios de consumo coletivo
19

. Esse processo intensifica-se quando 

os espaços urbanos atingem um porte demográfico que não é 

acompanhado, ao mesmo tempo, pela dotação desses meios:  

Vemos que quando as aglomerações urbanas 

ultrapassam uma certa magnitude, começam a ter 

importância atividades que de outra maneira não teriam 

porque tê-la: o transporte e as comunicações intra-

urbanas, a eliminação dos dejetos, a regulação do 

tráfego, o controle da contaminação, etc. Mas para que 

essas aglomerações cumpram efetivamente os papéis de 

potenciar a acumulação capitalista, são necessários 

valores de uso adicionais: provimento de energia de uso 

industrial e doméstico, água potável, espaço construído 

para moradia e outros usos, educação, áreas de 

recreação, seguranças, serviços de saúde, etc. 

Os meios de consumo se referem a uma série de valores de uso 

de difícil provimento pelo capital individual, por inviabilizar um retorno 

de curto prazo tanto pela escala requerida para sua produção, como pelo 

prolongado período de rotação do capital investido. Não se pode 

esquecer, ainda, que seu consumo (coletivo) dificilmente pode ser 

divisível (Jaramillo, 1986:19). 

                                                           
19 Lojkine (1981) utiliza o conceito de “meios de consumo coletivo” para 

referir-se às lógicas capitalistas ocorrentes na cidade que tomou não somente o 

solo como mercadoria, mas também tudo aquilo que o constitui. Nesse contexto, 

as infraestruturas, os equipamentos e os serviços urbanos não podem ser 

considerados apenas como objetos estruturantes da cidade, pois integram o 

processo de produção do espaço e, juntamente com outros elementos, outros 

fatores e outras dinâmicas, agregam valor ao solo urbano. 
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O espaço urbano impõe uma série de consumos que atendem às 

necessidades sociais que só podem ser satisfeitas coletivamente. Esses 

consumos, chamados de meios de consumo coletivos, não se confundem 

com as mercadorias; são bens e serviços de caráter coletivo, auxiliares 

ao processo de reprodução do capital e da força de trabalho (Lojkine, 

1981). Nesse sentido, meios de consumo coletivo podem ser definidos 

como bens e serviços que ocupam distintas funções sociais relacionadas 

diretamente com a produção, a reprodução da força de trabalho e a 

manutenção e legitimação da ordem social (Jaramillo, 1986). Cabe 

destacar que esses consumos coletivos são um custo da concentração 

urbana a ser socializado, configurando o próprio urbano como objeto de 

consumo. Assim, Lojkine (1981) afirma que o espaço urbano é, a um só 

tempo, lugar e objeto de consumo ao criar novos modos de vida e novas 

necessidades sociais. 

A este respeito, embora a cidade seja capitalista desde sua 

origem, parece que os limites foram extrapolados. A cidade passou a ser 

planejada como valor de troca, tendo seus espaços loteados e vendidos. 

Infelizmente, o novo instrumento urbano criado por meio das Operações 

Urbanas Consorciadas com o apelo de proporcionar melhorias sociais e 

na infraestrutura pode ser reduzido à viabilização de projetos desejados 

pelos especuladores imobiliários, tendo em vista as áreas propostas pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

Neste primeiro capítulo foram tratados os eixos temáticos que 

permeiam o trabalho, percebendo a importância de conhecer a formação 

sócio-espacial dos espaços objetos de pesquisa, bem como apreciar 

temas intrínsecos ao espaço urbano como a participação popular e o 

caráter capitalista das cidades. Percebe-se ainda, que muitos autores 

confrontam o modelo de crescimento urbano imposto pela 

mercantilização da cidade e defendem que a cidade atenda as demandas 

da coletividade e combata a segregação social.  
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CAPÍTULO II 

 

 A FORMAÇÃO DO ESPAÇO FLORIANOPOLITANO E AS OUCs 

O presente capítulo tem por objetivo, inicialmente, apresentar 

como foi possível realizar este estudo, explicando as técnicas utilizadas 

para obter informações, seja através de entrevistas ou por pesquisa 

bibliográfica e documental. Na sequência, são apresentados os dados 

coletados para cada um dos objetivos desta pesquisa. 

Para compreender as Operações Urbanas Consorciadas - OUCs, 

propostas pelo Anteprojeto de lei de Plano Diretor de Florianópolis 

foram consultados os gestores municipais, um consultor da empresa 

privada contratada pela Prefeitura para a elaboração do plano e também 

dois consultores do mercado imobiliário. 

 

2.1 Caracterização Sócio-Espacial das Áreas sujeitas às OUCs 

Tendo em vista que a realização de um estudo sobre a formação 

sócio-espacial das nove áreas previstas para as Operações Urbanas 

Consorciadas – OUCs é tarefa que excede os objetivos deste estudo, foi 

realizada uma revisão bibliográfica sobre a formação sócio-espacial de 

Florianópolis cuja estrutura permitiu conhecer um pouco mais sobre a 

história e a dinâmica da ocupação das áreas em questão. 

A ocupação catarinense ocorre a partir do interesse da coroa 

portuguesa em ocupar a área meridional da colônia, através da 

instalação de bases político-militares (fortificações), bem como pelo 

estabelecimento da pequena produção mercantil de açorianos e 

madeirenses, junto com grandes produções manufatureiras (armações) 

por meio da intermediação comercial portuguesa (Silva, 1992: 24). 

Quando os primeiros portugueses chegaram à Ilha de Santa 

Catarina, já havia uma população nativa formada por indígenas do grupo 

linguístico Tupi-guarani, conhecido como Carijó. Eles habitavam o 

litoral sul do Brasil. Foram encontrados vestígios de diversas aldeias no 

interior da Ilha. Segundo Caruso (1983), lugares como a Praia dos 



46 

 

 

Ingleses, Lagoa da Conceição e Ratones eram povoados pelos indígenas, 

pois o solo era apropriado para o cultivo da mandioca. 

Em 1673 foi fundada a Póvoa de Nossa Senhora do Desterro. 

Esse foi o primeiro nome atribuído a capital catarinense, Florianópolis. 

O povoado foi fundado por José Pires Monteiro, filho do vicentista Dias 

Velho (CECCA, 1997). A fundação do povoado de Desterro teve 

motivação estratégica militar, pois se localizava entre as principais 

cidades da época: rio de Janeiro e Buenos Aires. A primeira era de 

domínio português enquanto a segunda era de domínio espanhol.  

Os portugueses conquistam o sul temperado nos séculos XVII e 

XVIII com contingentes populacionais coloniais, ou seja com paulistas, 

ameríndios e africanos, responsáveis pela estruturação, no Brasil 

meridional, de uma sociedade inicialmente de mera subsistência e logo 

latifundiária pastorial-extrativista, afirmam Vieira & Pereira (1997) 

 Vieira & Pereira (1997:455) apontam como causa das 

bandeiras de colonização a carência dos meios de subsistência. Segundo 

elas os objetivos eram dar uma colocação ao sobreexcesso de agregados 

e mestiços livres, garantir o domínio para a Coroa Portuguesa das terras 

meridionais, as quais não lhe haviam sido destinadas pelo Tratado de 

Tordesilhas e, por fim, incorporar o gigantesco rebanho de gado 

missioneiro ao circuito econômico colonial. 

A colonização de Santa Catarina surge com o avanço dos 

bandeirantes para o sul, século XVII, “como é o caso de São Francisco 

do Sul (em 1658), Nossa Senhora do Desterro (atual Florianópolis, em 

1673) e Laguna (em 1676), sendo este último o ponto mais meridional 

dentre os povoados da costa luso-brasileira, situado exatamente no 

marco extremo-sul da linha de Tordesilhas” (PEREIRA, 2003). 

A partir da fundação da Colônia de Sacramento, no Uruguai, 

pela coroa portuguesa em 1680, a posição da ilha de Santa Catarina 

assume importância estratégica para atividades de manutenção de sua 

cobertura militar, pois se situa entre as duas maiores cidades do litoral 

Atlântico, na época, Rio de Janeiro e Buenos Aires (PELUSO JUNIOR, 

1991). 

O contraste entre o litoral e o Planalto Serrano, combinado a 
outros elementos foi decisivo para a gênese e evolução de duas situações 

distintas: latifúndio e pequena produção mercantil, afirma PEREIRA 

(2011b: 251). Nas áreas de latifúndio pastoril, a urbanização é pequena; 
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no litoral e nos vales florestados atlânticos e do interior, onde a 

colonização se fez apoiada na pequena propriedade familiar, os núcleos 

urbanos foram mais numerosos.  

A primeira grande divisão regional catarinense é estabelecida 

pelo quadro natural do relevo: planalto e litoral. As características de 

relevo, combinadas a outros elementos naturais, tais como vegetação, 

hidrografia e solos foram decisivos para o povoamento do território e 

para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (Vieira & Pereira, 

1997: 457). 

Foi somente a parir de 1738, com a criação da Capitania de 

Santa Catarina, que se iniciou o efetivo processo de ocupação através 

das redes de fortalezas, que deixaram as guias para a futura dispersão 

humana e organização das comunidades no Ilha. 

“O Brigadeiro José da Silva Paes, engenheiro militar, 

assume a liderança do processo político e 

administrativo na Província de Santa Catarina e 

implanta, sob suas ordens, um fabuloso complexo de 

edificações militares no ambiente afeto pela Ilha de 

Santa Catarina: fortalezas de Santa Cruz (Ilha de 

Anhatomirim), São José da Ponta Grossa (Ilha de Santa 

Catarina), Santo Antônio (Ilha de Ratones Grande) e 

Nossa Senhora da Conceição (Ilha de Araçatuba); 

posteriormente outros assumem a continuidade desse 

processo com a construção de fortalezas de menor 

porte. São implantadas, a partir de 1739, 10 fortalezas 

com localizações conhecidas.” (IPUF, 2004: 74). 

Em 1748 começaram a chegar à Ilha de Santa Catarina os 

primeiros imigrantes açorianos, a fim de estabelecer um novo 

povoamento, que como as principais fortalezas, se voltam para a 

proteção das baías, irradiadas a partir do núcleo central. 

“(...) a organização do espaço local foi se estruturando 

através de assentamentos humanos, com o suporte da 
imigração açórico-madeirense, da consolidação de uma 

rede de caminhos e trilhas, e da construção de 

edificações específicas, incluindo as fortalezas.” “(...) 
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O efetivo original açoriano produziu seus rebentos, e a 

região passa assim, por um processo de ocupação e 

reorganização espacial nunca antes experimentado. As 

comunidades se multiplicam, e a população se expande, 

espacial e numericamente.” (IPUF, 2004: 72). 

Na Ilha de Santa Catarina, o dinheiro era muito escasso, por 

isso o comércio era realizado na forma de escambo pelos moradores 

com os navios que atracavam para abastecer. Tendo em vista que 

praticamente não havia dinheiro, dificilmente os moradores o aceitavam 

como forma de pagamento, pois preferiam receber produtos que não 

existiam na ilha, afirma Cabral (1979). 

De acordo com Faccio (1997), no século XVIII, a Vila de Nossa 

Senhora do Desterro era uma povoação militar pobre e de pequenas 

dimensões, cuja função principal era político-administrativa. O 

crescimento de militares e de funcionários públicos, paralelamente à 

imigração açoriana e aumento da produção rural, contribuiu para que 

Desterro, no final do período colonial, desenvolvesse algumas relações 

de mercado, possuindo um centro urbano com uma relativa influência 

regional. 

O porto de Desterro era considerado o melhor situado no 

Atlântico Sul para o abastecimento de navios. Na visão de Cabral 

(1979), o porto foi responsável pelo crescimento da Vila de Nossa 

Senhora do Desterro e posteriormente da cidade. Nele chegavam 

embarcações nacionais e estrangeiras, geralmente com destino para a 

região do Prata. Assim, o porto estimulou o surgimento do comércio de 

Desterro, pois o transporte marítimo era o meio de comunicação com 

outras regiões e o meio de transporte utilizado até o século XX. 

Silva (1992) destaca que no litoral catarinense o 

estabelecimento pelo capital mercantil português de armações de baleia, 

combinou o trabalho escravo com a pequena produção mercantil 

açoriana. Haro (1996) confirma afirmando que as armações eram 

monopolizadas pela Coroa Portuguesa, através do trabalho escravo, ou 

seja, os habitantes não obtinham qualquer vantagem econômica com 

esta prática. 

Desta forma, a manufatura escravista das armações articulava-

se à pequena produção agrícola familiar da qual os excedentes eram 
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comercializados, deixando o litoral catarinense em uma posição de 

destaque no cenário do Brasil-Colônia como uma das áreas fornecedoras 

de gêneros alimentícios. Na maioria das regiões brasileiras predominava 

a exploração monocultora em grandes áreas de terra utilizando mão-de-

obra escrava, entretanto no litoral catarinense a colonização açoriana 

baseada na pequena propriedade familiar permitia ao colono a prática de 

uma policultura de subsistência que, somada à produção pesqueira, 

garantia os excedentes que ampliaram as relações comerciais da antiga 

vila de Nossa Senhora do Desterro, transformada em capital com a 

criação da capitania de Santa Catarina, em 1738 (PEREIRA, 2003: 105). 

Na ilha de Santa Catarina, os colonizadores foram responsáveis 

pela criação e desenvolvimento de várias comunidades, tendo em vista 

que entre os anos de 1748 e 1756 mais de seis mil colonizadores 

açorianos serviram ao povoamento do litoral sul brasileiro. Nesse 

período foram formadas as comunidades da Nossa Senhora da Lapa do 

Ribeirão; da Santíssima Trindade; Nossa Senhora da Conceição da 

Lagoa, que em 1834 desmembrou-se de São João Batista do Rio 

Vermelho (PIAZZA, 1988). 

Caruso (1983) explica que com a chegada dos imigrantes 

açorianos era necessário extrair madeira para a construção das 

residências e para abrir espaços para a implantação de lavouras, 

resultando em uma marcante etapa de desmatamento na Ilha. Piazza & 

Hübener (2003) destacam que as terras da Ilha de Santa Catarina não 

eram apropriadas para o cultivo de produtos como trigo, cultivado por 

eles nos Açores. Assim, eles tiveram que se adaptar às condições de solo 

e clima da Ilha e passaram a cultivar mandioca, cana-de-açúcar, arroz, 

fumo, milho, café, feijão e pimenta do reino, além da produção da 

farinha de mandioca e da pesca. 

A autossuficiência do pequeno produtor açoriano não permitiu o 

crescimento sólido de artesanatos e a geração de manufaturas de certo 

porte devido a um conjunto de elementos constitutivos da pequena 

produção mercantil que impediram a evolução para relações capitalistas 

de produção, diferentemente das colônias de alemães e italianos, que se 

industrializaram rapidamente (Bastos, 2000: 131). 
Bastos (2000) afirma que é no período da virada do século 

XVIII para o século XIX que Desterro vive seu primeiro período de 

urbanização em consequência da pequena produção mercantil açoriana, 
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o que propiciou a ampliação do mercado consumidor. Desterro, que é 

capital da província, passa a ter uma relação mais estreita com o 

pequeno produtor, agricultor e pescador artesanal, os quais serviram de 

fornecedores de alimentos para o centro urbano.  

No final do século XIX, Bastos (2000) identifica como o 

período em que ocorre a segunda urbanização de Florianópolis, tendo 

em vista que nesse período a cidade é promovida à praça importadora, 

passando a abastecer colônias de alemães e italianos situados nos vales 

da costa catarinense. Em consequência disso as movimentações 

econômicas foram sendo fortalecidas nas primeiras décadas do século 

XX, acompanhando o crescimento da cidade. Nesse período foram 

implantados o sistema de abastecimento de água e captação de esgotos, 

iluminação pública por meio de energia elétrica. Entretanto, o fato que 

realmente mudou toda a estrutura urbana da cidade foi a construção da 

ponte Hercílio Luz em 1926, ligando a ilha ao continente. 

Assim que a Ponte Hercílio Luz foi inaugurada em 1926 os 

ônibus começaram a circular em Florianópolis. Peluso Junior (1991) 

afirma que a linha de ônibus mais importante foi a do Estreito, que 

substituía as antigas viagens de barco através do canal. A criação da 

ponte diminuiu a frequência de embarcações de pequeno porte, e apesar 

dos navios e embarcações continuarem utilizando o porto de 

Florianópolis o porto começou a perder sua importância. 

Na primeira metade do século XX, Florianópolis teve um 

processo de crescimento populacional lento em comparação com outras 

capitais brasileiras. De 1900 até 1950, teve um acréscimo na população 

de 114%, enquanto a cidade do Rio de Janeiro, nesse mesmo período, 

cresceu 249% e São Paulo 829%. Bastos (2000) identifica na década de 

1950 o terceiro processo de urbanização de Florianópolis, quando as 

atividades comerciais de Florianópolis inserem-se no contexto do 

capitalismo industrial estadual e nacional, readquirindo funções de 

comando por todo o Estado, criando empresas públicas de âmbito 

estadual com sede no município. 

Somente após os anos 60, com o crescimento do aparelho de 

Estado, a implantação da Universidade Federal de Santa Catarina, a 
implantação de grandes empresas estatais e o término da BR-101 é que 

se observa uma aceleração no desenvolvimento da cidade. (PIMENTA, 

2005) 
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A partir da década de 1970 o advento do setor econômico do 

turismo provocou mudanças na cidade, sendo este promovido pela 

construção de rodovias estaduais que ligam o centro aos bairros do 

norte, sul e leste da Ilha. Assim, o acesso às praias foi facilitado e estas 

áreas passaram a ser procuradas pelos turistas. CECCA (1997: 102) 

aponta que o crescimento, um pouco tardio em relação às outras capitais 

brasileiras, se intensificou com a instalação da Eletrosul Centrais 

Elétricas no ano de 1978. A partir disso, a população começou a 

divulgar as belezas do lugar atraindo visitantes e dando ênfase às 

atividades turísticas sazonais baseadas nas características naturais, e 

principalmente nas praias. 

O adensamento dos fluxos turísticos nos anos 1990 promoveu o 

surgimento e a consolidação de um aparato receptivo e deu a Santa 

Catarina uma posição de destaque no âmbito do turismo brasileiro. Os 

locais mais procurados tendem a repetir o mesmo “modelo” turístico 

caracterizado por um intenso processo de urbanização e por grandes 

impactos socioambientais. (PEREIRA, 2003: 118) 

A atratividade turística fica comprometida pelo 

adensamento populacional registrado em alguns 

balneários, como é o caso de Canasvieiras, Ingleses e 

Lagoa da Conceição, enquanto empreendimentos 

turísticos de grande porte criam loteamentos reservados 

às classes altas, implantados a partir da década de 80 

em grandes glebas de terras (Jurerê Internacional e 

Praia Brava). O turismo torna-se o grande vetor do 

crescimento urbano de Florianópolis e projeta Santa 

Catarina nacionalmente, apesar dos limitados 

investimentos públicos e da precariedade do 

planejamento para o setor. (PEREIRA, 2003: 120-121) 

O desenvolvimento turístico, além de acelerar a expansão 

urbana, causa profundas alterações na configuração histórico-espacial da 

cidade, gerando processos de urbanização diferenciados e grandes 

impactos sobre os traços culturais e padrões de comportamento das 

populações de origem açoriana ainda conservados pelas comunidades 

nativas, alerta Pereira (2003). 
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A partir de 1990, o incremento do turismo em Florianópolis 

promoveu o a consolidação de uma estrutura receptiva e deu a cidade 

uma posição de destaque no cenário do turismo brasileiro e mundial, em 

uma menor escala. Infelizmente, os locais mais frequentados pelos 

turistas tendem a repetir o modelo turístico caracterizado por um intenso 

processo de urbanização, pela valorização exagerada da terra, e por 

grandes impactos socioambientais. 

 

A OUC-1  Pântano do Sul 

Por volta do século XIV, os índios Carijós ocupavam as áreas 

do atual distrito do Pântano do Sul e cultivavam mandioca para fazer 

farinha. No século XVIII, já ocupadas por açorianos as praias do 

Pântano do Sul e Armação tinham como principal atividade econômica 

a pesca da baleia franca, conhecida pelas armações baleeiras. Na 

localidade da Costa de Dentro e na área hoje ocupada pelo Balneário 

Açores localizavam-se engenhos de mandioca e açúcar.  

O processo de ocupação mais intenso do distrito do Pântano do 

Sul e, o seu crescimento aconteceu praticamente a partir de fins do 

século XIX e início do XX. 

Várzea (1985), em sua viagem realizada no começo do século 

passado, com o objetivo de desvendar as localidades interioranas da Ilha 

de Santa Catarina, descreveu que o “(...) arraial do Pântano do Sul tinha 

poucas terras cultiváveis e como desconheciam processos agrícolas 

modernos para fertilizá-las os habitantes eram mais pescadores do que 

agricultores, embora houvesse a presença de terras comunais que eram 

utilizadas com fins agropastoris. Apesar de o povoado ter surgido ainda 

no século XVIII, seu desenvolvimento se intensificaria no decorrer do 

século seguinte. Um dos vinte e oito núcleos existentes na Ilha em fins 

do século XIX, o Pântano do Sul era configurado por tão somente 

dezoito casas. 

Com a implantação do núcleo baleeiro na Armação de Sant’ana 

da Lagoinha, consolida-se a estruturação do espaço local, que imprimiu 

por algum tempo o ritmo e o caráter das relações entre as regiões, 

acrescentando às mesmas uma dimensão de externalidade, na medida 
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em que a produção da Armação abastecia outros mercados da costa 

brasileira e Portugal, sustenta Alves (2009: 61). 

Mais recentemente os vilarejos do distrito do Pântano do Sul 

receberam famílias de outras partes do litoral catarinense. Na década de 

1940, em virtude do desenvolvimento da atividade pesqueira, famílias 

provenientes das localidades de Ganchos, Garopaba e Biguaçu (São 

Miguel) vieram a ser estabelecer no Pântano do Sul e na Armação 

(Jornal da Ilha, 1995) 

Na década de 1950 além dos engenhos de farinha, os moradores 

do pântano do Sul  cultivavam café e arroz. Os produtos produzidos 

eram trocados pelos moradores, estabelecendo um tipo de comércio por 

troca. Os pescados também eram comercializados nos ranchos em frente 

à praia. Segundo Pereira (2001) no final da década de 60 chegou a luz 

elétrica em algumas localidades do Pântano do Sul. Assim, se tornou 

possível a conservação da produção pesqueira, mas poucos tiveram 

condições de adquirir equipamentos necessários a esta prática. 

Surgiu na década de 70 o primeiro loteamento planejado do 

distrito do Pântano do Sul, o Parque Balneário dos Açores com o intuito 

de atender à demanda de especulação imobiliária de veraneio. Nesta 

mesma época, especuladores imobiliários compraram grandes áreas da 

planície do Pântano do Sul. A partir dos anos 80, o distrito do Pântano 

do Sul assume o desenvolvimento do turismo como alternativa ao 

crescimento econômico da população, impulsionado pela pavimentação 

das vias de acesso que ligam o centro de Florianópolis ao sul da Ilha. 

No Pântano do Sul também são encontrados sambaquis de 

antigos depósitos de conchas, restos de cozinha e de esqueleto 

amontoados por povos denominados “homens dos sambaquis”, que 

foram datados em aproximadamente 4.500 anos. Os sítios arqueológicos 

do Pântano do Sul encontram-se dispersos por toda a planície, desde o 

início do sopé do Morro do Pântano estendendo-se até a encosta do 

Morro da Costa de Dentro (CECCA, 1997). 

A bacia hidrográfica do Pântano do Sul localiza-se no sul da 

Ilha de Santa Catarina e possui 13,65 km² onde nela situam-se as 

localidades de Pântano do Sul, Costa de Dentro, Costa de Cima, 
Balneário dos Açores e a porção sul da Armação do Pântano do Sul. 

Rocha (2003) enfatiza a necessidade de continuação da pesquisa 

sobre os impactos da ocupação na planície do Pântano do Sul no intuito 
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de desenvolver uma proposta de expansão urbana compatível com a 

fragilidade do ambiente natural da Bacia Hidrográfica do Pântano do 

Sul e obter um desenvolvimento sustentável que assegure às futuras 

gerações uma qualidade de vida melhor e em equilíbrio com a natureza. 

 

A OUC-2 Lagoa 

A Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa foi 

fundada em 19 de junho de 1750, formada por casais de açorianos que 

vieram para povoá-la. A construção da igreja que leva o nome da 

padroeira foi iniciada em 1751, segundo Cabral (1970). A Freguesia da 

Lagoa foi um dos núcleos de colonização mais importantes na história 

da Ilha de Santa Catarina, que junto com as de Santo Antônio de Lisboa 

e Ribeirão da Ilha formam as três mais antigas freguesias, cujas 

ocupações tiveram origem na Vila de Nossa Senhora do Desterro. Em 

1845, a igreja da Lagoa recebeu a visita de D. Pedro II, que em visita fez 

a doação de um relicário de prata no qual se coloca a hóstia e, mais 

tarde, em 1861, enviou também os sinos à igreja. (CABRAL, 1970:72).  

Cabe destacar que a Lagoa da Conceição também já foi 

habitada por indígenas, há cerca de 4.500 anos, que deixaram seus 

vestígios, principalmente, nos sítios conhecidos como sambaquis da 

Ponta das Almas e do Canto dos Araçás. Porém, quando os açorianos 

por lá chegaram, tiveram contato com os índios Carijós, dos quais 

obtiveram ensinamentos sobre cultivo da mandioca e a confecção de 

canoas em pau de garapuvu. (BORGES; OROFINO; SANDIN, 

2007:17). 

Segundo Vaz (2008:33), no início da formação da Freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição da Lagoa sua forma urbana surgiu devido 

a dois aspectos principais: o meio natural; e a circulação para a busca de 

água e comida. As águas determinaram a localização e a divisão das 

terras entre as famílias da Lagoa, estando seus meios de transporte, 

alimentação e inclusive seus afazeres domésticos em relação direta com 

as águas da Lagoa e dos cursos d'água à sua volta. Ao chefe da família 
era oferecido um terreno com cerca de um quarto de Légua em quadro. 

Entretanto, muitas famílias preferiam extensões menores para poderem 

ficar mais próximos uns dos outros, gerando consequências econômicas 
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adversas, já que as pequenas áreas não apresentavam a fertilidade igual 

a dos solos vulcânicos dos Açores, bem como porque com as sucessivas 

divisões ocorridas através das heranças nas gerações seguintes, houve o 

comprometimento da sobrevivência daqueles descendentes. (CECCA, 

1997, p.46). Deste modo, a produção era pequena e com as famílias 

crescendo em pequenos lotes, sendo estes subdivididos, foi havendo 

uma redução gradativa dos espaços para produção, gerando dificuldade 

econômica para esta população. 

Durante o primeiro século da colonização açoriana, a principal 

atividade desenvolvida foi a agricultura. A pesca era praticada como 

uma atividade secundária, com a sua devida importância. Como o clima 

quente e úmido não favoreceu o cultivo de trigo e linho ao qual eles 

estavam acostumados nos Açores, além da baixa fertilidade do solo 

arenoso, tiveram que se adaptar ao cultivo da mandioca herdada dos 

costumes indígenas. Esta cultura acabou se tornando a base da 

alimentação dos açorianos, que em cerca de trinta anos contavam com 

300 pequenos engenhos na Ilha, existindo ainda alguns engenhos de 

cana de açúcar. (CECCA, 1997:46). Borges, Orofino e Sandin (2007:18) 

confirmam: “Há relatos sobre a existência de centenas de engenhos de 

farinha de mandioca em toda a sua extensão.” Cerca de 25 desses 

estavam ativos até meados do século XX em torno da Freguesia da 

Lagoa. 

Em 1900 a Freguesia da Lagoa possuía 3.450 habitantes, sendo 

estes produtores de café, uva, algodão, alho, cebola, amendoim e 

gengibre. Além disso, atuavam na produção de aguardente, açúcar, e 

melado. Cultivavam ainda o linho e algodão, produzindo em teares 

manuais tecidos brancos ou coloridos utilizados em toalhas, 

guardanapos e colchas, além dos chamados riscados com os quais se 

vestiam os roceiros em geral, afirma Várzea (1985:96-97). 

Durante os anos que se seguiram, houve a formação de uma 

população de lavradores e pescadores que intercalavam suas atividades 

dependendo das condicionalidades climáticas sazonais, com influência 

em suas produções agrícolas e de pescados. Como confirma Barbosa 

(2003:25): “No outono e inverno pescavam tainhas, anchovas e 
camarões e na primavera e verão, colhiam produtos agrícolas”. 

A OUC-3 Barra da Lagoa 
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O Canal da Barra (Figura 3), ao Leste da Lagoa, por estar 

protegido pelo morro da praia da Galheta, não sofreu a ação de 

sedimentação e consequente soterramento, permanecendo como única 

ligação entre a Lagoa e o mar. (ODEBRECHT;CARUSO GOMES JR, 

1999 apud BARBOSA, 2003:11). 

Foto 3 - Vista aérea da Barra da Lagoa e do Canal da Lagoa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto de Charles Cesconetto da Silva e Tereza Cristina P. Barbosa, 1998. (Fonte: 

Barbosa, 2003, pp. centrais). 

Em 1982 foram construídos os molhes na entrada da Barra da 

Lagoa por pedido dos pescadores que queriam acesso permanente à 

Lagoa e ao mar, e foi executado através da Companhia Integrada de 

Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) que “(...) 

modificou o leito e a vazão com a abertura, drenagem e construção de 

um molhe na entrada do Canal, (...), o que interferiu na ecologia de todo 

o sistema lagunar.” (BARBOSA, 2003:15). 
O Canal da Barra da Lagoa faz a ligação entre a laguna (Lagoa 

da Conceição) e o mar. O comprimento do canal é de 2,5 km e 

aproximadamente de 20 a 30 metros de largura, sendo que em algumas 
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partes chega até a 40 m de largura, a profundidade varia de 2 a 3m. Suas 

águas são constituídas pela mistura das águas da laguna e águas 

marinhas, desembocando no mar bem ao sul da praia da Barra da Lagoa 

(SIERRA DE LEDO e SORIANO-SIERRA, 1999). 

O início de sua ocupação da Barra da Lagoa foi por 

descendentes dos imigrantes açorianos e também madeirenses. O Litoral 

de Santa Catarina ficou, assim, “(...) marcado pela cultura trazida pelos 

açorianos saídos das Ilhas, entre 1746 e 1747”, (MELO, 1991:85). A 

Barra da Lagoa representa “a maior colônia de pescadores da Ilha de 

Santa Catarina” e conserva as características culturais dos imigrantes 

açorianos. Sendo que, a pesca é artesanal e, atualmente sua importância 

socioeconômica está dividida com a atividade turística. Também, 

“encontra-se nesta localidade um dos três maiores sítios arqueológicos 

da Ilha, e a vila dos pescadores ainda conserva a tradicional arquitetura 

açoriana nas suas residências” (IPUF, 1985:05). 

Como consequência do acelerado desenvolvimento do turismo 

na Ilha e o crescente número de construções de casas destinadas aos 

turistas houve uma alteração nos modos de vida e na arquitetura de 

muitas comunidades do interior da Ilha. “Os ilhéus foram assim, em 

grande parte, rapidamente expropriados de seus sítios. Alguns destes 

destinaram-se à especulação imobiliária em longo prazo, outros foram 

imediatamente loteados e vendidos.” Aos poucos as unidades de 

produção como a “pesca artesanal, a agricultura, a produção de artefatos 

diversos, da farinha de mandioca e dos derivados da cana-de-açúcar” 

foram desarticulando-se (CECCA, 1997:105). 

Bittencourt (2002:83) retrata o avanço das ocupações no Canal 

da Barra da Lagoa ao analisar o uso e ocupação do solo por comparação 

as fotos aéreas de 1978 e 1994, concluindo que nesse período houve 

grande ocupação da área de marinha ao longo do curso do Canal: 

Evidencia-se a intensificação da ocupação de ambas as 

margens do canal da Barra, que se mostram bastante 

invadidas, tanto por construções quanto por clareiras 

abertas principalmente no curso inferior. Algumas das 

construções foram feitas sobre o curso d’água. O canal 

já havia sido dragado, apresentando modificações de 

seu curso natural, retilinizado e o molhe construído. A 
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ocupação predial na margem do canal é bastante 

evidente. O manguezal ocorrente no meandro da parte 

média do canal foi praticamente excluído. Importantes 

áreas das margens do curso d’água foram desmatadas. 

Verifica-se o alongamento da praia junto ao molhe e a 

quase extinção da agricultura outrora tão importante 

(...) observa-se a ocupação imobiliária consolidada e o 

canal modificado.  

A Barra da Lagoa apresenta características de uma antiga 

comunidade de pescadores, com suas ruas bem estreitas e as residências 

mais antigas de estilo rústico contrastando com outras residências dos 

veranistas, como os bares, pousadas e restaurantes (LAGO, 1996). O 

balneário é ocupado por residências de moradia fixa, por segunda 

residência, aquelas que são ocupadas apenas na época de veraneio, e 

pelas diversas pousadas. Conforme Ferreira, et al. (1995), o 

desenvolvimento urbano da Barra contribuiu para a desarticulação do 

estilo de vida tradicional, pois existem muitas ocupações clandestinas 

que degradam o meio ambiente da orla do canal. 

 

A OUC-4 Campeche 

O distrito do Campeche foi criado pela lei n 4805 de 21 de 

Dezembro de 1995, sua área é de 35,32 km², desmembrado dos distritos 

do Ribeirão da Ilha e da Lagoa da Conceição. A origem da localidade 

está vinculada ao florescimento de um pequeno núcleo rural, cuja sede 

chamava-se Rio Tavares, afirma Moreira (2010). As primeiras 

ocupações devem ter ocorrido nas proximidades da igrejinha de São 

Sebastião do Mato de Dentro, também chamada de São Sebastião do 

Rio Tavares.  

Moreira (2010:22) explica que com a fortificação da Ilha de 

Santa Catarina no século XVIII, para ela vieram numerosas tropas 

militares, sendo que a partir de 1748 aportaram cerca de 6000 colonos 

açorianos, dando origem aos diversos núcleos. Entre as áreas ocupadas 

no Sul da Ilha, cabe destacar as áreas do Rio Tavares e Ribeirão da Ilha 

que deram origem a ocupação da Planície do Campeche.  A ligação com 

o centro da cidade se dava através das embarcações pela baia sul e por 
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trilhas, que os moradores usavam para ir vender seus produtos e suprir 

as necessidades cotidianas. 

De acordo com Várzea (1985:89): ”a freguesia do Ribeirão da 

Ilha estende-se para leste, abrangendo o Pântano do Sul, a Armação da 

Logoinha e a Praia do Campeche, com as ilhas e ilhotas que rondam a 

costa dessa parte, indo entestar por Nordeste com as terras da Lagoa”. 

A implantação do campo de pouso ocorrida a partir de 1925 

centralizou a ocupação, induzindo a estrutura fundiária ao seu redor, 

pois em uma época em que havia raros automóveis na cidade, no 

Campeche aportavam aeronaves, aponta Moreira (2010:23). Com a 

abertura de estradas, ligando o antigo Aeroporto a outras localidades, 

ocorreu o deslocamento do eixo de ocupação do Rio Tavares para esta 

localidade.  Segundo Marcon (2000:104), a base aérea de Florianópolis 

permaneceu até metade de 1944 no Campeche, sendo depois transferida 

para os bairros Carianos e Tapera, onde se encontra atualmente. 

A partir da segunda metade dos anos 1960, as atividades 

tradicionais foram dando espaço a outras, tendo em vista que a 

população local foi se dirigindo ao centro da cidade para exercer 

atividades como o serviço público, comércio e diversos serviços. A terra 

que estava ociosa iria, posteriormente, adquirir valor para o uso urbano, 

frente ao aumento da procura para fins de moradia, caracterizando a 

situação urbana hoje existente, aponta Moreira (2010:25). Até início de 

1960 a comunidade tinha seu modo de vida bem demarcado por 

atividade rural e pesqueira, sustenta Dias (1994:51), “o Campeche 

acolhia uma população tipicamente rural que vivia da agricultura, 

criação e pesca de subsistência. Os contatos com a cidade eram 

periódicos e se davam em razão do comercio – compra de gêneros e 

venda dos excedentes agrícolas e pesqueiros”. 

O Campeche vivenciou uma expansão mais expressivamente 

entre os anos de 1970 e 1980. Dentre a infraestrutura, serviços e os 

equipamentos públicos implantados nesse período destaca-se a rede 

elétrica (1972); a construção da estrada geral (1973/1974) e sua 

pavimentação (1984); o transporte público regular; a pavimentação da 

SC 405 (1980); o posto telefônico (1982) e os terminais telefônicos 
(1985/1988); a escola básica e o posto de saúde (1982). Tais inovações 

deram ao no bairro um pouco mais de autonomia. 
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Na década de 1990, junto com o processo de urbanização do 

bairro, observou-se o desmembramento dos terrenos existentes para 

comercialização de lotes, processo este que ocorre em escala crescente. 

Em 1996, o prefeito Sérgio Grando enviou mensagem à Câmara 

Municipal de Florianópolis propondo Projeto de Lei sobre o Plano 

Diretor do Campeche, que explicitava as principais concepções do poder 

público sobre a ocupação e expansão futura do distrito que previa uma 

população de cerca de 450.000 pessoas. Descontente, para fazer frente 

ao Plano de Desenvolvimento do Campeche a comunidade se organizou 

e produziu um plano alternativo, o Plano da Comunidade. 

 

A OUC-5 Ingleses 

O distrito dos Ingleses, localizado na costa norte da Ilha de 

Santa Catarina, se estende sobre ampla planície de 20,47 km². Seus 

limites
20

 são bem destacados por eventos geográficos, representados por 

morros e cordões de dunas. O sítio original da vila estava junto à duna 

do sistema Moçambique – Ingleses, à beira mar, o local tinha o nome de 

Companhas ou Campanhas segundo Zeferino (2008), possivelmente 

derivado de um termo português proeragem ou companhas, 

camaradagem, ambos os termos são utilizados até hoje. 

O distrito de Ingleses do Rio Vermelho surge com 

desmembramento do distrito de São João do Rio Vermelho, em 4 de 

dezembro de 1962, pela lei nº. 531. O distrito é composto pelas praias de 

Ingleses, Brava e Santinho e as localidades de Capivari e Aranhas. Sua 

                                                           

20 Claramunt (2008: 44) apresenta os limites, o divisor de águas do morro do 

Mauricio (SC 406), dos Canudos até a ponta da Feiticeira que faz divisão com a 

Ponta das Canas, ao oeste, e no extremo norte com a Praia Brava. Segue até o 

morro do Tabuleiro que faz divisa com São João do Rio Vermelho, passando 

por este, atravessa as terras do Sítio de Capivari, cortando de forma transversal 

o cordão de dunas que vai da Praia Grande ao Centrinho e finalmente alcança o 

morro das Aranhas (do Santinho) seguindo ainda pela sua cumeeira até alcançar 

o costão do lado sudeste. A altura média da planície onde se desenvolve o seu 

território é de 1,84m acima do nível do mar. 
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localização serviu no início como posto de reconhecimento de 

embarcações que chegavam pelo lado norte da Ilha. Segundo Claramunt 

(2008) os Ingleses era uma vila de pescadores-agricultores, que se 

dedicavam a maior parte do tempo à agricultura, mas, nos tempos de 

safra (tainha e enchova, etc), trabalhavam também na pesca. 

No início do século XX os Ingleses era uma localidade bem 

movimentada, possuindo um núcleo com uma população de origem 

açoriana, que se agrupava em torno da pequena capela Nossa Senhora 

dos Navegantes, construída em 1881 por um agricultor abastado da 

época. Segundo Claramunt (2008), a antiga capela foi demolida na 

década de 1960 como na maioria das localidades da Ilha, com o objetivo 

de modernização da igreja e para dar lugar a um templo maior devido ao 

aumento da população A festa do padroeiro, que atraía uma multidão de 

romeiros e devotos vindos da circunvizinhança continua sendo realizada 

anualmente. 

A localidade não sofreu grandes transformações até os anos 

1970. Segundo Zeferino (2008), isto aconteceu devido ao isolamento e 

falta de comunicação e de investimentos públicos. A infraestrutura 

viária era muito precária. Nos anos 1950 o transporte motorizado 

particular resumia-se a dois caminhões na localidade e não existia 

transporte público. Nos anos 60 é que outros veículos foram adquiridos 

por comerciantes locais. Muito lentamente algumas melhorias viárias 

foram realizadas, promovendo a ocupação nas bordas dos caminhos e 

dando lugar à implantação de pequenos comércios e algumas 

residências. 

Na agricultura o que se destacava era o plantio de mandioca, 

sendo os engenhos de farinha dominantes na paisagem local. Existiam 

dezenas deles, sendo o centro da composição espacial do lugar. Zeferino 

(2008) refere-se ao engenho como estrutura dominante na paisagem 

cultural. Boa parte da vida interiorana se passava em torno do engenho. 

“Assim, o engenho agregava a casa de seus proprietários, os estábulos, 

as roças e o pomar, dando uma característica especial à organização 

física e social do Grupo” (Zeferino, 2008:77). Segundo o autor, os 

engenhos desapareceram nos anos 60 e 70, desativados devido à venda 
de terras para a pessoas vindas de outras localidades.  

Os últimos vestígios de agricultura terminaram pelos anos 80, 

nada restando hoje dessa prática, porque todas as terras foram 
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parceladas e transformadas em loteamentos e condomínios, aponta 

Claramunt (2008:50). 

Nos anos 1970 foram realizadas melhorias na infraestrutura 

como: pavimentação da SC-401 até o trevo de Canasvieiras e a SC 403, 

energia, comunicação e educação com a instalação de uma escola de 1º 

grau completo, que somados às suas características naturais, criaram as 

condições para um aumento populacional. Nesta década é que o distrito 

se transforma em balneário com a instalação de inúmeras casas de 

veraneio, segundo Ferreira (1999). 

Com a implantação da atividade turística a beira mar, os 

pescadores foram sendo “empurrados” para mais longe da praia. “As 

áreas públicas, como dunas, costões, etc, passaram a ser plenamente 

ocupadas e apropriadas. Seus antigos ocupantes (pequenos produtores – 

agricultores e/ou pescadores) foram expulsos para outras áreas” 

(Campos, 1991: 135). Este fato é consequência da valorização 

imobiliária que as propriedades próximas a praia adquiriram com a 

atividade turística. Assim, os moradores mais antigos venderam suas 

posses e foram morar em lugares mais afastados do mar, permitindo que 

as áreas valorizadas fossem usadas para o setor turístico.  

 

OUC – 6 PC3 

O Distrito do Estreito pertencia a São José, e deste encontrava-

se isolado, tão quanto Florianópolis do restante do Estado. Estreito se 

desenvolveu sob a forma de apêndice do centro da cidade, abrigando 

depósitos de exportação como uma espécie de doca para as manobras de 

carga e descarga nos cais Rita Maria e Badaró, ou seja, as imediações da 

extensão portuária da rua Conselheiro Mafra, principal eixo comercial 

no início do século XX. Segundo Cruz (2008) estes depósitos se 

diferenciavam pela gama de manufaturas para exportação direta à 

Alemanha, chegadas por terra do planalto serrano, litoral próximo e das 

antigas áreas de colonização alemã e nacional lindeiras a Florianópolis, 

principalmente couros, café, cera de abelha, crina de cavalo, chifres, 

tapioca, mamona, cereais, peixe e camarão secos.  

A partir da década de 1920, enquanto o Brasil vivia fase de 

substituição de importações em bens de consumo, surgem as primeiras 
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indústrias alimentícias. O principal impulso para a função sub-espacial 

dada ao Estreito, está ligado à inauguração da Ponte Hercílio Luz que 

atraiu vendistas e pombeiros independentes, munidos de veículos 

comprados em financiamento que para este bairro se dirigiam a negociar 

os produtos entre a serra e o litoral (HATZKY, 2000). Assim, ocorreu 

um incremento da ocupação urbana através da pequena produção 

mercantil regional porque os comerciantes investiram suas rendas na 

abertura de ruas e loteamentos no Estreito. 

Vale destacar que até os anos 1940, praticamente não havia se 

integrado um núcleo comercial no bairro Estreito, que ainda continha 

depósitos, pequenos estabelecimentos ou imensas áreas vazias e de 

pastagem, apesar de a terra apresentar um valor menor do que no centro 

urbano insular (CRUZ, 2008). Porém, já havia uma filial do 

supermercado “A Soberana” e outra área loteada que passou a ser 

empreendida por um comerciante, estabelecendo, desta vez, o bairro 

Jardim Atlântico como loteamento precursor em Florianópolis, 

empreendimento que teve como responsável Jacques Schweidson, 

proprietário das lojas “A Modelar” (SOARES, 1990). 

Em 1944 foi realizada uma revisão territorial de Santa Catarina, 

considerando que a inferioridade territorial de Florianópolis com relação 

a outras capitais brasileiras era preocupante. Deste modo, em 01 de 

janeiro de 1944, Nereu de Oliveira Ramos, assinou o decreto de nº 951, 

agregando o Estreito, Capoeiras, Itaguaçú, Abraão e Coqueiros à capital, 

desmembrando-os de São José. Essa parte continental da capital 

estendia-se da Ponta do Leal ao norte à praia do Abraão ao sul, 

agregando à capital as praias onde a elite de Florianópolis veraneava 

(FERREIRA, 1994). Este autor alega que o Estado se utilizou da 

máquina administrativa para estabelecer um espaço social restrito e 

elitista, apossando-se também de uma rica região, que era o distrito de 

João Pessoa
21

 (como era chamado o Estreito), local onde se encontrava 

a principal área comercial do município de São José e também onde se 

estabeleciam os abatedouros de gado da região. 

                                                           
21

 Em 1930, através de um Decreto Federal, o nome de Distrito do Estreito foi 

mudado para Distrito de João Pessoa, em homenagem ao político assassinado, 

porém essa mudança não foi bem aceita pela população. 
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A topografia de colinas suavemente inclinadas e amplos 

espaços vazios do bairro Estreito favoreceu a implantação do transporte 

coletivo ao lado de lojas de médio e grande porte (BASTOS, 2002). 

Além da concentração populacional na ilha deslocada até o continente 

imediatamente fronteiriço no bi-nucleamento com o Estreito, a partir 

dos anos 1950-60, este inchaço precipitado tanto pelas atividades 

públicas quanto pelas privadas trouxe efeitos à região como um todo, 

dividida entre um meio urbano litorâneo e um meio rural interiorano. 

Preparava-se uma ascensão socioeconômica através de um quadro 

diversificado de funções comerciais: no Estreito, com a presença de 

madeireiras, indústrias mecânicas, fundições, oficinas, latoarias e 

demais unidades de serviços gerava uma concentração populacional de 

operários nessa área que, segundo Marcon (2000). 

Bastos (2000) considera o desenvolvimento do bairro Estreito 

enquanto um “divisor de águas” no contexto da decadência do comércio 

tradicional ilhéu ligado ao porto e do dinamismo da pequena produção 

mercantil da área continental influenciada pela origem colonial alemã, 

além dos impulsos econômicos concebidos pelo desenvolvimento 

industrial que vivificaram a capital catarinense. É a partir da base 

comercial do Estreito que a parte continental passou a apresentar a 

vitalidade da pequena produção mercantil através de um complexo de 

unidades de novo tipo em bairros comerciais e/ou residenciais, 

gradativamente justapostos ao principal corredor viário da Região 

Metropolitana de Florianópolis, ou seja, no cruzamento das rodovias 

BR-101 e BR-282, que favoreceram a expansão de vários núcleos 

urbanos situados no continente, nas proximidades da Capital. 

Na década de 1950, com a expansão da indústria de bens de 

consumo duráveis, foram abertas em Florianópolis, entre 1950-52, 

quatro lojas de eletrodomésticos, seis lojas de roupas exclusivamente 

femininas, incluindo “A Modelar” e “A Capital” (PELUSO JÚNIOR, 

1991). A especialização do comércio coincidiu com o declínio dos 

atacadistas situados nas ruas João Pinto e Conselheiro Mafra, devido a 

concorrência local daqueles comerciantes estabelecidos em praças de 

maior movimento, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto 
Alegre (DIAS, 1948). Dentre as novas casas, uma das mais duradouras, 

“A Modelar”, cujo proprietário investiu no loteamento Jardim Atlântico, 

atendia, na rua Trajano, a venda de peles, roupas feitas, tecidos e 
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tapeçarias catarinenses. Em 1956, é iniciada a rede de fiambrerias 

Koerich, ao lado de filiais e representações em expansão nacional no 

ramo de eletrodomésticos.  

A partir da década de 1950, Dias (1948) aponta que o 

loteamento de áreas rapidamente adquiridas por especuladores, que 

aguardavam a alta de preços determinada pela pressão das necessidades 

urbanas, era mais acentuado na parte continental. Assim, nesse período 

os setores ligados à construção civil retomaram os investimentos de 

longo prazo através das facilidades de financiamento dos planos 

governamentais, confirmando a existência de uma  renda voltada à 

valorização de terras tanto em balneários quanto em centros comerciais 

e moradias para a classe média, localizadas na periferia próxima da ilha. 

Nesse sentido, entre os anos 1950-80, definem-se como faixas de 

expansão do crescimento habitacional-comercial, em ordem gradativa, o 

Centro, os bairros do Estreito, Capoeiras, Campinas, e Kobrasol, nos 

quais houve uma expressiva participação de comerciantes de origem 

alemã na condução do desenvolvimento socioeconômico local (CRUZ, 

2008: 109). 

Durante o ciclo juglariano de desenvolvimento das 

indústrias químicas e de mecânica pesada nas décadas 

de 1960-70, as “lojas Dominik”, iniciada no bairro 

Estreito, expandiu-se suprindo as necessidades de 

tornearia e solda como parceira das funilarias e 

mecânicas locais, ao mesmo tempo em que também 

introduziu no mercado a recauchutagem de pneus, a 

distribuição de aço e fabricação própria de fios e cabos. 

(CRUZ, 2008: 132). 

Até a década de 1970, o Estreito era movimentado pelo fluxo de 

pessoas que se deslocava para locais como Biguaçú e São José,e  

passavam necessariamente pelo bairro. Após a construção da Avenida 

Ivo Silveira e da Via Expressa, o Estreito teve sua vida muito diminuída, 

pois não há mais aquele movimento constante que favorecia empregos e 

aquecia o comércio do bairro no passado.  

Recentemente, com a implantação da Beira Mar Continental, o 

bairro voltou a ter um fluxo de pessoas que o visitam. Em relação à 

economia, o comércio destaca-se como a principal atividade no Estreito. 
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A diversidade de itens comercializados sempre foi um grande atrativo 

ao bairro, e, atualmente, a construção civil está explorando áreas 

urbanas remanescentes no Estreito. As opções de lazer e entretenimento 

são poucas, visto que poucas áreas foram destinadas ao uso público, mas 

com a recente implantação da Beira Mar Continental a população do 

bairro está mais satisfeita e acredita que a obra tenha valorizado o 

bairro.  

A OUC-6 corresponde à área da via Principal Continental 3 

(PC3), planejada no final da década de 1960 a fim de promover fluidez 

ao tráfego entre os municípios de Biguaçu, São José e Florianópolis. 

Hoje existem dois pequenos trechos feitos para a inacabada PC3, um ao 

lado do Macro supermercado e exército no bairro Estreito e outro no 

Jardim Atlântico, o qual é o primeiro bairro de Florianópolis após o 

limite com São José. Este bairro possui duas praças centrais, pelas quais 

passam a Avenida PC3, com pista de skate e quadra. Também abrange 

trechos do Estádio Orlando Scarpelli e da sede da Marinha Brasileira de 

Florianópolis. 

 

A OUC-7 Fazendinha do Córrego 

O Córrego Grande está situado na porção centro-oeste de 

Florianópolis, na bacia do Rio Itacorubi. A Rua João Pio Duarte é a 

principal via do bairro e nela concentra-se a atividade comercial local. O 

Córrego Grande tem características predominantemente residenciais, 

sendo considerado um bairro de classe média-alta, embora haja 

ocupações de baixa renda na parte centro-sul do bairro, no Maciço da 

Costeira, chamada de Sertão. O Córrego Grande abriga atualmente cerca 

de 10.563 habitantes, segundo o IBGE (Censo 2010). Conforme mostra 

a Figura 4, o bairro faz vizinhança com a Trindade, Santa Mônica, 

Itacorubi e Pantanal e tem localização privilegiada, com acesso a 

diversos setores de Florianópolis, tais como a Lagoa da Conceição, a 

UFSC, o Hospital Universitário, a Avenida Beira-Mar Norte, a Avenida 

Ademar Gonzaga. 

Figura 4 – Localização da Fazendinha do Córrego Grande e 

Imagem em 2011. 
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Fonte: Plano Diretor Participativo de Florianópolis Bacia do Itacorubi. 

Disponível em:http://www.arq.ufsc.br/baciadoitacorubi/arquivos/usodosolo.ppt.  

Acesso em: 28 de Janeiro de 2013. 

O Córrego Grande tem seu nome originado de um rio que tem 

sua nascente na encosta dos morros do sertão do Pantanal, atravessando 

toda a região, ligando-se posteriormente ao rio Três Pontes e 

desaguando na Baía Norte. Várzea (1985:85) descreveu da localidade no 

início do ano de 1900: 

“O Córrego Grande singulariza-se, entre todos os 

povoados da Ilha, pelo acidentado do terreno e os 

declives abruptos de seus topos de colina, sobrepondo-

se uns aos outros quase sem a menor superfície plana. 

As habitações suspensas quase todas nas encostas e 

socalcos dos morros, cortados de fios de água 

numerosos e de uma grossa cachoeira que nasce no 

contraforte do monte do Padre Doutor, na Lagoa, que 

tem 400 metros mais ou menos de altura.” 

http://www.arq.ufsc.br/baciadoitacorubi/arquivos/usodosolo.ppt
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Desde o início do século XIX o Córrego Grande já se destacava 

como uma das principais áreas de agricultura na ilha. Para Camargo 

(1996:01): 

“O Córrego Grande, nos seus primórdios era um bairro 

pequeno, com algumas chácaras e um povoado muito 

pobre. Existia apenas uma estrada de chão batido que 

dava acesso às chácaras, a iluminação era com 

lamparina (querosene) e a água provinha de poços 

feitos nos terrenos ou dos morros. As casas eram feitas 

de estuque (bambus amarrados e paredes preenchidas 

com barro e água) ou de pedra. Os fogões eram à lenha 

e cozinhavam em caldeirões pendurados em gancho (só 

depois vieram as panelas de ferro); os pratos, tigelas e 

canecas eram feitas de barro. A carne e o peixe eram 

salgados e colocados ao sol para secar.” 

Em relação às atividades agrícolas que existiam no bairro do 

Córrego Grande, Várzea (1985:88) afirma que as culturas eram em 

totalidade de cafezais e canaviais, onde havia várias espécies de cana – a 

caiana, a roxa e a miúda. Segundo o autor, os engenhos eram numerosos 

e neles eram produzidos açúcar, melado e cachaça. 

Ao longo dos anos, o bairro começou a crescer 

demograficamente e foram surgindo modificações decorrentes do 

progresso. A mais visível transformação foi a instalação do sistema de 

iluminação pública no bairro, em 1954. As construções, que antes eram 

de estuque ou pedras, começaram a serem feitas também de alvenaria ou 

material. Os engenhos e as plantações foram desaparecendo, porque a 

população começou a aumentar. Assim, os mesmos foram se 

descaracterizando (VIEIRA, 2010: 117). As propriedades que no bairro 

existiam, aos poucos foram sendo herdadas pelas novas gerações. Com 

isso, muitos começaram a lotear e/ou vender suas terras, de modo que os 

moradores mais pobres venderam suas áreas valorizadas e se instalaram 

nos bairros menos valorizados da cidade, elitizando o bairro e tornando-

se exclusivamente de classe média, sustenta Vieira (2010) 

Após a instalação da UFSC, nos anos 60 e da ELETROSUL, 

em 1978, as chácaras e fazendas, aos poucos, foram sendo loteadas e 

ocupadas por residências, uni e multifamiliares. Muitos funcionários 
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destas instituições passaram a residir no Córrego Grande, 

consequentemente essas pessoas demandavam o incremento do 

comércio e melhorias da infraestrutura, tais como malha viária, 

transporte público, e serviços básicos.  

Nos anos 80, o bairro acompanhou o crescimento populacional 

que Florianópolis vivia, e a terra foi valorizando e, por isso vários 

agricultores venderam suas terras e transferiram-se para outras 

localidades. Nessa época, foi construído o Conjunto Guarani, nas terras 

do “seu Otacílio” e criado o Jardim Anchieta, em terreno dos padres 

jesuítas do Colégio Catarinense. Já a partir da década de 1990, muitos 

prédios foram construídos no bairro. Atualmente, o Córrego Grande 

sofre os efeitos da especulação imobiliária e apresenta a alta valorização 

da terra.  

O Parque Ecológico do Córrego Grande, assim como a 

Universidade Federal de Santa Catarina, exercem influência no mercado 

imobiliário do bairro do Córrego Grande. O valor agregado que esta 

área verde de uso público oferece para quem mora no bairro cria valores 

intrínsecos, tais como, lazer, conservação ambiental e qualidade de vida. 

A valorização ocorre, conforme Uberti (2000: 64): “Com relação às 

áreas verdes, a hipótese é que a proximidade a estas áreas podem 

ocasionar uma valorização nos imóveis”. 

 

A OUC-8 Agronômica 

A área da Penitenciária faz parte da área de intervenção direta 

prevista pela OUC-8 Agronômica. 

A inauguração da Penitenciária de Florianópolis, chamada na 

época de “Penitenciária da Pedra Grande”, ocorreu em 21 de setembro 

de 1930. A ideia de construção de uma penitenciária em Florianópolis 

nas primeiras décadas desse século contextualiza-se num conjunto de 

transformações por que vinha passando a cidade no período. O espaço 

urbano de Florianópolis passou por uma série de transformações entre o 

final do século XIX e o início do século XX, baseada em uma política 

inserida dentro dos ideais de reformar, higienizar e modernizar a 

sociedade, levada à frente pela classe dirigente local, que reproduzia 
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esses valores, principalmente a partir da implantação da República no 

Brasil.  

Quanto a Ponta do Coral, relatos apontam que a ponta chamada 

hoje de Ponta do Coral era utilizada no século XVIII como ponto de 

vigia da Ilha, apesar de nunca ter sido encontrados vestígios físicos 

dessa ocupação. Durante o século XIX, a região do Mato Grosso, atual 

Agronômica, era formada por chácaras. Sobre a Ponta do Coral, numa 

localidade chamada Pedra Grande, localizava-se a chácara de Vítor 

Gevaerd. 

Em 1915 Vítor Gevaerd vendeu a área para João Batista Sabino 

que vendeu a área da Ponta do Coral para a Standart Oil Company, em 

29 de Janeiro de 1930, pois a empresa tinha intenções de construir um 

depósito de combustíveis no local, sob prévia autorização da Prefeitura. 

Entretanto, em 1937 o prefeito Mauro Ramos aprova a Resolução n° 

4930 que determina a desativação de depósitos de combustíveis 

localizados a mais que 500 metros do perímetro urbano. Mais tarde em 

03 de março de 1960, a Esso Brasileira de Petróleo AS vendeu a área da 

Ponta do Coral para o Governo do Estado de Santa Catarina, com a 

autorização da Assembleia Legislativa. Nesse mesmo ano, o Governo do 

Estado cedeu a área para o Abrigo de Menores, fundado na Agronômica 

em 1940, de modo que no antigo depósito da Standart Oil Company 

passou a funcionar a lavanderia do abrigo. 

Em 1975 o Governo do estado criou a Fundação Catarinense 

para o Bem Estar do Menor – FUCABEM. A partir dessa data o Abrigo 

de Menores passou a se chamar Educandário 25 de Novembro. No ano 

seguinte, 1976, foi assinado o Decreto Estadual que autorizava a 

transferência de bens móveis e imóveis para a FUCABEM, mas nesta 

ocasião a propriedade da área da Ponta do Coral não foi transferida. 

Em 1978, durante as obras de construção da avenida Beira Mar 

Norte a Ponta do Coral foi separada da área do Abrigo de Menores. 

Desde essa época a Ponta do Coral era utilizada como área de lazer pela 

comunidade da Agronômica. Em 1979, o Governo do Estado doou a 

área da Ponta do Coral à FUCABEM, que foi usada como garantia de 

fiança por empréstimo junto à Agência de Fomento do Estado de Santa 
Catarina – BADESC- feito para a construção do Centro Educacional 

Dom Jaime de Barros Câmara. 
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Em 30 de Março de 1980 um incêndio destruiu três andares do 

Educandário 25 de Novembro. Segundo o laudo pericial “em 

criminalística dois focos iniciais de combustão são prova insofismável 

de incêndio provocado intencionalmente”. Em Julho do mesmo ano foi 

autorizada a venda da área para recolher recursos para a reconstrução de 

novo educandário em Palhoça, através do Decreto Estadual n° 11708. A 

venda se efetivou em 17 de Novembro de 1980. O comprador foi Realdo 

Guglielmi, dono da Carbonífera Metropolitana de Criciúma que 

determinou, em seguida, o corte imediato das árvores para permitir a 

construção de um hotel. Em 1985 o proprietário apresentou um projeto 

de Hotel 5 estrelas com marina que foi vetado pela Fundação do Meio 

Ambiente de Santa Catarina - FATMA e pela Capitania dos Portos, por 

considerarem irregular o aterro proposto pelo empreendedor. 

Em outubro de 1998, Realdo Guglielmi iniciou a demolição do 

prédio da Standart Oil Company, de 78 anos, com a autorização do 

IPUF que na ocasião alegou que a edificação não era considerada 

patrimônio histórico. O vereador Mauro Passos denunciou a demolição 

das ruínas do edifício da Standart Oil Company ao Ministério Público 

Estadual, que embargou a demolição para verificar o valor histórico, 

paisagístico e natural do local. Entretanto, a polícia ambiental não 

chegou em tempo de evitar a demolição, restando apenas dois muros de 

entrada. 

Em 2002 foi aprovada a alteração de zoneamento para a Ponta 

do Coral proposta pelo vereador Mauro Passos, passando a ser uma 

Área Verde de Lazer – AVL, segundo Projeto de Lei Complementar 

245/00. Em 2005 é realizada uma modificação no zoneamento do Plano 

Diretor de 1997 pelo prefeito Dario Berger, que alterou parte da AVL 

localizada na Ponta do Recife (aqui referida como Ponta do Coral) para 

Área Turística Exclusiva-2 (ATE-2), pela Lei Complementar nº 

180/2005. Esta lei ainda previu a permissão de aterramento adjacente à 

Ponta do Coral, numa faixa de até 33 metros, destinado à implantação 

de acessos viários, de ciclovia e área verde de lazer, a serem executados 

pelo empreendimento implantado na área turística (art. 1° §1°). 

Em 2010 foi assinado um protocolo de intenções entre o 
Município de Florianópolis, a Nova Próspera Mineração S/A e a Hantei 

Construções e Incorporações Ltda, com o objetivo de instalar 

empreendimento turístico e também equipamentos de interesse público 
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na Ponta do Coral, que vem a ser divulgado pela mídia apenas em maio 

de 2011. 

 

A OUC-9 Cabeceiras da Ponte 

Na ponta da extremidade mais a oeste da Ilha de Santa Catarina, 

junto ao estreito de união das Baías Norte e Sul está localizado o forte 

de Sant’Ana, construção do período colonial remanescente do sistema 

defensivo, que originalmente contava com onze estruturas, entre 

fortalezas e fortins. O Forte de Sant’Ana do Estreito foi construído entre 

1761 e 1765 e sua função era proteger a Vila de Nossa Senhora do 

Desterro, atual Florianópolis, das embarcações que adentrassem pela 

Baía Norte. Há registros de que neste local antes da construção do Forte 

de Santana funcionou também um Lazareto, um lugar para abrigar 

pessoas com doenças contagiosas, que se queriam distantes da vila do 

Desterro. 

Em meados do século XIX, essa localidade foi escolhida para a 

construção do primeiro Cemitério Público da cidade de Desterro e, com 

este objetivo, foi desapropriada uma chácara no Morro do Estreito, 

também chamado de Morro do Vieira, de propriedade de José Vieira de 

Castro. Depois de cercado, edificou-se no terreno uma pequena capela e 

em 1840 foi fundado o primeiro cemitério “extramuros” da cidade 

(CABRAL, 1979). 

A localização do cemitério nessa área trouxe mudanças na 

organização do espaço urbano da pequena cidade. Segundo Cabral 

(1979), quando se cogitou a instalação do Cemitério Público, a Câmara 

determinou que tivesse prosseguimento o alinhamento da rua do 

Príncipe, atual rua Conselheiro Mafra, até a necrópole. A Rua do 

Senado (atual Felipe Schmidt) teve o seu prolongamento até a entrada 

do portão do cemitério, construído por volta de 1846. Por 

aproximadamente quarenta anos o público em geral, quando queria 

alcançar mais rapidamente a Praia de Fora (atual Beira Mar Norte), 

utilizava o acesso que atravessava o Cemitério Público. Em 1881, para 

evitar os transtornos ao cemitério, foram construídos cerca e portão, 

impedindo a entrada e passagem da população pela rua do Senado 

(VEIGA, 1990). 
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A partir da infraestrutura feita para a necrópole, ela 

passa a adquirir uma qualidade atrativa que até então 

não possuía e que passa a ser de interesse da população: 

a passagem para a Praia de Fora. Note-se que, não fosse 

a intervenção do poder público, impedindo a passagem 

pela área, talvez a ocupação do entorno do cemitério 

tivesse ocorrido de forma mais intensa (ROSA, 2003: 

75). 

As ruas de acesso que levavam ao Cemitério Municipal 

lentamente transformaram-se em um dos vetores do crescimento urbano 

da cidade. Até então, segundo Veiga (1993), “a ocupação da ponta 

meridional da ilha de Santa Catarina, denominada antigamente como 

Estreito”, havia sido bastante lenta, “dificultada inicialmente pelos 

obstáculos topográficos”. Segundo Veiga, “aos poucos foi se 

verificando a inconveniência da escolha daquele local para cemitério, já 

que não só apresentava um visual depreciativo, como também impedia a 

expansão urbana” (VEIGA, 1993: 297). 

Castro (2004:18) relata que as manifestações de desagrado 

quanto à localização do cemitério público municipal continuaram até as 

primeiras décadas do século XX, influenciadas pelas novas práticas e 

discursos higienistas. 

Nos anos seguintes, a questão da transferência do Cemitério 

público passou a ser discutida pelos gestores municipais. Em 1912, o 

Conselho Municipal promulgou a Lei n. 343 autorizando a 

Superintendência Municipal a adquirir um terreno para uma nova 

necrópole, que passou a funcionar a partir de 1915 no local então 

conhecido como “das Três Pontes”, no atual bairro do Itacorubi (VEIGA 

1993: 298). No entanto, pela distância e pelas condições de acesso, seu 

funcionamento ocorreu de fato apenas a partir de 1925 (SILVA, 2002). 

As cidades catarinenses, no período colonial e imperial, tiveram 

pouca expressão econômica no contexto brasileiro. Assim, constituíram-

se em pequenos núcleos urbanos resultando em uma conformação da 

rede urbana catarinense distinta do padrão de urbanização concentrador 

de população das regiões brasileiras que se industrializaram no século 

XX. 
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A capital do Estado de Santa Catarina, sendo denominada 

Florianópolis a partir de 1894, manteve sua estrutura econômica sem 

grandes modificações no decorrer das primeiras décadas do século XX. 

Sua base econômica era o comércio e, secundariamente, a administração 

pública. Estes foram os dois setores responsáveis pela entrada da maior 

parte dos recursos financeiros que mantinham o núcleo urbano na 

primeira metade do século XX, afirma Faccio (2008). Assim, 

Florianópolis, mesmo na condição de capital, era uma cidade pequena 

com pouca expressão nacional. 

 A indústria em Florianópolis era, basicamente, de bens de 

consumo, as poucas que se destacaram nesse período, pertenciam a uma 

única família: a família Hoepke, proprietária da fábrica de pregos 

(1896), do estaleiro da Arataca (1907) e da fábrica de rendas e bordados 

Hoepke (1917). No século XIX, a empresa dessa família já havia se 

destacado como principal empresa de comércio atacadista, possuindo 

seus próprios navios para essa atividade (PELUSO, 1991). 

Durante o período da Primeira República, as elites locais de 

Florianópolis consideravam necessário promover reformas, com o 

objetivo de mudar a realidade da cidade que avaliavam ser atrasada, 

constituindo uma prática que perpassou os vários momentos em que se 

processaram as tentativas de reformas na capital catarinense (ARAÚJO, 

1989). De acordo com Araújo (1989, p. 19), reformas urbanas foram 

promovidas pelo governo do Estado de Santa Catarina em Florianópolis, 

ocorrendo “uma significativa transfiguração da paisagem da cidade e 

dos usos e concepções relativas à vida urbana”. Entre essas reformas 

estão as construções da Avenida Hercílio Luz e da Ponte Hercílio Luz, 

bem como a implantação dos serviços de água e esgoto. 

A ponte Hercílio Luz foi a obra mais importante para o plano 

urbano de Florianópolis. Concluída em 1926, foi um marco simbólico 

no processo de modernização da cidade sendo uma das primeiras ações 

públicas que buscou reorientar o desenvolvimento urbano da cidade. A 

ponte representou a possibilidade de tirar Florianópolis da sua condição 

de atraso e isolamento. As ruas Felipe Schmidt e Conselheiro Mafra, 

bem como a Avenida Rio Branco tiveram que ser adaptadas à nova 
função (Andrade, 1978). Isto era natural, pois a área da cabeceira da 

ponte passou a exercer parte da função até então desempenhada pela 
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praça central perto do mar, referente à chegada e à saída de passageiros 

nas viagens ilha-continente.  

Nas décadas seguintes, de 1930 a 1950, apesar dos esforços 

feitos desde os tempos da Primeira República, a cidade de Florianópolis 

viveu um período de estagnação, decorrente da não modernização de sua 

economia, que estava baseada no comércio, provocado principalmente 

pela decadência cada vez maior do seu porto e, paralelamente, pela sua 

não inserção na economia nacional pela via do transporte rodoviário, 

afirma Faccio (2008). Segundo Pereira (1974: 52-53), a Ponte Hercílio 

Luz não havia trazido o “progresso aspirado” e constatou que, entre 

1925 e 1950, para a população, as mudanças tinham sido tão pequenas 

que passaram despercebidas. 

Na década de 1960, a criação da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC (1960) e da Universidade para o Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina – UDESC (1965) trouxeram alterações no 

espaço urbano da cidade. Assim como a transferência da ELETROSUL 

(1968) do Rio de Janeiro para Florianópolis, também a modernização do 

sistema viário com a implantação da BR-101 e a construção da Avenida 

Rubens de Arruda Ramos (chamada de Baia Norte) enriqueceram o 

plano urbano e estimularam a expansão imigratória. O crescimento 

populacional decorrente destas imigrações se refletiu principalmente na 

área urbana da cidade, afirma Emmendoerfer (2012: 06). 

Cabe ressaltar que após os anos 1960 Florianópolis se tornou 

uma cidade universitária abrigando cada vez mais jovens moradores, 

que buscavam estudar em uma das duas Universidades. Nos anos 1970, 

Florianópolis ganhou três grandes obras que contribuíram para a 

valorização das cabeceiras da ponte: a Ponte Colombo Machado Salles, 

o aterro da Baía Sul e a via expressa em continuação à Avenida Rubens 

de Arruda Ramos.  

Em última análise, a história incomum da área do Parque da 

Luz preservou parte da área da cabeceira da Ponte insular do processo 

de adensamento urbano. A área onde hoje se localiza o Parque foi um 

cemitério
22

 no século XIX, depois foi a principal área de entrada da 

                                                           
22

 Na parte alta da cabeceira insular, onde hoje localiza-se o Parque da Luz 

existia um cemitério público, que em 1925 foi transferido para o bairro 

Itacorubi. 
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cidade desde meados da década de 1920 até a construção da ponte 

Colombo Salles. Já na década de 1970 a área foi “abandonada” e depois 

tornou-se obsoleta com o fechamento da antiga ponte Hercílio Luz, nos 

anos 80. Desde meados da década de 1980, este lugar tem sido objeto de 

disputas entre grupos ligados a movimentos sociais e ambientais, os 

quais a queriam como parque, e por grupos ligados a interesses 

imobiliários e turísticos que pretendiam uma apropriação privada desta 

área. (Faccio, 2008: 34) 
 

2.2 A Escolha das OUCs 

Conhecer os critérios utilizados para a escolha das OUCs 

tornou-se fundamental neste estudo para que fossem compreendidos os 

objetivos destas. Considerando que foi muito difícil encontrar pessoas 

que conhecessem profundamente os critérios e as razões de escolha 

destas áreas, o trabalho de campo foi fundamental para a construção 

deste processo.  

Como representantes da Prefeitura foram entrevistados um 

arquiteto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano, R. M
23

, e outro arquiteto e urbanista da Secretaria Municipal de 

habitação e Saneamento Ambiental, C.L
24

. 

Foi entrevistada também a arquiteta S.L
25

, ex-funcionária do 

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, onde 

trabalhou por quase três décadas. 

Para representar o Centro de Estudos e Planificação do Meio 

ambiente (Fundação Cepa), empresa contratada pela prefeitura de 

Florianópolis para elaboração do Plano Diretor, foi entrevistado o 

consultor técnico R.P
26

, arquiteto e urbanista. 
O arquiteto R.M da Prefeitura de Florianópolis afirmou que foi 

a empresa CEPA quem escolheu as áreas para o desenvolvimento de 

OUCs em Florianópolis. Segundo ele, o critério utilizado foi a união de 

                                                           
23

 Entrevista cedida em 28 de Junho de 2011. 
24

 Entrevista cedida em 27 de Fev de 2013. 
25

 Entrevista cedida em 06 de Dezembro de 2012. 
26

 Entrevista em 27 de Fev de 2013. 
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demandas por equipamentos urbanos existentes nessas áreas com o 

interesse do mercado imobiliário em explorá-las. Sobre os critérios 

utilizados para a escolha das áreas, o arquiteto C.L afirmou que:  

“as áreas foram escolhidas por trazerem transformações 

urbanas importantes para as regiões, sendo como 

revitalização de áreas como a cabeceira das pontes, 

como com novas intervenções como na Barra da 

Lagoa, Campeche, etc. Em muitos casos há demandas 

da sociedade civil para as áreas ou grandes projetos que 

conflitam interesses comunitários com os do mercado 

da construção. Nessas situações, as OUC seriam o 

momento de discussão entre os vários atores da cidade 

buscando chegar a um denominador comum sobre 

áreas importantes da cidade até hoje subutilizadas e que 

precisam ter sua função na cidade estabelecida.”  

C.L afirmou que “algumas áreas foram sugeridas pela 

consultoria e outras pelo grupo técnico da PMF. Das sugeridas pela 

consultoria, no trabalho de revisão, eliminamos algumas e mantivemos 

aquelas que consideramos pertinentes”. A tabela 1 abaixo mostra como 

se formou o conjunto de áreas proposta à instalação de OUCs. 
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Tabela 1- Escolha das áreas de OUCs  

Proposta CEPA de 

Plano Diretor entregue 

pela à PMF 

(CEPA /Março de 

2010) 

Anteprojeto de Lei do Plano 

Diretor de Florianópolis 

(IPUF)  

(IPUF / Abril de 2010) 1° 

versão 

Anteprojeto de Lei do Plano 

Diretor de Florianópolis 

(IPUF)  

(IPUF / Março de 2012) 

última versão 

OUC1 – Pântano do 

Sul 

OUC2 – Lagoa da 

Conceição 

OUC3-  Barra da 

Lagoa 

OUC4- Campeche 

OUC5- Orla dos 

Ingleses 

OUC6- PC3 

OUC7- Fazendinha 

do Córrego Grande  

 

OUC1 – Pântano do Sul 

OUC2 – Lagoa da 

Conceição 

OUC3-  Barra da Lagoa 

OUC4- Costa Sul da 

Armação e Matadeiro 

OUC5 – Praia da 

Armação 

OUC6- Campeche 

OUC7- Orla Ponta das 

Canas, Cachoeira do Bom 

Jesus e Canasvieiras 

OUC8- Orla dos Ingleses 

OUC9- PC3 

 OUC10- Ponta do Coral 

OUC11- Fazendinha do 

Córrego Grande  

OUC1 – Pântano do Sul 

OUC2 – Lagoa da 

Conceição 

OUC3-  Barra da Lagoa 

OUC4- Campeche 

OUC5- Orla dos Ingleses 

OUC6- PC3 

OUC7- Fazendinha do 

Córrego Grande  

OUC8- Agronômica* 

OUC9- Cabeceiras da 

Ponte 

* Além da Ponta do 

Coral inclui Ponta do 

Lessa, o terreno da 

Penitenciária e mais uma 

área que abrange a Vila 

Santa Vitória, o Morro 

do Horácio e o Morro da 

Penitenciária. 

A tabela 1 evidencia que a Fundação CEPA escolheu sete áreas 

inicialmente para a instalação de OUCs, e que, em seguida, foram 

acrescentadas pela Prefeitura mais quatro áreas, totalizando onde áreas 
na publicação da primeira versão do Anteprojeto de Plano Diretor de 

Florianópolis, em 2010. Alguns ajustes foram feitos e em 2012 a 
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Prefeitura divulgou nova versão apontando nove áreas prioritárias para 

OUCs. 

Em relação às áreas selecionadas no Anteprojeto de lei de Plano 

Diretor de Florianópolis, a arquiteta S.L acredita não ser factível a 

instalação de Operações Urbanas Consorciadas, pois elas não possuem 

características necessárias para ser objeto de OUC. O fato de estarem 

sendo propostas como a única alternativa para o desenvolvimento das 

áreas é um agravante, sustenta a arquiteta. Ela não acredita que as OUCs 

previstas para Florianópolis atendam os interesses privados dos 

especuladores imobiliários. Para S.L não é interessante aos investidores 

trabalhar com esse instrumento, pois seria muito mais fácil e atraente 

para os empreendedores imobiliários se essas áreas estivessem 

enquadradas em um plano de urbanização específica, ainda que seja 

necessário um estudo de impacto de vizinhança (EIV), realizando 

medidas mitigadoras e compensatórias de impacto ambiental. 

S.L afirma que, em princípio, a Operação Urbana Consorciada 

poderia ser válida para criar zonas de amortecimento nas quais ao invés 

de ocupar uma faixa de lotes, poderia haver um único lote densamente 

ocupado, contanto que o proprietário tivesse comprado o uso dos outros 

lotes vizinhos. 

R.P, da Fundação Cepa, afirmou que a tomada de decisão pelas 

áreas sujeitas às OUCs em Florianópolis foi da Prefeitura e da Fundação 

Cepa. Segundo ele, a etapa de escolha das áreas ocorreu ao final do 

trabalho, depois de os técnicos avaliarem os diversos aspectos do espaço 

urbano de Florianópolis. O estudo técnico dos consultores desta empresa 

identificou áreas para a realização de OUCs tendo em vista as 

potencialidades de incremento urbano em locais disponíveis somadas à 

centralidade e, também, ao grau de atratividade de mercado imobiliário. 

R.P. disse que foi uma decisão conjunta da Prefeitura com a Fundação 

Cepa, enquanto elaboradora do Plano Diretor de Florianópolis. 

Em um primeiro momento deste estudo, a hipótese inicial era 

que sendo as Operações Urbanas Consorciadas recentes instrumentos 

urbanísticos no Brasil e novas em Florianópolis, talvez a escolha da 

CEPA, empresa argentina, para as nove áreas de OUCs estivesse fora 
das características das operações factíveis pela legislação brasileira por 

uma questão de diferenças culturais e de legislação. No entanto, 
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verificou-se que houve a participação da Prefeitura e essa hipótese foi 

eliminada. 

 

2.2.1 O Esvaziamento do IPUF 

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF foi 

criado em 1979. Para compor a equipe técnica, para compor equipe o 

então prefeito Esperidião Amim foi buscando profissionais de outros 

órgãos. Até 1988 o IPUF crescia com o Programa de Cidades de Porte 

Médio financiado pelo Banco Mundial (CPM- BIRD) e chegou a contar 

com cento e trinta funcionários. A partir da Constituição de 1988, que 

obriga a contratação através de concurso público, nenhum técnico foi 

contratado pelo órgão
27

. Grande parte dessa equipe contratada no 

nascimento do IPUF se aposentou por volta de 2008, havendo um 

esvaziamento técnico, sendo que falta pouco tempo para que o escasso 

corpo de profissionais que ainda estão trabalhando no IPUF venha a se 

aposentar. 
Atualmente, o IPUF realiza atividades nas áreas de patrimônio 

histórico, sistema viário e cadastro. Mas as atividades de planejamento 

não são mais efetivadas no órgão, por falta de técnicos servidores. O 

Projeto Orla
28

 que seria para o IPUF estar conduzindo está sendo, na 

verdade, desenvolvido pela Secretaria de Habitação. O próprio Plano 

Diretor outrora de responsabilidade do IPUF já foi coordenado pelo 

Secretário de Educação e atualmente (Fevereiro/2013) está sendo 

                                                           
27

 As Secretarias de Habitação, de Urbanismo e Serviços Públicos e Prefeitura 

Municipal de Florianópolis já realizaram concurso público para contratação de 

técnicos. 
28

 O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla - é uma ação 

conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua Secretaria 

de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR), e o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito da sua Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU/MP). Suas ações buscam o ordenamento dos espaços 

litorâneos sob domínio da União, aproximando as políticas ambiental e 

patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a 

sociedade. Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/projeto-

orla. Acesso em 12 de jan de 2013. 

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/projeto-orla
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/projeto-orla
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coordenado pelo Secretário de Habitação. Isso confirma o esvaziamento 

do órgão no setor de planejamento. 

A ex-funcionária do IPUF, S.L é favorável a contratação de 

consultoria técnica na elaboração de Plano Diretor mas desde que haja 

um núcleo de pessoas que acompanhe e fiscalize o trabalho. “O 

problema é que a prefeitura de Florianópolis não possui esse núcleo, não 

tem uma equipe permanente”. A crítica da arquiteta S.L está no fato da 

prefeitura ter elaborado o Plano Diretor com três servidores sem 

dedicação exclusiva, que não puderam exercer o papel na coordenação 

dos trabalhos. Deste modo, o técnico estrangeiro contratado, que não 

conhece suficientemente o Estatuto da Cidade, deixa de ser consultor e 

passa a ocupar um papel de coordenador do projeto. Segundo a 

arquiteta, esse é o grande equívoco do processo democrático, pois os 

papéis não podem ser trocados desta maneira. “Assim como a 

comunidade não pode fazer o Plano Diretor de modo exclusivo, os 

técnicos também não podem, a coordenação local da prefeitura é que 

deve fazer o plano e ser alimentado pelas comunidades juntamente com 

os pareceres técnicos”, afirma S.L. A comunidade foi mobilizada mas 

suas ideias não foram traduzidas dentro de um plano maior, isso, 

portanto, é reflexo da falta de um marco teórico-referencial. Um grande 

problema do PDP foi não deixar claro desde o início quais seriam as 

etapas para elaboração do plano. Por isso, segundo S.L criou-se um 

expectativa muito grande das comunidades em cima de assuntos os 

quais a comunidade não domina sem uma análise técnica. 

Sobre a participação popular no Plano Diretor de Florianópolis, 

S.L acredita que as propostas e visão das comunidades devem ser 

tratadas com a devida importância, separando as ideias relacionadas à 

cidade como um todo para serem utilizadas nas “ideias-forças” para a 

cidade e usando as ideias específicas para derivar em um plano distrital. 

S.L alerta que “infelizmente, o Anteprojeto de lei de Plano Diretor de 

Florianópolis não se dedica ao tema dos planos distritais”.  

Para a depoente, a importância de haver um plano distrital se 

justifica por haver as especificidades dos diferentes lugares que devem 

ser avaliadas e discutidas. Algumas questões são primordiais para esse 
entendimento: Qual a contribuição de determinada comunidade na 

macroestrutura da cidade? Qual a sala de visita dessa comunidade para 

que um visitante de outro lugar da cidade se sinta a vontade para chegar 
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sem achar que está invadindo uma área privada? Que estrutura cada 

distrito vai oferecer para se entender que é uma cidade só? S.L afirma 

que não houve essa discussão. 

Em última análise, a entrevista evidenciou a ausência do IPUF 

no processo de elaboração do PDP. Tal constatação reforça a 

necessidade de fortalecimento do órgão. Em 2013, com a mudança de 

governo municipal, o arquiteto e urbanista Dalmo Vieira Filho assume a 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de 

Florianópolis que atende o Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis - IPUF, Fundação Municipal de Meio Ambiente - 

FLORAM e Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos – 

SUSP. Em pronunciamentos oficiais o secretário afirma o desejo de 

realizar concurso para contratação de servidores técnicos.  

A constatação do esvaziamento do Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis – IPUF explica dois elementos adversos neste 

estudo: a dificuldade de obter informações prestadas pelos funcionários 

remanescentes do IPUF e a desordem de informações sobre o processo 

de elaboração do Plano Diretor de Florianópolis, pois muitos dos 

funcionários contatados para conceder entrevistas desconheciam o 

temário das OUCs. 
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CAPÍTULO III 

 

OS CONFLITOS EM TORNO DAS OUCs EM FLORIANÓPOLIS  

 

3.1 O olhar dos moradores para as áreas de OUC 

 

OUC-1 Pântano do Sul 

A área OUC-1 Pântano do Sul, identificada pela Prefeitura de 

Florianópolis para sitiar a instalação de OUC, está localizada na planície 

do Pântano do Sul. Esta área foi objeto de demanda da população 

residente, que encaminhou pedido junto aos órgãos ambientais para 

criação de um Parque Natural de proteção integral. Tal desejo foi 

confirmado pelo núcleo gestor desse distrito.  

No distrito do Pântano do Sul, justamente no local onde a 

prefeitura da administração anterior indicou a OUC, a comunidade 

deliberou em audiência pública durante a primeira fase do PDP, que 

deseja um parque natural. Em função disso, a comunidade sentiu-se 

desvalorizada, tendo em vista que a Prefeitura ignorou a decisão 

considerada por ela democrática, propondo as OUC a fim de beneficiar 

os empresários da especulação imobiliária.  

Para G.S
29

, o conflito está declarado, pois lutam há muito 

tempo por este local. Segundo ele, há duas empresas tentando aprovar 

megaprojetos na planície em questão, que não tem conseguido 

aprovação na FATMA por conta dos esforços da comunidade, por meio 

da mobilização. O representante distrital aconselha que sejam realizados 

estudos da área que indiquem uma suposta vocação para preservação da 

área como parque, contribuindo com a decisão da comunidade. G.S não 

tem dúvidas que a proposta de OUC é mais uma tentativa de ocupar a 

área com empreendimentos. 

Parte desta área, que possui cerca de 1 milhão de metros 
quadrados, pertence a Jat Engenharia, os proprietários idealizam a futura 

                                                           
29

 Entrevista em 10 de Fev de 2013. 
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construção do “Florianópolis Village Golf Resort”
30

 (vide Figura 5), um 

empreendimento turístico de lazer que compreenderia um hotel de 

padrão internacional, um campo de golfe, e um condomínio residencial 

horizontal. 

Figura 5 – Área prevista para construção do empreendimento 

“Florianópolis Village Golf Resort” 

 

Fonte: Jat Engenharia. Disponível em: 

http://www.jatengenharia.com.br/jat/?page_id=32. Acesso em: 18 jan de 2013. 
 

O Núcleo Distrital do Pântano do Sul do Plano Diretor, do qual 

o ativista Gert Shinke é representante formal, é radicalmente contra as 

OUCs, pois as consideram um instrumento nocivo de especulação 

imobiliária pactuado pela prefeitura (pelo menos no que respeita a 

gestão passada) para ocupar áreas destinadas à preservação e ocupação 

comunitária.  

“Nas discussões do plano diretor, assim como aquelas 

realizadas durante os seminários da Bancada Popular (o 

grupo que se manteve articulado mesmo durante o 

período em que a prefeitura suspendeu de forma ilegal 

                                                           
30

 Fonte: http://www.jatengenharia.com.br/jat/?page_id=32. Acesso em: 18 de 

Janeiro de 2013. 

http://www.jatengenharia.com.br/jat/?page_id=32
http://www.jatengenharia.com.br/jat/?page_id=32
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os trabalhos do PDP) no final de 2012, os 

representantes ali presentes se manifestaram contra as 

OUCs.” (Gert Shinke, 2013) 

A planície do Pântano do Sul é formada por um escoadouro de 

águas superficiais que deságuam dos morros que cercam a área. Assim, 

esta planície retém a água e abastece o Rio dos Quincas que encontra o 

canal Sangradouro que deságua na praia da Armação. É comum o 

alagamento da planície em períodos de chuvas, logo a ocupação dessa 

área significa impermeabilizar o solo bem como alterar o regime natural 

dos rios nela presente. 

Nesta planície sedimentar o lençol freático encontra-se 

extremamente superficial, tanto que é chamada de 

planície alagadiça, devido a que em alguns pontos há 

formação de banhados. Na década de 60 o sistema de 

drenagem na bacia ainda conformava a Lagoa das 

Capivaras e outras duas lagoas menores, que com as 

obras de retificação dos córregos através da aberturas 

de canais pelo Departamento Nacional de Obras 

Sanitárias, na década de 70, drenou o local secando as 

lagoas. A sua presença apenas é indicada pela 

existência de solo turfoso e áreas alagadiças que nos 

períodos de maior precipitação tenderão a surgir 

novamente extravasando os canais. A rede hidrográfica 

alterada com a retificação do rio Quincas tem 

contribuído para problemas de drenagem na região que 

tem sofrido alguns problemas de inundações em 

algumas áreas ocupadas. (Claramunt, 2008, p.89) 

Possas (1998) afirma que o rio do Quincas é abastecido pela 

trama de córregos que escoam dos morros. A autora também esclarece 

que, conforme a localidade, o Rio do Quincas vai tendo outras 

denominações: Rio do Quinca Antônio, Córrego do Pântano Sul e Rio 

da Armação. 
Nascimento (2003:121) alerta: 

A atual rede hidrográfica da planície apresenta áreas 

alagadiças, com canais retificados, com uma cobertura 
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vegetal predominante de influência fluvial herbácea, 

com e sem palmeira, capoeira e pastagem. A retificação 

do Rio do Quincas e a abertura de diversos canais estão 

contribuindo para o aumento dos problemas de 

drenagem, além dos aterros que estão sendo feitos e o 

aumento de efluentes, que comprometem a qualidade 

das águas. 

Sabe-se que muitas famílias se abastecem de águas da cachoeira 

do Rio dos Quincas na Costa de Dentro. Além disso, na planície 

sedimentar, o lençol freático é explorado para abastecimento de diversas 

casas, pois muitos habitantes da planície do Pântano do Sul utilizam 

ponteiras para a captação de água.  

Em outra oportunidade já argumentou-se que, durante as 

discussões comunitárias promovidas no processo de elaboração do 

Plano Diretor, a comunidade demonstrava temer a ocupação da planície 

da Bacia do Pântano do Sul, tendo em vista a fundamental função de 

captação de água no local: 

(...) as comunidades da Costa de Dentro, Costa de 

Cima, Açores e Pântano do Sul preocupam-se com a 

ocupação da planície do Pântano do Sul para defender a 

sua qualidade e quantidade de água potável, pois se 

cuidar do uso da terra as águas subterrâneas poderão 

ser aproveitadas para o consumo. Sendo assim, espera-

se que seja criada uma unidade de conservação para 

que seja impossibilitada a construção de novos 

empreendimentos naquela área. Falou-se nas reuniões 

comunitárias em aplicar um projeto de “Reserva 

Ecológica da Lagoa das Capivaras”, referente à 

proposta do Prof° Odair, resultante de estudo realizado 

em 1992. (ÁVILA, 2007: 77) 

Antes mesmo da proposta de OUC na Planície do Pântano do 

Sul, Nascimento (2003:129) já demonstrava sua preocupação com a 
ocupação da área. Segundo ela, tem-se que considerar a dinâmica 

hídrica terrestre e marinha da planície do Pântano do Sul. Porque 

quando ocorrem chuvas fortes em conjunto com a maré vinda de norte, 
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as águas da planície não conseguem escoar com a mesma velocidade, 

fazendo com que em alguns lugares ocorram enchentes, conforme 

ilustram as Figuras 6, 7, 8 e 9. 

 

Figuras 6, 7, 8 e 9 – Área da Planície do Pântano do Sul alagada 

  

  

Fonte: Nascimento (2008). Fotos de 11 de Fevereiro de 2008. 

As fotos acima apresentadas retratam a suscetibilidade à 

ocorrência de chuvas que a área possui, visto que o lençol freático 

encontra-se extremamente superficial. Isso é uma herança ambiental de 
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quando havia nesta planície uma lagoa chamada de Lagoa das 

Capivaras, presente nesta área até a década de 1960. É nesta planície 

alagadiça que a Prefeitura pretende instalar a OUC-1. 

Em última análise, a preocupação com o destino planície do 

Pântano do Sul é recorrente, tendo em vista que atualmente ela é uma 

área de reserva de terras para a especulação imobiliária. No entanto, esta 

área apresenta uma importante função ecológica na recarga d’água no 

lençol freático e no abastecimento dos rios da região, já que ela recebe 

toda a água que escoa dos morros circundantes à planície. 

 

OUC-2 Lagoa da Conceição 

Algumas das nove áreas previstas para OUCs chamam atenção 

por serem desejadas pelo mercado imobiliário há muito tempo mas 

enfrentam resistência dos órgãos ambientais e principalmente da 

população. Esse é o caso da área da OUC-2, localizada na Lagoa da 

Conceição, no leste da Ilha de Santa Catarina, que esteve por anos à 

espera da viabilidade de ocupação. Entretanto, a comunidade da Lagoa 

da Conceição deixou claro, nas audiências públicas, seu desejo de 

manter a Lei Municipal n° 99/2002, que limita em dois pavimentos o 

gabarito para construções no distrito, exceto em casos especiais que 

visem ao interesse público. O adensamento em novas áreas na Lagoa da 

Conceição é amplamente criticado por moradores e sociedade civil, 

tendo em vista o conhecido interesse da construção civil e da 

especulação imobiliária. 

A comunidade luta incessantemente para que não sejam 

aumentados o gabarito e a densidade no bairro, visto que as empreiteiras 

pressionam por licenças mais permissivas. Segundo o representante 

comunitário J. H
31

 da Lagoa da Conceição, o SINDUSCOM (Sindicato 

das Indústrias da Construção Civil) tem demonstrado interesse pelo 

bairro, e por isso o movimento comunitário tem realizado ações 

permanentes a fim de garantir a qualidade de vida na Lagoa. 

Quanto à instalação da OUC-3 na Lagoa, J.H afirma que nunca 

houve debate nas audiências públicas realizadas com vistas ao PDP de 
Florianópolis que tratasse do tema Operações Urbanas Consorciadas. 

                                                           
31

  Entrevista em 28 de Fevereiro de 2013. 
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Entretanto, J.H disse que não acreditava que a proposta se concretizasse, 

tendo em vista que foi uma ideia apresentada no Anteprojeto de Lei de 

Plano Diretor em 2012. Para ele o Anteprojeto, possui muitos itens a 

serem reavaliados, e dele não deve resultar a aprovação do Plano Diretor 

tão cedo. 

Causa estranhamento que na área proposta pela Prefeitura em 

2012 para receber uma OUC, existe um projeto em execução: o 

loteamento Biterra Lagoa. O empreendimento está localizado na área 

central do bairro da Lagoa da Conceição, situado a oeste da Avenida 

Afonso Delambert Neto (SC-406), vide Figura 10. De acordo com o 

projeto dos empreendedores
32

, o loteamento possui área de 

155.922,51m². Para ele, foram projetados 89 lotes com dimensões de 

450 (residenciais) a 7.911,50 (comerciais) metros quadrados. Segundo a 

Lei Municipal nº 2193/85, que instituiu o Plano Diretor dos Balneários, 

a gleba onde será implantado o Loteamento Biterra Lagoa engloba as 

seguintes áreas de uso: Área Residencial Exclusiva – ARE-5; Área 

Residencial Predominante – ARP-3; Área Turística Residencial – ATR-

3; Área Turística Exclusiva – ATE-1; Área Verde de Lazer – AVL 

(Figura11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 RIMA Loteamento Biterra Lagoa. Disponível em: 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=97

&Itemid=225. Acesso em 21 de dez de 2013. 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=225
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=225
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Figuras 10 e 11 – Foto do loteamento em execução e Mapa de 

área de Uso 

 

 

Fontes:  Foto 10: Ávila (2013); Mapa de Uso: RIMA Loteamento Biterra 

Lagoa. 



91 

 

 

A comunidade da Lagoa luta para que os impactos da ocupação 

na localidade sejam minimizados, de modo que estão atentos a 

empreendimentos com maiores índices de adensamentos. Isso ocorre 

porque a Lagoa enfrenta inúmeros problemas ambientais causados pela 

ausência e insuficiência de saneamento básico concomitante ao 

crescimento urbano. Somado a isso, a área da OUC-3 na Lagoa é objeto 

de desejo dos moradores para a destinação pública.  

Sobre a possibilidade de instalação de uma OUC na área em 

questão, J.H afirma que sabe pouco sobre esse instrumento de parceria 

público-privado, tendo em vista que está sendo pela primeira vez 

proposto em Florianópolis. Na área em questão, sobrariam apenas 

quatro lotes localizados na esquina da Avenida Afonso Delambert Neto 

com a via de entrada ao Canto da Lagoa, ainda não loteado. Essa área do 

terreno ainda não loteada coincide com a Área Residencial 

Predominante – ARP-3, sendo a porção de maior valor imobiliário 

dentro da área em questão. 

J.H afirma que seria favorável a negociação do uso desta área 

de forma que houvesse uma contrapartida para criação de um parque em 

parte do terreno. Entretanto esse pensamento não representa os anseios 

da comunidade, pois o representante distrital afirmou que a população 

da lagoa é atuante nos movimentos sociais mas divergem em muitos 

aspectos. Segundo ele, muitas pessoas não concordam com a 

ponderação de uso da área em troca de uma fração do terreno destinado 

ao uso público, queriam que a Prefeitura o torne 100% público, com a 

devida desapropriação. 

O terreno em questão é utilizado para pouso pelos esportistas de 

voo livre na Lagoa da Conceição, considerado um dos trajetos mais 

técnicos e belos do Brasil. Apesar de existir um local público para a 

decolagem no alto do Morro da Lagoa, os esportistas temem que o voo 

livre seja impedido devido à ocupação do local de pouso por 

condomínios residenciais.  

Durante as discussões comunitárias do Plano Diretor 

Participativo, a área em questão esteve presente nos debates visto que 

representava o maior espaço remanescente com potencial de uso.  Os 
principais aspectos relativos à área da OUC-2 discutidos foram: o desejo 

da comunidade da lagoa que a área abrigasse um parque público; a 

garantia que o campo de pouso permanecesse disponível aos praticantes 
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de voo livre; e, por fim, a análise das possibilidades de negociação do 

terreno, tendo em vista que a área é privada. 

Ao lado dessa área existe um loteamento chamado Marina 

Philippe que é utilizado como parque pelos moradores da Lagoa. Nas 

ruas do loteamento, as pessoas fazem caminhadas, corridas e pedaladas, 

sendo que a maioria dos lotes está desocupado uma área verde faz o 

cenário da área usada para lazer. J.H pondera que uma solução plausível 

seria unir a Área Comunitária Institucional - ACI do loteamento Marina 

Philippe com a ACI do Loteamento Biterra, a fim de obter um espaço de 

maior área destinado à coletividade. Mas para isso, seria necessário um 

acordo entre os dois empreendedores e a Prefeitura de Florianópolis. 

 

OUC-3 Barra da Lagoa 

Outro exemplo de resistência à proposta do Anteprojeto de Lei 

do Plano Diretor de Florianópolis para instalação de OUCs encontra-se 

no Canal da Barra da Lagoa, localizado no distrito da Barra da Lagoa. 

Trata-se da área da OUC-3, para a qual existe projeto para aprovação de 

um empreendimento náutico-turístico desde 1989: o Projeto Porto da 

Barra Ltda, proposto pela proprietária PortoBello. Esse projeto, que 

possui caráter náutico, turístico e habitacional, prevê um setor náutico 

com instalação de ancoragem e apoio de navegação para 300 

embarcações, além de edificações de uso misto e coletivo, como hotel, 

espaços comerciais e habitações multifamiliares (MARTINS, 2006). 

Esse projeto teve, por diversas vezes, sua licença suspensa pelo 

Ministério Público Federal, que considerou seus impactos irreversíveis 

ao sistema lagunar. 

G.B
33

, líder comunitário da Barra da Lagoa, acredita que a área 

pode ser usada de modo sustentável, direcionando uma parte do terreno 

para uso público, com a construção de uma sede do conselho 

comunitário junto com uma área de lazer, e outra parte ser utilizada pela 

iniciativa privada desde que gere renda e empregos diretos aos 

moradores da Barra da Lagoa. Ele afirma que a população está 
empobrecida com o declínio do potencial pesqueiro na região e, por 

                                                           
33

 Entrevista em 23 de Fev de 2013. 
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isso, carece de iniciativas que promovam o crescimento econômico do 

bairro.  
G.B diz que seria possível receber um empreendimento que 

beneficiasse a comunidade minimizando os impactos ao meio ambiente. 

Segundo ele, nos últimos vinte anos desde que foram rejeitadas as 

iniciativas de ocupação da área em questão o Canal da Barra teve seus 

índices de poluição muito aumentados. Ele acredita que a comunidade 

da Barra deseja usufruir dos benefícios: “Seria uma contrapartida 

interessante ao empreendedor da área se realizasse investimentos para o 

monitoramento das águas do canal, bem como melhorias na mobilidade 

urbana na região”. 

G.B alega que muitas ações, mais incisivas, são realizadas por 

particulares e até por empresas públicas que causam muito impacto ao 

meio ambiente e que não são alvo de mobilização social, tais como o 

despejo direto de esgoto na Lagoa, a navegação de embarcações de 

grande calado no canal e a falta de ampliação da rede coletora e 

tratamento de esgoto por parte da Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento - CASAN, bem como o mau funcionamento das suas duas 

Estações de Tratamento (Barra e Lagoa da Conceição), havendo 

frequentes eventos em que ocorre o extravasamento de esgoto não 

tratado na Lagoa, principalmente à noite. Também não são raras as 

construções irregulares e ligações clandestinas na rede pluvial piorando 

ainda mais as condições das águas da Lagoa, resultando no acúmulo de 

nutrientes e na proliferação de algas consumindo oxigênio e causando 

mau-cheiro e reduzindo a vida marinha. 

Outro antigo morador e líder comunitário na Barra da Lagoa, 

I.A.S
34

 afirma que, por anos, lutou contra o empreendimento do Porto 

da Barra, mas que nesse período nada foi feito pelo poder público para a 

região, em termos de melhoramentos. Entretanto muitas outras 

ocupações particulares causaram impactos sobre o Canal da Barra da 

Lagoa. Ele cita a ocupação da margem do Canal impedindo o acesso da 

população à Lagoa como um dos principais problemas vivenciados na 

área. 

                                                           
34

 Entrevista em 24 de Fev de 2013.  



94 

 

 

Atualmente, a população enxerga no empreendedor 

(PortoBello) a possibilidade de terem atendidas  algumas demandas 

básicas através dos investimentos da contrapartida à comunidade. 

Assim, esperam que o empreendedor se comprometa em cumprir com o 

afastamento do canal da área de marinha
35

, em 33 metros. Também 

reivindicam que o projeto possibilite a destinação de acessos para que a 

população tenha entrada ao canal para realizar atividades de pesca e 

lazer e realize o monitoramento das águas no Canal da Barra.  

Em última análise, muitas das pessoas que foram contrárias à 

implantação de empreendimentos na área da OUC- 3 propostos desde 

1989, atualmente apoiam a instalação de OUC na área a fim de usufruir 

da compensação socioambiental, a ser realizada pelo empreendedor. 

Este conflito reforça o entendimento de que entre os desejos da 

comunidade, o abandono do poder público e uma promessa do 

empreendedor privado, a comunidade tem preferido apostar em algum 

benefício de contrapartida deste último, uma vez que convive há duas 

décadas com esta ideia e que acaba por se conformar com ela frente a 

uma situação de agravamento ambiental e econômico para a qual não vê 

saída. À esta situação considera-se território conflagrado, o que não 

parece ser exclusivo da Barra da Lagoa. 

 

OUC-4 Campeche 

No Campeche, localiza-se a única área da União entre as nove 

áreas reservadas às OUCs em Florianópolis. Trata-se do terreno de 323 

mil metros quadrados de tutela da base aérea, que possui valor histórico 

e cultural, pois foi adquirido pela Companhia Aérea Societé Latecoère, 

na década de 1920, para servir de base e manutenção à linha de serviço 

de correio aéreo entre Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Santiago do 

Chile. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a Latecoère (Air 

                                                           

35
 Decreto-lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9760.htm.  Acesso em: 12 

de jan 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%209.760-1946?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9760.htm
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France) paralisou as atividades no campo de aviação, e o referido campo 

de pouso passou a ser utilizado pela empresa Panair. Após a falência da 

Panair, na década de 1950, e o início do funcionamento do Aeroporto 

Hercílio Luz, o Campo de Aviação do Campeche foi desativado.  

Na década de 1920, a Companhia Aérea Societé Latecoère 

pousava em outras vinte e sete cidades nas quais fazia escalas, 

distribuídas em três continentes, além de Florianópolis. Estas cidades 

formam a Rede de Cidades da Aeropostal, criada em 2011, por meio de 

um acordo internacional de parceria que visa reforçar as trocas culturais, 

econômicas e comerciais entre as cidades-escala. 

Nas décadas seguintes, com o desenvolvimento da capital de 

Santa Catarina e a consequente valorização da terra urbana, o antigo 

terreno de pouso foi ganhando valor pelo mercado imobiliário. O antigo 

campo de aviação do Campeche está sendo alvo de interesses do 

mercado imobiliário desde 1973, quando a venda de terrenos do 

Ministério da Aeronáutica foi autorizada por lei federal sancionada pelo 

presidente Médici. Depois de muitos anos em que esse terreno foi objeto 

de disputa, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) apresentou em 

2002 intenções de vendê-lo.  Desde então, a comunidade organizada do 

Campeche reivindica aos órgãos competentes que a área se torne 

pública, de uso da população e em seu benefício, inclusive já existem 

projetos para o local. 

Segundo Corrêa
36

, em todas as 28 cidades-escalas da 

Aéropostale existiam pistas, hangar, uma casa de transmissão de rádio 

sem fio e uma casa que abrigava os pilotos. Essa casa, conhecida como 

Popote, continua erguida no Campeche, de acordo com a Figura 12 

abaixo. Existe um projeto de restauração proposto pelo IPUF (Instituto 

de Planejamento Urbano de Florianópolis), e aprovado pelo IPHAN 

(Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e pelo 

Ministério da Cultura. 

                                                           
36 Corrêa, Mônica Cristina. De Saint-Exupéry a Zeperi. Disponível em: 

http://pt.scribd.com/doc/50133033/Dossie-Final-PROJETO-De-Saint-Exupery-

a-Zeperri. Acesso em 02 de Janeiro de 2013. 

http://pt.scribd.com/doc/50133033/Dossie-Final-PROJETO-De-Saint-Exupery-a-Zeperri
http://pt.scribd.com/doc/50133033/Dossie-Final-PROJETO-De-Saint-Exupery-a-Zeperri
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Um dos dilemas, segundo A.S
37

, é que a Associação de 

Moradores do Campeche e movimentos sociais do bairro não querem 

que essa área passe a ser municipal, pois preferem que continue sendo 

da união, pois dessa forma acreditam ser mais fácil garantir seu o uso 

público. 

 

Figura 12 - Casarão “Popote” da Aéropostale localizado no Campeche  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis, 11 de dez de 2011. Disponível 

em:http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes/index.php?pagina=notp

agina&noti=5848. Acesso em 02 de jan de 2013. 

Em relação à proposta de instalação de uma Operação Urbana 

Consorciada, chama a atenção que para a mesma área a Prefeitura de 

Florianópolis proponha a criação do Parque Cultural do Campeche - 

                                                           
37

 Entrevistado em 26 de Fev de 2013. A.S. é representante distrital do 

Campeche e vice-presidente da Associação de Moradores do Campeche – 

AMOCAM. 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes/index.php?pagina=notpagina&noti=5848
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes/index.php?pagina=notpagina&noti=5848
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PACUCA, segundo o Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis de 27 de março de 2012/ 

IPUF/CEPA. A criação do Parque Cultural do Campeche é um dos 

chamados projetos deflagrantes
38

, e refere-se a mesma área da OUC-4 

Campeche (vide Figura 13). 

 

Figura 13 – Área do  Parque Cultural do Campeche (PACUCA)   

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis, 2012. Disponível em: 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/17_04_2012_16.47.11.b90743

23344b1aefd212cb9639dc52d1.pdf. Acesso em 13 de nov de 2012. 

Segundo a Prefeitura de Florianópolis o Parque Cultural do 

Campeche (PACUCA) pretende desenvolver a viabilidade técnica, 

econômica e de gestão para o manejo do antigo campo de aviação pelo 

seu valor histórico e cultural, como área de lazer público, sem corte pelo 

sistema viário, permitindo o desenvolvimento de um centro de 

cidadania. 

                                                           
38

 Segundo a PMF os projetos deflagrantes são ações e investimentos em 

determinada região do território com o objetivo de fortalecer a diversificação 

econômica com inovação, alavancar o potencial de uma região sem provocar 

alterações ambientais significativas e fortalecer a multicentralidade. 
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A.S afirma que do terreno de 323 mil m² a comunidade 

conseguiu autorização da Base Aérea para uso de 118, 6 mil m². O 

projeto comunitário do Parque Cultural do Campeche – PACUCA, 

elaborado em 2007, previa a destinação total da área, mas agora as 

lideranças sociais estão reavaliando o projeto do PACUCA, para que 

seja adequado para o tamanho da área autorizada. 

Tendo em vista que a área de intervenção direta da OUC-4 

Campeche é exatamente a área demarcada pela própria Prefeitura para a 

criação do Parque Cultural do Campeche (Figura 14), não foi possível 

conhecer como a gestão municipal pretende instalar uma OUC na 

mesma área destinada ao parque, pois os gestores e consultores 

entrevistados não sabiam responder a questão. O arquiteto da Prefeitura 

de Florianópolis R.M argumentou que a lei específica que criar a OUC 

do Campeche deverá apresentar as especificações da intervenção. Diante 

disso, parece que estes projetos foram pensados individualmente sem 

uma conversa entre as partes responsáveis pelas OUCs e pelas Áreas de 

Conservação na elaboração do Plano Diretor, o que caracteriza o 

descompasso do gestor municipal. 

 

Figura 14 – Área da OUC4 – Campeche 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis, 3 de Abril de 2012. Disponível 

em:Http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/27_04_2012_22.19.19.a07421f

fdb3dfa33efe0c7eaf6faf183.pdf. Acesso em 22 de set de 2012. 
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O bairro do Campeche e seu entorno é desprovido de praças, de 

áreas esportivas e de espaços culturais, de modo que idosos, adultos e 

crianças não encontram um espaço que os inclua socioculturalmente. 

Por isso, o Instituto Sócio Ambiental Campeche – ISACampeche, 

membro do Núcleo Distrital buscou caminhos para criar o projeto 

PACUCA – Parque Cultural Campeche.  

Essa proposta foi elaborada a partir de diretrizes do I Seminário 

Comunitário do Campeche, promovido pelo Movimento Campeche 

Qualidade de Vida
39

 – MCQV em 1997- e é fruto de uma luta 

comunitária que tem mais de 30 anos, afirma A.S. Nas diferentes 

Conferências da Cidade (1ª e 2ª), com tema Meio Ambiente (em 2003) e 

Cultura (em 2005), moções foram encaminhadas aos ministérios do 

Meio Ambiente, Cidades, Patrimônio da União e ao presidente Lula. Em 

todas elas, a comunidade pedia que o antigo campo de aviação fosse 

cedido ao poder municipal para destinação sociocultural, cuja definição 

de uso seria concebida pela sociedade civil organizada. Segundo o 

diagnóstico do Plano Comunitário do Campeche o Parque Cultural do 

Campeche – PACUCA incluiria os seguintes equipamentos urbanos: 

parque infanto-juvenil; parque da melhor idade; quadras esportivas; 

museu cultural da aviação; posto de saúde; e área para serviços. 

O projeto PACUCA tem ganhado força, tendo em vista que 

abarca vários elementos de reivindicações antigas da comunidade, dadas 

as deficiências do bairro, pois lutam pela área da OUC-4 com vistas à 

criação do parque. Tendo em vista que trata-se de uma área federal, as 

lideranças avaliam ser interessante estabelecer uma parceria com a 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UFSC, e, por isso, 

atualmente estão em tratativas para realizar esse pacto de cooperação 

com a UFSC, segundo A.S. 

                                                           
39 O MCQV (Movimento Campeche Qualidade de Vida) se constituiu como 

movimento de articulações das diversas entidades da região (...) atingidas pelo 

Plano de Desenvolvimento da Planície do Campeche. Como princípio norteador 

de sua organização, o movimento decidiu por não se constituir legalmente como 

“associação” (...), preservando-se como movimento aberto à participação de 

associações e indivíduos e flexível nas suas formas de funcionamento. 

(TIRELLI, BURGOS e BARBOSA, 2007: 23). 
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Em entrevista, A.S afirmou que nunca em uma audiência 

pública decorrente do PDP de Florianópolis foi discutido a temática das 

Operações Urbanas Consorciadas. Nem mesmo ele conhecia a proposta 

de OUC para o antigo campo de pouso do Campeche.  

 

OUC-5 Ingleses 

A OUC-5 Ingleses está situada em dois quilômetros de orla na 

praia dos Ingleses. Segundo P. S
40

, representante do distrito dos 

Ingleses, neste projeto se prevê a implantação de um calçadão com 

estruturas e equipamentos urbanos. Para atender esse plano é previsto 

também o aterro da praia resultando no alargamento da faixa de praia.  
Existem muitos projetos para a orla dos Ingleses, especialmente 

para a implementação de melhorias em mobilidade. Contudo, esse tipo 

de obra requer investimentos públicos e alternativas para minimizar os 

impactos socioambientais. Cabe destacar um projeto de implantação de 

um terminal marítimo para embarcações de grande porte, tal como 

navios transatlânticos, o que demandaria recursos para investimentos em 

trabalho técnico complexo e sofisticado. 

Segundo D. P.
41

, atuante do Movimento SOS Capivari e 

membro do Conselho de Desenvolvimento do Norte da Ilha – CODENI, 

existe um projeto de ligação do final da orla dos Ingleses ao Santinho. 

Esta ligação seria feita com a construção de um viaduto, que foi 

considerado de alto impacto ambiental. Em seguida foi cogitada a 

possibilidade de construção de um túnel, mas essa proposta nunca foi 

em frente efetivamente, garante D.P. Entretanto, não se trata da proposta 

prevista para a área da OUC-5. 

D.P afirma a necessidade de ser discutido o projeto da OUC-5 

na orla dos Ingleses em audiências públicas, bem divulgadas para que a 

sociedade acompanhe a proposta da Prefeitura e esteja bem esclarecida. 

Ele explica a necessidade da comunidade em saber os reais benefícios 

da intervenção, bem como de onde sairão os recursos para a execução 

do projeto. D.P afirma que a área da orla dos Ingleses já foi pensada em 

                                                           
40

 Entrevista em 25 de Fev de 2013. 
41

  Entrevista em 12 de Fev de 2013. 
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pequenas reuniões, mas de modo insuficiente. “Assim, sem a devida 

mobilização as ideias comunitárias tornam-se incipientes”.  

Recentemente, entretanto, foi criado o Conselho de 

Desenvolvimento do Norte da Ilha - CODENI do qual participam os 

movimentos sociais dos Ingleses
42

 juntamente com as demais entidades 

do norte da Ilha. O CODENI apresentou o Plano de Desenvolvimento 

do Norte da Ilha no dia 12 de novembro de 2012 na Associação 

Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF, Regional Ingleses. Este 

plano compreende princípios e ações em diversos âmbitos: social, 

econômico, ambiental e de infraestrutura, sendo elaborado por diversos 

representantes das entidades do norte da Ilha. 

P.S afirma que os Ingleses enfrentam problemas de 

empobrecimento e favelização de sua população, que carece de 

estruturas que promovam o desenvolvimento econômico e social do 

bairro. Segundo ele, na área em questão os bares e restaurantes tomam a 

orla da praia, e esses são os maiores empecilhos para que seja possível a 

construção do calçadão. A população necessita de espaços de 

convivência, uma vez que não existe área adequada para caminhadas, 

esportes e lazer. Pois o problema é mais complexo na área em questão 

por quase não haver mais cordão de areia na praia, visto que as 

ocupações não respeitaram o afastamento de 33 metros de área de 

marinha e foram construídas de modo avançado ao mar. O cenário atual 

é que as ondas, em regime de maré alta, alcançam os muros dessas 

edificações. 

P.S é favorável a OUC-5 na orla dos Ingleses, pois acha 

necessária para desenvolvimento do bairro, mas alerta que essa 

intervenção deve atender três questões fundamentais: a convivência 

social, a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico. Segundo 

ele, existem projetos incipientes para a orla dos Ingleses. Entretanto é 

necessário que haja planejamento para a elaboração e execução destas 

estruturas, em ações que valorizem o espaço, salientou. 

                                                           
42 As entidades populares dos Ingleses que atuam no CODENI são: SOS 

Capivari; União dos Moradores da Praia de Ingleses - UMNPI; e Conselho 

Local de saúde de Ingleses. 
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Embora P.S considere necessária a instalação de OUC na orla 

dos Ingleses, não acredita que seja realmente implementada visto que a 

Prefeitura de Florianópolis apresenta seu órgão de planejamento 

sucateado, e que as decisões do poder público levam anos para sair do 

papel. P.S avalia que um projeto só é fortalecido quando envolve o 

movimento de base, de modo que a comunidade queira e exija sua 

realização. 

 

OUC-6 Continente- antiga PC3 

A OUC-6 - Continente Balneário corresponde a área da antiga 

PC3. O nome “PC3” refere-se a nomenclatura de hierarquia do sistema 

viário, sendo “P” principal, e “C” continental (diferindo-se da insular 

“I”). A Principal Continental 3 foi planejada no final da década de 1960 

a fim de dar maior fluidez ao tráfego entre os municípios de Biguaçu, 

São José e Florianópolis. Entretanto a obra foi paralisada em 1994 e 

hoje existem dois pedaços da via construídas isoladamente, sem atender 

sua finalidade básica. 

A PC3 corresponde às estruturas viárias localizadas no Jardim 

Atlântico e no Estreito que foram planejadas para ser um acesso 

alternativo para chegar a BR101, passando por São José. Seria mais uma 

via de entrada a Florianópolis. Pela proposta o trecho do Jardim 

Atlântico emendaria com duas vias que se encontram através da Rua 

Santa Rita, e depois a Rua Barreiros Filho (próximo a Rua Santos 

Saraiva) e outra no sentido Centro-Bairro, que ligaria este pequeno 

trecho da PC3 no Jardim Atlântico com a Rua Felipe Neves e Rua Líbia 

Cruz e esta se juntaria ao trecho ao lado do Macro Supermercado (vide 

Figura 15). Desta forma, a via serviria como alternativa às já esgotadas 

Via Expressa e Fúlvio Adulcci. 
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Figura 15 – Localização da PC3 (Estreito – Jardim Atlântico) 

 

Fonte: Google Maps. Disponível em: http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-

BR&ie=UTF-8&tab=wl. Acesso em 28 dez 2012. 

Ela foi projetada pela primeira vez em 1976 quando uma equipe 

de arquitetos e engenheiros elaborou o Plano Diretor de 

Desenvolvimento da Grande Florianópolis. Mas foi somente em 1994 

que o Governo do Estado obteve o financiamento de US$ 8,3 milhões, 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que garantiu a 

assinatura da ordem de serviço da etapa inicial da obra. A contar do seu 

início, em dois anos seria concluída a via de três pistas em cada sentido, 

com uma extensão de 4,7 quilômetros desde a cabeceira continental da 

ponte Colombo Salles, em Florianópolis, até a BR-101, em São José. 

A proposta de implantação da PC3 previa que o Estado 

custearia o financiamento da obra enquanto as prefeituras ficariam 

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&ie=UTF-8&tab=wl
http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&ie=UTF-8&tab=wl
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responsáveis pelas desapropriações e consequentes indenizações aos 

proprietários de moradias sobrepostas ao traçado.  

Desta forma, em 1983, o orçamento para desapropriar 380 casas do 

traçado de Florianópolis e São José alcançou os R$ 20 milhões, R$ 11,7 

milhões a mais que o custo de engenharia da obra. Assim, por muitas 

gestões, os dois municípios não disponibilizaram a essa obra seus 

recursos. Em 1994, a capital era administrada por Sérgio Grando (PPS) 

e São José tinha a gestão do prefeito Germano João Vieira (PFL), que 

foi deposto e cedeu lugar, em junho de 1994, a Gervásio José da Silva. 

Diante do impasse, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem 

(DER) construiu apenas nos pontos onde não havia casas para 

desapropriar. Naquele ano então foi realizado um aterro de 900 metros a 

partir da Avenida Santos Saraiva, no Estreito (continuando a Juscelino 

Kubitscheck), e pavimentados outros 900 metros entre as ruas Nossa 

Senhora do Rosário e Elesbão Pinto da Luz, no Jardim Atlântico - 

encerrando na divisa com São José. 
Hoje a continuidade da PC3 está praticamente inviabilizada 

pelo poder público em São José que permitiu a ocupação de todo o leito. 

A retomada da rota PC3 seria possível com obras e algumas 

desapropriações, que transformariam em sentido único as ruas Felipe 

Neves (sentido Centro-bairro), e Barreiros Filho, que se transforma em 

Santa Rita (sentido Bairro-centro). Mesmo assim, seriam necessárias 

algumas desapropriações para ligar estas vias às pistas da PC3 já 

construídas nos bairros Jardim Atlântico e Estreito (conforme Figuras 

16, 17, 18 e 19). Parte da área da PC3 é do município e outra parte 

pertence a particulares. Existe o projeto de realizar a regularização 

fundiária para o reassentamento de quarenta famílias, que vivem em 

área invadida da PC3 há duas décadas, em uma área localizada entre as 

avenidas Juscelino Kubitschek e Marinheiro Max Schramm, no Estreito. 
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Figuras 16, 17, 18 e 19– PC3 (Estreito –Jardim Atlântico) 

  

  

Fonte: Avila (2013) 

Atualmente na área da PC3 existe uma via larga que não 

cumpre sua finalidade viária. Um dos objetivos de instalar uma 

Operação Urbana Consorciada nesta área seria de permitir que fossem 

construídos prédios. Entretanto não há centralidade para que sejam 

atrativas as moradias, pois seria necessário haver cruzamentos de 

acessos. 
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Em relação à instalação de Operações Urbanas Consorciadas, o 

líder comunitário E.J
43,

 considerou delicada a possibilidade de 

transferência das famílias residentes no traçado da PC3: 

São comunidades que possuem seus vínculos naquele 

local, seus filhos estudam ali próximo, seus parentes 

também residem ali próximo, seus trabalhos 

profissionais são ali próximo, as suas moradias, enfim, 

a convivência se dá naquele local. 

E.J afirma que sua maior preocupação é com a desapropriação 

destes moradores, pois teme que essa comunidade seja transferida para 

outra localidade, totalmente fora de sua região. Segundo ele, essa ação 

resultaria em um caos social. 

Não podemos excluir uma comunidade de determinado 

local, com o intuito de deixar esse local bonito, e 

transferi-los para um local totalmente estranho, sem as 

mínimas condições de adaptação. Isso significaria 

realmente “entregar o ouro para o bandido”, deixando 

essa comunidade totalmente vulnerável. 

Durante as audiências públicas para construção da PC3, foi 

informado que a comunidade ali existente seria transferida para uma 

área próxima, na qual serão construídas novas residências, sendo 

contemplada com o programa "Minha Casa Minha Vida" do Governo 

Federal. Infelizmente houve um impasse, pois os moradores estão 

irredutíveis em sair do local, já que muitos fizeram melhorias em suas 

residências e entendem que devem ser ressarcidos, o que torna difícil 

suas transferências, pois a Caixa Econômica Federal - agente 

financiador - não concorda com tal prática. Nestes casos seria 

importante a Secretaria de Assistência Social interferir, e atuar junto à 

comunidade, esclarecendo as famílias. O local proposto para receber 

estas famílias terá completa estrutura de saneamento básico, luz e água, 

além de ser bem próximo. O líder comunitário reconhece que as 

                                                           
43 E.J. é líder comunitário no Estreito; Representante no Núcleo Gestor do 

novo Plano Diretor;. Entrevista em 13 de Fev de 2013. 
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moradias previstas para as quais a comunidade será transferida possui 

qualidade superior as suas condições atuais de moradia.  

Segundo o representante comunitário, o bairro recebe muita 

população oriunda do processo de êxodo rural, que chega a cidade à 

procura de trabalho e condições de vida mais dignas, pois o governo não 

disponibiliza condições para que essa população do campo fique no seu 

lugar de origem produzindo. Uma vez na cidade, essa população não 

recebe do governo nenhuma ajuda para se fixarem formando glebas de 

pessoas sem qualificação e nichos de pobreza nas Zonas Especiais de 

Interesse Social - ZEIS.  

Deste modo, a proposta da OUC-6 demandaria muito 

investimento público para dar condições à viabilidade de uma operação 

no local, considerando os custos de desapropriação e programas de 

amparo a essas famílias. Além disso, seriam necessários investimentos 

para incentivar o estabelecimento de empresas e moradias no local, 

promovendo uma maior circulação de pessoas nessa área. 

 

OUC-7 Fazendinha do Córrego Grande 

A OUC-7 refere-se a conhecida “Fazendinha do Córrego 

Grande”,  terreno que possui cerca de 36 mil metros quadrados que foi 

por mais de 20 anos usado como área de lazer pelos moradores do 

bairro, ainda que a área pertencesse a particulares, pois havia permissão 

da família proprietária para tal uso. Segundo Cesar Floriano, presidente 

da Associação dos Moradores do Sertão do Córrego Grande, desde 2007 

era pedido que a Prefeitura desapropriasse a área a fim de destiná-la ao 

uso público, sobretudo porque ela já era utilizada pela comunidade 

como área de lazer, vide Figura 20. A família proprietária desta área 

sempre foi receptiva a ideia de tornar a área pública, e esperou por cinco 

anos que a Prefeitura realizasse a compra. 
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Figura 20 – Área da Fazendinha do Córrego Grande em 2011 

 

Fonte: Plano Diretor Participativo de Florianópolis Bacia do Itacorubi.  

Disponível em:http://www.arq.ufsc.br/baciadoitacorubi/arquivos/usodosolo.ppt.  

Acesso em: 28 de Janeiro de 2013. 

Em 2011 os proprietários cederam ao mercado de imóveis e 

realizaram a venda da área. Os atuais proprietários são a Álamo 

Construtora, a GPinheiro, que estão executando obras de prédios 

residenciais multifamiliares, conforme mostra a Figura 21.  

 

 

 

http://www.arq.ufsc.br/baciadoitacorubi/arquivos/usodosolo.ppt
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Figura 21 – Fazendinha do Córrego Grande em 2013 

  

Fonte: Avila. 15 de Fevereiro de 2013. 

A área tem limitações ambientais, tendo em vista que 

corresponde a uma zona de amortecimento da chuva, por isso a 

Prefeitura impôs aos proprietários um estudo de macrodrenagem da 

totalidade do terreno. 

Estas zonas de amortecimento da chuva cumprem importante 

função no meio urbano pois além de impedir alagamentos nos bairros 

vizinhos também abastecem os leitos dos rios que deságuam no 

manguezal do Itacorubi.  

Os empreendimentos previstos para a Fazendinha do Córrego 

Grande sofrem protestos da comunidade, que pede maior recuo do 

prédio em relação à rua. Também é reivindicado que seja respeitado o 

afastamento de um córrego presente dentro da área e que parte do 

terreno seja destinada ao uso comunitário, afirmou Celso João 
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Carminati
44

, secretário da Associação dos Moradores do Córrego 

Grande. 
 Vale destacar que durante as discussões comunitárias 

proporcionadas pelo desenvolvimento do Plano Diretor, em 2007, a 

população havia manifestado o desejo de criar uma praça, quadras 

esportivas e um centro cultural na Fazendinha do Córrego Grande. As 

principais ações definidas foram: coibir empreendimentos comerciais e 

multifamiliares nas áreas residenciais exclusivas, e comerciais de grande 

porte em área residencial predominante; e impor limites mais severos ao 

gabarito das futuras construções, permitindo no máximo quatro 

pavimentos, e em hipótese alguma mais de seis pavimentos.  

Esta área faz parte do projeto do Parque Linear
45

do Córrego 

Grande, que pretende criar um corredor ecológico de quatro quilômetros 

de extensão ligando a área de conservação do manguezal do Itacorubi à 

área de conservação do maciço da Costeira, idealizado por líderes 

comunitários da cidade. A comunidade do Córrego Grande contesta a 

viabilidade de tantas obras na bacia do Itacorubi, tendo em vista que os 

acessos viários não suportam mais o excesso de carros, e são rotineiros 

os eventos de falta de água. Por isso, a população moradora deseja mais 

áreas verdes e de lazer e menos empreendimentos para o bairro. 

 

OUC-8 Agronômica 

                                                           
44

 Fonte: Notícias do Dia. Disponível em: 

http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/27883-prefeitura-de-flora.html. 

Acesso em: 07 de Dez 2012. 
 
45

 O projeto do Parque Linear do Córrego Grande foi criado no ano de 2010 

com objetivo de elaboração de projetos de requalificação ambiental das margens 

do rio Córrego Grande, valorizando e preservando os recursos naturais 

presentes, como a Cachoeira do Poção.  Em 15 de maio de 2012, o prefeito 

Dário Berger assinou o decreto que criou a comissão para analisar e avaliar o 

projeto do Parque Linear do Córrego Grande. O novo espaço de lazer, que seria 

integrado às margens do rio Córrego Grande, deve dispor de ciclovias, áreas 

verdes, parque infantil, quadras esportivas e academias ao ar livre. Fonte: 

http://parquelinear.blogspot.com.br/. Disponível em 28 de Dez de 2012. 

http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/27883-prefeitura-de-flora.html
http://parquelinear.blogspot.com.br/
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A área da Penitenciária faz parte da área de intervenção direta 

prevista pela OUC-8 Agronômica. A iminente transferência do 

Complexo Penitenciário de Florianópolis para outra localidade do 

Estado, como política do sistema de segurança pública, assim como as 

iniciativas tomadas recentemente pelo poder público municipal e 

estadual nessa mesma direção, vêm gerando discussões desde 2004. O 

principal motivo é a admissão da transferência de parte desse patrimônio 

público para o setor privado, com o propósito de arrecadar fundos para 

os novos investimentos pretendidos, aponta Silveira (2013).  

Segundo Silveira (2013) em 2009, a Câmara de Deputados da 

Assembleia Legislativa do Estado aprovou a venda da área e a Câmara 

de Vereadores, e no mesmo ano, aprovou a mudança de zoneamento
46

. 

Também foi definido que a empresa que adquiri-la, por licitação, será 

obrigada a construir áreas de lazer, cultura e entretenimento, que serão 

destinadas exclusivamente à atividade pública e gratuita, sob 

administração do município. 

Deste modo, a Prefeitura deverá executar os projetos das áreas 

de lazer, paisagístico, comunitário e institucional de uso público, 

acordados em audiência promovida pela Câmara Municipal, a serem 

construídos concomitantemente à execução das obras privadas. O 

terreno da Penitenciária tem um grande potencial paisagístico e 

urbanístico, principalmente por estar em área privilegiada no eixo da 

Avenida da Saudade e com centralidade entre os bairros da Trindade e 

Agronômica, pouco servidos de espaços abertos e públicos.  

A OUC-8 Agronômica inclui a Ponta do Coral na sua área de 

intervenção direta. Localizada em frente da Avenida Beira-Mar Norte, 

esta área suscita discussões que mobilizam os movimentos sociais, 

tendo em vista o atual projeto de construção do Parque Marinas Ponta 

do Coral, que prevê um hotel de alto padrão, restaurantes e comércios, 

conforme mostra a Figura 22. A empresa Hantei Construtora é a 

executora do Parque Marinas Ponta do Coral, juntamente com a Nova 

Próspera Mineração, de Criciúma, dona do terreno que cedeu a área ao 

projeto e passou a ser sócia do empreendimento.  

                                                           
46

 O zoneamento da área da Penitenciáriafoi alterado através do projeto de lei 

complementar n° 954/2008. A nova lei permitiu transformar o local em área 

mista comercial permitindo construções de até doze pavimentos. 
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Figura 22 - Projeto Parque Marinas Ponta do Coral 

 
Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/pdf/14381945.pdf. Acesso em 24 de 

Julho de 2011. 

Esse empreendimento encontrava-se em fase de licenciamento 

ambiental prévio pela Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa 

Catarina (FATMA) até o dia 22 de janeiro de 2013, quando o 

Desembargador Federal Luiz Castro Lugon do Tribunal Regional 

Federal de Porto Alegre suspendeu o empreendimento da Ponta do 

Coral. A partir desta decisão, o licenciamento ambiental só poderá 

continuar se houver participação e aprovação do Instituto Chico Mendes 

http://www.clicrbs.com.br/pdf/14381945.pdf
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de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, e autorização da 

Secretaria do Patrimônio da União - SPU. 

Desde 17 de Agosto de 2011, durante um evento promovido 

pelo Ministério Público Federal (MPF), chefes e técnicos das unidades 

de conservação marinho-costeiras próximas a Florianópolis assistiram a 

uma apresentação do Projeto 'Ponta do Coral' realizada pelo 

empreendedor e questionaram a competência estadual para avaliar o 

licenciamento deste empreendimento. Na ocasião, houve manifestação 

de alguns técnicos alertando acerca da potencialidade de impacto do 

empreendimento sobre tais unidades de conservação e, 

consequentemente, da necessidade de manifestação do ICMBio na 

elaboração do Termo de Referência para o respectivo Estudo de Impacto 

Ambiental, em virtude de estar localizado a menos de 3 km da Estação 

Ecológica de Carijós (ESEC Carijós), unidade de conservação federal 

administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 

Cabe destacar que no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

apresentado pelo empreendedor é afirmado que o licenciamento não 

seria de interesse das Unidades de Conservação que estão situadas a 

menos de três quilômetros do empreendimento por estarem em Áreas 

Urbanas Consolidadas (pag. 92 do TOMO I do EIA
47

). 
No entanto, o Desembargador Federal Luiz Castro Lugon 

discorda em sua decisão datada em 22 de janeiro de 2013: 

 "... não há que se falar em Área Urbana consolidada 

quando se trata de ambiente marinho. Segundo o EIA 

(...) 86% da área a ser ocupada pelo empreendimento 

encontra-se atualmente em ambiente marinho, ou seja, 

86% da área do empreendimento não é área urbana 

consolidada". 

Os laudos também evidenciam os possíveis impactos à Estação 

Ecológica dos Carijós e ao Parque do Manguezal do Itacorubi, como 

aspectos referentes à ausência de maiores especificações e da 

                                                           
47

 EIA Parque Hotel Marina da Ponta do Coral – Hantei Engenharia. Disponível 

em:http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id

=97&Itemid=225. Acesso em 21jan de 2013. 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=225
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=225
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inexistência de um Plano de Emergência necessário para se evitar 

acidentes como a possível poluição e contaminação devido á presença 

de tanques de combustíveis, aos vazamentos de óleo e outras substâncias 

nocivas, também existe uma preocupação quanto aos demais serviços de 

marina não citados no projeto, tais como conserto de motores e de 

embarcações, troca de óleo, pintura com tinta anti-incrustante, e também 

quanto à descarga, armazenamento e transporte do esgoto gerado pelas 

embarcações (estimada em 18.000 litros de esgoto para cada 247 

barcos). 

Esse lugar, que pertencia ao Patrimônio da União, foi vendido 

em 1980, e, a partir desse ano, muitos projetos de empreendimentos nele 

foram frustrados pela mobilização da comunidade, especialmente pelos 

estudantes da UFSC que fizeram várias manifestações no local na 

referida década. 

Hoje, na Ponta do Coral existem apenas ranchos de pescadores. 

A intenção dos movimentos sociais (Figuras 23 e 24) é que a área se 

torne pública e que seja criado o Parque Cultural das Três Pontas 

(Figura 25). Com isso, pretende-se valorizar e conservar os ecossistemas 

marinhos e terrestres que compõem a região das três Pontas: Ponta do 

Coral, Ponta do Leal e Ponta do Goulart, sobretudo pelo fato de a área 

ser zona de amortecimento do Parque Municipal do Manguezal do 

Itacorubi e da Estação Ecológica de Carijós (MARTINS, 2006).  
 

Figuras 23 e 24 - Adesivo em defesa da Ponta do Coral fixado em carro 

em Florianópolis/ Movimentos Sociais Lutam pela destinação pública 

da Ponta do Coral 
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Fonte: esq ÁVILA (2012);  dir. Acervo Lucio Dias da Silva Filho (2012). 

 

 

Figura 25– Área de abrangência da proposta do Parque Cultural das Três 

Pontas 
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 Fonte: Acervo Lucio Dias da Silva Filho (2012). 

Assim, constata-se que essa área motiva diferentes anseios: 

grande parte da população luta para mantê-la sem edificações e de 

domínio público, enquanto a decisão da Prefeitura de Florianópolis de 

Parque Cultural 

das Três Pontas 
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possibilitar que ela seja objeto de OUCs favorece os grandes 

empresários e reforça a ideia de cidade-mercadoria. O terreno atual tem 

14,7 mil metros quadrados, mas o projeto prevê o acréscimo de aterro e 

passará para 30 mil metros quadrados. 

L.D.S.F
48

 representante de organização civil, contesta a 

legitimidade da propriedade da área. Segundo ele, se fosse uma 

propriedade privada a área estaria cercada e a polícia retiraria as pessoas 

de lá, por reintegração de posse. A validade da privatização da Ponta do 

Coral sempre foi muito questionada. A venda foi feita pelo Governador 

Jorge Borhausern em 1980, por um valor irrisório. Na época, a Ponta do 

Coral estava cedida a Fundação Catarinense para o Bem Estar do Menor 

– FUCABEM
49

 e a renda gerada pela venda seria investida na 

construção de um novo educandário na Grande Florianópolis. 
A comunidade local, da Ponta do Coral e da Agronômica, está 

dividida quanto ao apoio ao empreendimento, tanto a Associação de 

Pescadores da Ponta do Coral quanto a Associação dos Moradores da 

Agronômica possuem associados com distintas opiniões. Entretanto, a 

Associação de Pescadores da Ponta do Lessa já se posicionou contra a 

ocupação privada da Ponta do Coral, pois acreditam que sofrerão com as 

mudanças na dinâmica marinha resultantes da implantação do projeto. 

Segundo L.D.S.F, a instalação de empreendimentos privados na 

área afeta socialmente a extensão do passeio público da Beira Mar 

Norte. Para ele, a Ponta do Coral não está perdida, pois é possível 

reverter desde que o movimento social não cesse. L.D.S.F afirma que os 

movimentos sociais estão empenhados em evitar que a proposta do 

empreendimento obtenha êxito. 

 

 

 

 

                                                           
48

 Entrevistado em 14 de fevereiro de 2013. 
49

 A secretária do Bem Estar ao Menor era Lea Borhausen, esposa do 

governador, em 1980. 
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OUC-9 Cabeceiras da Ponte 

A área da OUC-9 Cabeceiras da Ponte está inserida na área de 

tombamento publicado no Diário Oficial da União em 16 de maio de 

1997
50

. O tombamento da ponte Hercílio Luz contemplou a preservação 

de uma área de entorno com 1,2 milhão de metros quadrados, sendo 254 

mil na Ilha, 603 mil de área marítima e 405 mil no Continente, conforme 

aponta a Figura 26. 

Segundo o ex-presidente da Associação de Amigos do Parque 

da Luz, L.D.S.F
51

, o pedido de tombamento federal da cabeceira da 

ponte foi feito em 1985 por iniciativa do então prefeito de Florianópolis, 

Edson Andrino, com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina e 

dos movimentos sociais, mas a publicação do tombamento ocorreu só 

doze anos depois. Ele afirma que houve uma falha no processo de 

tombamento, pois enquanto estava em análise no Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a Prefeitura e a Câmara de 

Florianópolis deveriam ter sido notificados para não autorizar novas 

obras na área em vias de tombamento
52

. Mas, infelizmente, isso não 

ocorreu no caso da ponte Hercílio Luz e alguns empreendimentos foram 

licenciados. 

 

 

 

 

                                                           
50 Homologado o tombamento Federal da Ponte Hercílio Luz através da portaria 

de nº 78, processo nº 1.137-T-85, publicado no Diário Oficial em 16 de maio de 

1997.  
51

 Entrevistado em 14 de Fevereiro de 2013. 
52  A lei n° 25/1937 garante que enquanto o projeto de tombamento está em 

análise, ele recebe o tombamento provisório com poder de definitivo até a 

conclusão do processo. Isso é necessário para não haver descaracterização do 

patrimônio ou do seu entorno.  
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Figura 26 – Área do Tombamento Federal em 1997. 

 

 

      Fonte: Acervo Movimento Ilhaverde e AAPLuz 
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Além da esfera federal, a ponte também é protegida pelo 

município, por meio de tombamento publicado em 1992 pelo Prefeito 

Antônio Bulcão Vianna, abrangendo além da Hercílio Luz uma área de 

dez metros do entorno, através do Decreto nº 637/92, que considera a 

Ponte Hercílio Luz como Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arquitetônico do Município de Florianópolis. Pelo Decreto nº 1.830,/97 

o Estado homologou o Tombamento da Ponte Hercílio Luz em 1997, 

delimitando uma área protegida de cem metros no entorno, pelo então 

Governador do Estado de Santa Catarina – Paulo Afonso Evangelista 

Vieira. 

Os tombamentos municipal, estadual e federal da ponte se 

distinguem pela definição da área de entorno a ser protegida, juntamente 

com o bem tombado (vide Figura 27). O tombamento federal foi o que 

protegeu mais significativamente a área de entorno da Ponte Hercílio 

Luz, dando possibilidades para o controle da ocupação destas áreas bem 

como a preservação da paisagem urbana. 

 

Figura 27 -  Polígonos de tombamentos Federal, Estadual e Municipal 

 

Fonte: Acervo Movimento Ilhaverde e AAPLuz 
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O crescimento da cidade, nas décadas de 1970 e 1980, resultou 

na valorização da terra urbana do centro da cidade, e estimulou o 

adensamento e a verticalização destas áreas. Esse processo se estendeu 

para a área da cabeceira da ponte Hercílio Luz e vizinhança, despertando 

o interesse do mercado imobiliário. 

Em 1989 o prefeito municipal de Florianópolis Esperidião 

Amin apresentou uma proposta à Câmara Municipal de Florianópolis 

através do projeto de lei 4.102, que propunha a “doação onerosa de bem 

imóvel de propriedade do município”, tendo como contrapartida a 

construção de um hotel, de um centro de convenções, e de uma sede da 

Prefeitura Municipal. O terreno, em questão, localizava-se na área 

situada na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, com 27.809,00 m², onde, 

desde meados da década de 80, movimentos sociais lutavam pela 

criação de um parque urbano. A justificativa do gestor público à 

construção destas obras na cabeceira da Ponte era criar uma alternativa 

econômica para a cidade a partir do turismo, pois se buscava uma 

imagem nova para Florianópolis projetando as virtudes e a vocação 

turísticas da cidade. Entretanto, houve muitas manifestações contrárias à 

proposta da Prefeitura de privatizar uma área pública, e os apelos pela 

criação do Parque da Luz foram ganhando força. 

O ex-presidente da Associação dos Amigos do Parque da Luz - 

AAPLuz, L.D.S.F, acredita que o atraso no processo de tombamento da 

ponte Hercílio Luz contribuiu para a especulação imobiliária no local, 

pois muitos prédios não teriam sido construídos do modo como foram se 

a lei tivesse sido aprovada antes. Desta forma, durante o período de 

avaliação do processo de tombamento, os terrenos próximos da Ponte 

Hercílio Luz foram ocupados por edifícios altos, de acordo com o 

processo de verticalização que alterou de modo irreversível a paisagem 

do lugar restando apenas a área do Parque da Luz, criado oficialmente 

como Parque Municipal da cidade, em dezembro de 1999, através da Lei 

Complementar nº 51/1999. 

Após a criação do Parque da Luz, a prefeitura e o setor 

imobiliário continuaram exercendo pressão para dar uso particular ao 

Parque e demais áreas do seu entorno. No final dos anos 90 foi 
construído um centro empresarial localizado próximo da Ponte Hercílio 

Luz. O projeto inicial do empreendimento era de um prédio de seis 

andares, entretanto por estar dentro da área de proteção do entorno da 
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Cabeceira da Ponte Hercílio Luz de acordo com o tombamento federal, 

a obra foi questionada pela AAPLuz juntamente com o Ministério 

Público,  com o apoio de pesquisadores da UFSC que alertavam sobre o 

impacto de paisagem.  

Infelizmente, outros tantos empreendimentos situados nas 

cabeceiras da Ponte Hercílio Luz não foram impedidos pelos 

movimentos sociais. Recentemente, a fim de proteger a paisagem foi 

criado o Comitê de Gestão das Cabeceiras da Ponte Hercílio Luz, que 

busca, entre outros objetivos, promover medidas de proteção destes 

espaços, com a participação ativa da população para que seja exercida 

de modo organizado a capacidade de resistência à privatização do 

Parque da Luz e à ocupação das cabeceiras da Ponte. 

L.D.S.F disse que esperava que a área do tombamento 

delimitada pela poligonal federal fosse respeitada. O pedido de 

tombamento da ponte Hercílio Luz inclui as cabeceiras, entretanto a 

cabeceira continental está quase perdida, pois não conta com nenhuma 

área pública de lazer nem possui lideranças articuladas. A ideia inicial 

era que a ponte fosse tombada como monumento nacional e houvesse 

dois parques nas cabeceiras, formando uma composição paisagística 

protegida e disponibilizando estas áreas para o uso público de lazer. 

Ao lado do Parque da Luz, em uma propriedade da família 

Amim existia uma antiga edificação, utilizada pelo Colégio Bardal, na 

qual os idealizadores gostariam que fosse instalado o Centro Cultural do 

Parque da Luz. Mas o proprietário não aceitou a proposta de 

desapropriação e a antiga casa foi destruída, seguida pela construção de 

três espigões residenciais na área acrescida pela área do prédio da Santa 

Fé Veículos.  

Sabe-se da intenção da Prefeitura de Florianópolis em construir 

um prédio público neste local, atrás do Baia Norte Hotel, mas essa obra 

seria para sediar a Prefeitura, sem fins privados. 

O Parque da Luz, ilustrado pela Foto 28, é um parque urbano 

localizado na cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz, possui 

aproximadamente 3,7 hectares de área verde de lazer – AVL. Esta área 

foi conquistada a partir da conscientização comunitária da necessidade 
de preservar o meio ambiente e manter o valor histórico e paisagístico 

do local. O movimento em prol do parque iniciou em 13 de setembro de 

1986, junto com a proposta do tombamento da ponte, idealizada pelos 



123 

 

 

professores Ettiene Luiz da Silva e Lúcio Dias da Silva Filho. O ex-

presidente da APPLUZ, L.D.S.F, explica que a entidade considerava 

como parque toda a área tombada pelo Ministério da Cultura como 

patrimônio cultural da cidade de Florianópolis. 

 

Foto 28 – Vista das Cabeceiras no Parque da Luz 

 

Fonte: Acervo AAPLuz e Movimento Ilhaverde 

No final da década de 90 o Departamento Estadual de 

Infraestrutura - DEINFRA fez um inventário a pedido da Procuradoria 

da República para saber quantas propriedades estavam dentro da área 

tombada. Naquela ocasião a cabeceira insular contava com cerca de 20 

propriedades, enquanto a continental possuía 30 propriedades. 

L.D.S.F afirma que a preservação dos fortes das cabeceiras se 

perdeu devido a especulação imobiliária. Na luta pela preservação das 

cabeceiras da Ponte e pela criação do Parque da Luz, Lúcio Dias da 

Silva Filho e Ettiene Luiz Silva foram ameaçados inúmeras vezes, 

especialmente no final dos anos 80 e década de 90. Tendo residências e 
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carros arrombados e materiais roubados. Naquela época, os materiais 

eram em papel, não havia os recursos digitais atuais. 

Existem muitos projetos para a área das cabeceiras da Ponte. O 

Projeto do Parque da Luz inicialmente previa abranger as duas 

cabeceiras da Ponte, bem como a encosta e pretendia oferecer 

equipamentos públicos e algumas áreas de serviço, tais como 

restaurantes e deques. Para o mirante da Ponte, foi proposto que o local 

abrigasse um Centro de Recepção de Turistas de referência, nos anos 90, 

mas essa proposta nunca saiu do papel. Segundo L.D.S.F, esse é o ponto 

mais visitado de Florianópolis e não tem seu valor convertido em 

projetos culturais e turísticos.  

Outro projeto já realizado foi a criação do Museu Escola das 

Pontes, durante o Governo Pedro Ivo Campos, que se colocava muito a 

disposição dos projetos de cunho cultural.  Mesmo após a morte do 

Governador em 1990, foi dado início esse projeto assumido pelo vice 

Casildo Maldaner através da implantação do Acervo Histórico da Ponte 

Hercílio Luz, com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC). 

Em 2009 foi proposta pelos movimentos sociais a criação do 

Borboletário Municipal no Parque da Luz, em Florianópolis. Esse 

projeto buscava aumentar o conhecimento sobre as espécies e 

proporcionando um local onde possam ser apreciadas suas 

características, contribuindo com a preservação dos ambientes naturais. 

Existem várias atividades em cultura, esportes, educação e 

ecologia, programadas para ser desenvolvidas durante o ano, tais como a 

comemoração do aniversário da Ponte Hercílio Luz e do Parque da Luz, 

que objetivam valorizar estes bens públicos e destacar sua importância. 

“Por existirem muito projetos, o Movimento Ilhaverde é a favor da 

realização de um concurso público de ideias para se tirar um projeto 

final, realizado em convênio com as três instâncias do poder público”, 

sustenta L.D.S.F. 

A iniciativa de instalar Operações Urbanas Consorciadas, nos 

moldes como pretende a Prefeitura e como se encontra hoje estruturada, 

não é bem recebida por L.D.S.F. Segundo ele, o município carece de 

dispositivos fiscalizatórios e de corpo técnico para acompanhamento do 
projeto e monitoramento durante as instalações e, acima de tudo, pós-

instalações. Acredita ser necessário um grupo técnico atuante na fase de 

desenvolvimento das operações, bem como no monitoramento 
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permanente para que haja os devidos realinhamentos e correções na 

medida em que forem sendo identificados problemas. 

"Os gestores públicos e a gestão pública além de 

carecer de infraestrutura técnica operacional, ainda 

precisam rever os quesitos TRANSPARÊNCIA E 

MATURIDADE administrativa e política para suportar 

tal empreitada." L.D.S.F 

L.D.S.F chama a atenção para a perigosa questão da falta de 

profissionais técnicos na gestão pública, pois, segundo ele, a existência 

demasiada de cargos políticos contribui para que esses funcionários 

atendam as demandas privadas, abrindo mão da defesa pela 

coletividade. Ele acredita que as Operações Urbanas Consorciadas 

sejam instrumentos para legitimar intenções particulares sem esbarrar 

nas questões socioambientais e legais: 

Entendo ser este dispositivo, chamado Operações 

Urbanas Consorciadas mais um pretexto e argumento 

para que determinados grupos de empresários ( que 

aqui são sempre os mesmos) venham a burlar os 

princípios através desta justificativa para instalações de 

equipamentos e empreendimentos que beneficiem seus 

bolsos em terras públicas.  

Infelizmente, em relação especificamente às cabeceiras da 

Ponte Hercílio Luz, a ponte propriamente e toda a área de seu entorno 

nos conformes do tombamento federal, as obras e empreendimentos 

indevidos ainda acontecem hoje, como exemplo disso está a edificação 

recém-construída da Receita Federal a qual o movimento 

Ilhaverde/AAPLuz acionou o Ministério público Federal oferecendo 

denúncia com fortes argumentações e razões técnicas. Na cabeceira 

continental, a edificação Boulevard da Ponte Hercílio Luz, da 

construtora Deschamps, também foi objeto de contestações, sendo que 

em 1997 o movimento Ilhaverde/AAPLuz entrou na justiça a fim de 

embargar a obra. 
A proposta definida pela poligonal de proteção da Ponte 

Hercílio Luz (na categoria de monumento Ponte Hercílio Luz) sugerida 

pelos autores do tombamento federal se tornou realidade no ato da 
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homologação deste tombamento. “Já em 1985 enxergávamos suas 

cabeceiras com o devido potencial histórico, cultural, paisagístico e 

acima de tudo turístico", sustenta L.D.S.F. 

Esperava-se que os trabalhos de recuperação da Ponte Hercílio 

Luz durassem no máximo seis anos, a partir do protocolo do pedido de 

tombamento, entregue ao prefeito, naquela época, Edson Andrino de 

Oliveira. Após o tombamento da Ponte, as cabeceiras seriam destinadas 

a composição do Parque da Luz, continental e insular. 

Desejava-se que estes dois espaços territoriais das duas 

cabeceiras, segundo nosso projeto inicial, servissem de 

parques (parque da luz continental e o parque da luz 

insular ou ilhéu) com equipamentos com quatro museus 

em suas cabeceiras, parque de ciência infantil, um 

borboletário, equipamentos ópticos espalhados por toda 

região para que os cidadãos vislumbrem as paisagens 

por meio das baias norte e sul, a Serra do Mar com o 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, incluindo um 

parque marinho composto pela área de mar e as 

prainhas que delineariam a orla de marinha da região 

da ponte. L.D.S.F 

A comunidade da cabeceira da Ponte insular cobra através dos 

movimentos sociais que o DEINFRA/SC torne públicas as informações 

da reforma e de manutenção da Ponte Hercílio Luz, dando mais 

transparência aos investimentos destinados à revitalização da Ponte. 

L.D.S.F sugere que seja criado um boletim informativo mensal ou 

trimensal, pelo menos, a fim de dar publicidade às ações e recursos 

dispensados na Ponte Hercílio Luz, através de endereço eletrônico e link 

na rede social específico da Ponte Hercílio Luz. 

Em relação ao interesse do poder público estadual em contribuir 

com as propostas de iniciativas populares, L.D.S.F afirma que não são 

bem recebidos pelos Governadores do Estado, com a exceção do ex- 

governador Pedro Ivo Campos, o único até hoje que aceitou realizar as 

propostas da comunidade. Segundo ele, o falecimento deste notório 

gestor público mudou de forma radical a condução dos trabalhos até os 

dias de hoje. 
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3.2 Operações Urbanas Consorciadas em Florianópolis: o que 

significam? 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, buscou-se conhecer 

como o mercado imobiliário recebeu a proposta das nove áreas para 

instalação de OUCs, a fim de analisar se a escolha da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis agrada aos grandes investidores 

imobiliários. Para verificar essa hipótese foi entrevistado o arquiteto 

C.R
53

, que atua no mercado de imóveis. C.R foi escolhido para 

entrevista por atuar no mercado imobiliário e conhecer como se 

desenvolvem as Operações Urbanas Consorciadas. Também foi 

entrevistado H. B
54

, um representante do mercado de construção civil 

em Florianópolis. 

Entender o que significam as Operações Urbanas Consorciadas 

em Florianópolis foi possível por meio da avaliação do Anteprojeto de 

Plano Diretor (março/2012) e do Parecer Técnico “Estudos sobre o 

Plano Diretor: Contribuições técnicas para a revisão do projeto de lei 
do PDP de Florianópolis” (novembro/2012)

55
, bem como através das 

entrevistas a gestores, técnicos, consultores e atores sociais, realizadas 

para as etapas anteriores. 

O texto do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Florianópolis 

rege no art. 72 que as Operações Urbanas Consorciadas deverão ter 

início obrigatório em prazo de até 4 (quatro) anos após a promulgação 

da Lei de Plano Diretor. O estabelecimento de um prazo tão curto para 

que as OUCs prioritárias sejam implementadas em Florianópolis 

complica ainda mais a proposta de pré-definição dos locais onde 

futuramente serão instaladas as operações urbanas. Pois, sabe-se que a 

escolha destas não foi amplamente estudada pelo órgão de planejamento 

como requer que seja. Deste modo, além de ser antecipada, a escolha 

das áreas para receber as OUCs, quando atrelada a um prazo pré-

                                                           
53

 Entrevistado em 22 de Fev de 2013. 
54

 Entrevistado em 06 Mar de 2013. 
55

 Parecer Técnico elaborado pela Associação FloripAmanhã; Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU SC;  Conselho 

Regional de Economia de Santa Catarina – CORECON SC; Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA SC e Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB SC, em novembro de 2012. 
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estabelecido em Plano Diretor, representa o início de uma tentativa 

fracassada de utilização desse instrumento.  

O anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Florianópolis também 

prevê que as Áreas de Enclave Urbano
56

 (AEU) poderão ser 

desenvolvidas exclusivamente por Operações Urbanas Consorciadas - 

OUCs. (art. 71) Isso resulta em dois problemas: o primeiro é que para 

serem implementadas estas áreas consideradas AEU somente poderão 

ser loteadas e ocupadas por meio de instalação de OUC, o que engessa o 

dinamismo da urbanização destes lugares, de modo que a OUC vira a 

única alternativa de desenvolvimento; o segundo é que o instrumento de 

OUC não é apropriado para esse tipo de diretriz restritiva. Considerando 

que uma área deva ser amplamente estudada para garantir que a 

Operação Urbana Consorciada (OUC) cumpra seu objetivo e obtenha 

êxito, a Prefeitura equivoca-se ao sujeitar estas áreas à OUCs. 

Cabe destacar que quando se fala nas áreas sujeitas à OUCs não 

quer dizer que ao publicarem o Plano Diretor estão automaticamente 

instaladas essas operações, pois para criar qualquer Operação Urbana 

Consorciada (OUC) deverá ser instituída lei específica, na qual é 

definida e delimitada a área de intervenção, segundo o art. 72 §1°. 

O poder municipal poderá, a qualquer tempo, sugerir outras 

áreas para a instalação de OUCs, quando forem identificadas em Áreas 

de Desenvolvimento Incentivado – ADI, mediante Lei Complementar. 

O artigo 75 §1° impõe que toda ADI será objeto de Operação Urbana 

Consorciada (OUC) e estará sujeita a Estudo de Impacto de Vizinhança 

(EIV). 

No texto do anteprojeto de Lei do Plano Diretor de 

Florianópolis, de 27 de março de 2012 é afirmado que a OUC poderá ser 

proposta pelo Poder Público ou por demanda da sociedade civil, quando 
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 Enclave Urbano é o empreendimento privado que, em função de sua 

implantação, resulte em nova centralidade urbana dividida da seguinte forma:  I 

- micro-centralidade: parte do enclave urbano destinada a edificações e 

equipamentos de uso miscigenado; e II - gleba remanescente: área de terras 

residual da implantação de enclave urbano. (art. 70) 
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se tratar de empreendimentos em áreas de alto valor urbano ou 

paisagístico
57

, segundo art. 274, §1°. 

As Operações Urbanas Consorciadas em Florianópolis, segundo 

art. 275, podem permitir a modificação de índices e características de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações 

das normas edilícias considerado o impacto ambiental delas decorrente e 

o impacto de vizinhança e a regularização de construções, reformas ou 

ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.  

São consideradas finalidades legais de Operações Urbanas 

Consorciadas em Florianópolis: I - implantação de equipamentos para o 

desenvolvimento das estratégias do Plano Diretor; II - revitalização de 

áreas urbanas consideradas subutilizadas e ou degradadas; III - 

implantação de programas de habitação; IV - ampliação e melhoria do 

transporte público; V - implantação de áreas de lazer e equipamentos 

comunitários; VI - melhoria e ampliação da infraestrutura básica; VII - 

valorização do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e ambiental-

paisagístico; VIII - qualificação da paisagem urbana; IX - infraestrutura 

e equipamentos turísticos; e X - implantação de enclave urbano em 

ZAN. (art. 274, §3°) 

Refletindo sobre a localização escolhida para as áreas 

selecionadas para instalações futuras de OUCs em Florianópolis, sobre 

as finalidades previstas na lei para que elas sejam estabelecidas e, ainda, 

sobre a exigência de que os recursos sejam aplicados dentro da área de 

influência da operação, é difícil imaginar que a Prefeitura de 

Florianópolis venha a implantar um programa de habitação social, por 

exemplo, dentro de algumas delas, sobretudo na área de influência nos 

arredores do Canal da Barra e no Córrego Grande, por exemplo. Sabe-se 

que esses lugares não seriam destinados a receberem moradores de 

baixa renda, visto que são locais valorizados pelo mercado. Também é 

estranho pensar que uma operação urbana instalada na Ponta do Coral, 

em plena Beira-Mar Norte, deva beneficiar financeiramente a proteção 

de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico naquela área de 

                                                           
57 Conforme art. 274, §2º, entende - se como áreas de alto valor urbano ou 

paisagístico para fins de OUC aquelas com potencial de centralidade, com 

atratividade urbana, valores paisagísticos, panorâmicos ou culturais destacados. 
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influência. Tal finalidade seria contraditória, pois como destruir um 

local de interesse histórico, cultural ou paisagístico para criar outro de 

mesma natureza? 

C.R afirma que o Plano Diretor deve dar as diretrizes básicas 

sobre as OUCs no município, entretanto não deveria apontar as áreas 

que serão objeto de operações. Ele destaca a importância do 

planejamento técnico e executivo aprofundado na escolha de cada uma 

das áreas. No caso de Florianópolis, foram identificadas nove áreas de 

modo aleatório e distribuídos no território municipal, sem, no entanto, 

haver um planejamento adequado.  

A complexidade e extensão de implementação de uma 

Operação Urbana Consorciada a torna um instrumento 

que, embora possa se conformar eficaz na resolução de 

grandes problemas de natureza urbana no que concerne 

a seus investimentos, deve ter sua aplicação investida 

de exaustivo planejamento e delimitação. A definição 

da área de abrangência de uma OUC não pode ser 

estabelecida de forma açodada e intempestiva. 

(Refosco, 2012: 40) 

Além disso, a observância de um prazo de quatro anos para a 

implementação de OUCs nas áreas pré-selecionadas, torna mais grave a 

forma como estão sendo propostas as OUCs em Florianópolis: A 

definição a priori, no Plano Diretor, de um rol de Áreas Prioritárias para 

OUC contradiz a necessidade desse exaustivo planejamento referido. E 

sua determinação de prazo máximo de início quatro anos é um flagrante 

convite ao seu esquecimento e à sua não realização, afirma Refosco 

(2012). 

Sugere-se, pois, que sejam reavaliadas as prioridades 

relativas às OUC, de forma que não sejam definidas à 

priori ou, quando máximo, uma ou duas que venham a 

ser consideradas autoevidentes, remetendo ao escopo 

dos órgãos de planejamento o seu estudo e definição. 
(Refosco, 2012: 40) 
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 Em entrevista, C.R
58

 explica que as áreas propostas pela 

Prefeitura para a instalação de OUC, em sua maioria, não são 

apropriadas para esse tipo de intervenção público-privada. Segundo ele, 

outros instrumentos como os projetos especiais e os planos setoriais de 

urbanização, serviriam perfeitamente para sua execução nestas áreas. E, 

assim, seriam muito mais interessantes ao investidor privado.  

As áreas da OUC-1 Pântano do Sul, OUC-2 Lagoa, OUC-3 

Barra da Lagoa, OUC- 7 Fazendinha do Córrego e OUC-8 Agronômica 

(Ponta do Coral) não demandam investimentos públicos para que sejam 

implementadas melhorias em equipamentos urbanos nas suas áreas de 

influência. Pois já estão em locais com estrutura urbana consolidada, 

com notória centralidade. Assim, estas não necessitariam dos recursos 

públicos para que se tornem atrativas a empreendimentos. Apenas a 

iniciativa privada já poderia dar conta dos investimentos necessários 

para a implementação destas áreas, sustenta C.R.  

Algumas delas, tais como a OUC-1 Pântano do Sul, OUC-2 

Lagoa, OUC-3 Barra da Lagoa, e OUC-8 Agronômica (Ponta do Coral), 

que possuem área de intervenção direta em terrenos de um único 

proprietário não se aplicam ao objetivo principal das OUC “viabilizar 

intervenções de maior escala, em atuação concertada entre o poder 

público e os diversos atores da iniciativa privada”. Deste mesmo modo, 

não é interessante aos investidores trabalhar com esse instrumento. Pois 

seria muito mais simplificado para os empreendedores imobiliários se 

essas áreas estivessem enquadradas em um plano de urbanização 

específica, ainda que seja necessário obedecer às diretrizes das leis 

ordinárias. 

C.R afirma que o projeto PC3 envolve um plano de gestão 

metropolitano para atender sua finalidade de integração entre 

municípios de Florianópolis, São José e Biguaçu. Entretanto, desde sua 

proposta inicial, São José não colaborou com o projeto e permitiu que 

toda a área do traçado da PC3 no município fosse ocupada por moradias. 

Para que a área da PC3 em Florianópolis tenha um encaminhamento em 

que a obra seja concluída, é preciso que seja estimulada a criação de 
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 Entrevista cedida em 22 de Fev de 2013. C.R é arquiteto e atua no mercado 

imobiliário. 
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uma nova centralidade através da promoção do comércio e serviços na 

área. 

Tendo em vista que o Estatuto da Cidade estabelece (§1º do art. 

33) que os recursos provenientes das contrapartidas só podem ser 

utilizados na própria OUC que os define, torna-se evidente que as OUC 

não fazem sentido se implementadas em áreas em que não se 

estabeleçam a necessidade dos grandes investimentos públicos em 

infraestrutura e melhorias de grande abrangência urbana, afirma 

Refosco. 

No caso de Florianópolis, estabelecer que o desenvolvimento de 

urbanização planejada sobre as denominadas Zonas de Amortecimento 

Natural - ZAN só possa ocorrer mediante OUC (de forma obrigatória 

como estabelece o art. 71 do Anteprojeto de Plano Diretor de 

Florianópolis ao tratar de Áreas de Enclave Urbano) é uma contradição 

do princípio que norteia o complexo instrumento das Operações 

Urbanas Consorciadas. Muitas destas áreas de expansão urbana podem 

ser desenvolvidas e urbanizadas integralmente por meio da iniciativa 

privada, obviamente sob o controle e fiscalização pública e em 

adequação às leis, quer de parcelamento de solo, quer de restrições 

ambientais. Submetê-las ao domínio exclusivo da instalação de uma 

OUC estabelecerá uma desnecessária barreira de complexidade que 

provocará uma grande retração dos investimentos privados nessas áreas. 

Deste modo, a implementação de uma OUC até pode 

contemplar o desenvolvimento de áreas de Enclaves Urbanos como 

parte de sua área de abrangência. Entretanto, a implantação de 

parcelamento de solo nos moldes de um Enclave Urbano em ZAN não 

necessariamente é do porte e da abrangência de investimentos públicos 

que justifiquem, por si só, uma Operação Urbana Consorciada. Nesse 

caso, a implementação de Projetos Especiais e Planos Setoriais de 

Urbanização, podem servir perfeitamente para sua execução. Com esse 

argumento C.R sugere que seja desvinculada a obrigatoriedade de 

Operação Urbana Consorciada na implementação de Enclaves Urbanos. 

A premissa básica das Operações Urbanas Consorciadas – OUC 

é que elas devem ser conduzidas pelo poder público. Por isso, o 
empreendedor tem receio de entrar como investidor de uma Operação 

Urbana Consorciada, visto que estas ações são coordenadas pelo poder 

público e os investidores assumem um risco, afirma C.R. Assim, o 
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investidor privado só realiza aquisições em uma OUC se esta for 

altamente atrativa. 

Como áreas auto-evidentes para a realização de OUCs em 

Florianópolis, C.R menciona a área da cabeceira da ponte juntamente 

com o aterro da baia sul, e com uma possível integração com o projeto 

da quarta ponte, que apresenta uma centralidade atrativa e requer 

recursos para a implantação de novas estruturas. Desta área poderia se 

ter parte destinada a construção da sede da Prefeitura, conforme sugeria 

o projeto de Parque Metropolitano Dias Velho, elaborado por. André 

Francisco Câmara Schmitt
59

.  
Também é citada como área auto-evidente à OUC, a área 

pública da Penitenciária no bairro Agronômica, mas sem abranger a 

Ponta do Coral, como sugere a OUC- 8. C.R diz que o terreno da 

Penitenciária junto com o Maciço do Morro da Cruz poderia receber 

uma Operação Urbana Consorciada. Assim, ao invés de licitar a área o 

poder público poderia usá-la para ser objeto de OUC. A contrapartida do 

investidor poderia ser aplicada na área de influência do terreno da 

Penitenciária, visto que existe comunidades carentes de implementos 

urbanísticos nas proximidades, tais como o Morro da Cruz e o Morro do 

Horácio. 

Em entrevista H.B, representante do mercado da construção 

civil, afirmou que desconhecia as áreas previstas no Anteprojeto de Lei 

de Plano Diretor e que não teve contato nenhum com os gestores e 

técnicos que elaboraram o PDP. Ressaltou que não tem posição sobre o 

assunto das áreas de OUC porque não existe ainda a Lei que 

regulamente a matéria em questão Florianópolis. Ele disse que achava 

positiva a ideia de utilizar esse instrumento urbanístico em 

Florianópolis, visto que pode trazer melhorias estruturais em setores da 

cidade.    

A expectativa do mercado da construção civil é que as diretrizes 

de implantação de OUCs estejam claras no PDP e que seja atrativo ao 
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 Entre 1996 e 1997, foi realizado Concurso Público Nacional de Ideias 

para reurbanização do Parque Metropolitano Dias Velho - Aterro da Baía 

Sul. O projeto vencedor, de André Francisco Câmara Schmitt, entretanto 

nunca foi executado. 
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empresariado estabelecer a parceria público-privado: “Não adianta só 

trazer o instrumento no Plano Diretor para cumprir a diretriz federal 

(Estatuto da Cidade) se ele não tiver aplicabilidade”, afirmou H.B. 



135 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do ponto de vista formal, previsto no Estatuto da Cidade, a 

Operação Urbana Consorciada – OUC é o conjunto de intervenções e 

medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação 

dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 

privados, cujo objetivo é alcançar, em uma área, transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. O 

Estatuto da Cidade afirma que uma lei municipal específica baseada no 

Plano Diretor do município, poderá delimitar área para aplicação de 

operações urbanas consorciadas. Em Florianópolis estão sendo 

propostas nove áreas para receberem esse tipo de intervenção.  

A produção do espaço urbano está sujeita às imposições do 

mercado imobiliário e à legislação vigente, contudo os planos 

decorrentes destas leis, elaborados para enfrentar os problemas urbanos, 

parecem ser insuficientes para a solução desses problemas. 

As áreas mais qualificadas da cidade, sob o ponto de vista da 

localização, infraestrutura e disposição de equipamentos urbanos, por 

serem escassas, tornam-se objeto de disputa por parte de investidores do 

mercado imobiliário, gerando também muito conflito em relação a usos 

e potenciais permitidos e, muitas vezes, gerando sobrecargas nas 

infraestruturas instaladas. A maioria dos investimentos públicos é 

destinada para essas áreas, o que acaba por valorizar a terra urbana 

nesses locais e aumentar ainda mais a desigualdade existente entre as 

partes rica e pobre das cidades. Além disso, a sobreposição dos 

investimentos públicos e privados e a consequente supervalorização da 

terra incentiva a espera especulativa e beneficia aqueles que aguardam 

para utilizar seus terrenos. 

Muitos instrumentos de política urbana foram propostos pelo 

Estatuto da Cidade a fim de que, incorporando a avaliação dos efeitos da 

regulação sobre o mercado de terras, oferecesse ao poder municipal uma 

maior capacidade de intervir o uso, a ocupação e a rentabilidade das 

terras urbanas, deixando de apenas normatizar e fiscalizar. Entretanto, 

para que estes instrumentos beneficiem a cidade de maneira ampla, é 
necessário seriedade e compromisso da gestão pública. No caso das 

Operações Urbanas Consorciadas, trata-se de um instrumento de 
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implementação de um projeto urbano, não pode ser visto como uma 

negociação apenas. 

Deste modo, qualquer instrumento do Estatuto da Cidade deve 

ser aplicado com cautela, pois se houver uma gestão bem intencionada, 

com o devido acompanhamento social, podem-se obter bons resultados. 

Entretanto, se o gestor utilizar todo o poder que o Estatuto possibilita 

para favorecer particulares interessados na especulação imobiliária tem-

se um grande prejuízo à vida urbana e coletiva. Por isso, mais uma vez 

ressalta-se a importância da gestão democrática e da participação 

popular no acompanhamento de planos e programas da política urbana, 

conforme garante o art. 2° do Estatuto da Cidade (Lei 10.250/01). 

Uma sociedade ativa e participativa não se forma em um curto 

período de tempo. É preciso que haja processos de participação 

comunitária que envolva os diferentes setores da sociedade civil. Hoje, 

em Florianópolis, além do processo de participação ligado ao poder 

público, existem movimentos sociais bem articulados que dialogam com 

a Prefeitura e promovem manifestações populares. São organizações que 

têm sua origem nos movimentos populares e que, assim, buscam um 

maior grau de autonomia e independência. Certamente esses 

movimentos são responsáveis pela permanente discussão do Plano 

Diretor e por constantes alterações no Anteprojeto de Lei, visto que essa 

população exige e manifesta-se contra as inadequações da proposta de 

lei. Se não fossem eles, o Plano Diretor “Participativo” de Florianópolis 

já estaria pronto, sem contestações.  

Quanto à participação na implementação de OUCs, a lei afirma 

a obrigatoriedade da participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, mas, na escolha das nove áreas 

reservadas para possíveis OUCs em Florianópolis, publicadas em março 

de 2012 pelo Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável de Florianópolis, a população, os moradores e os usuários 

não foram consultados. Com a surpresa da publicação do mapa de 

OUCs nessa ocasião, as lideranças comunitárias passaram a buscar 

informações sobre o que seriam essas Operações Urbanas Consorciadas 

a fim de entender do que se tratava aquele mapa adicional no qual eram 
apresentadas nove áreas prioritárias para exercer exceção ao zoneamento 

quando nelas fosse instalada uma OUC. 
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Nesse contexto de insatisfação e lutas populares por um Plano 

Diretor que realize a normatização de uma política urbana que promova 

a justiça social e permita a qualidade de vida em Florianópolis, a 

mobilização social mostra-se forte e organizada. Sem dúvida, o melhor 

resultado desse processo foi perceber que a população tem poder de 

mobilização, ainda que não seja permitida a participação na gestão 

municipal. Contudo, se a população não pode impedir a construção de 

determinado empreendimento ela pode garantir que seja exigido ao 

empreendedor um estudo de impacto ambiental, um estudo de impacto 

de vizinhança e uma compensação ambiental por danos causados. Ao 

que tudo indica, a população de Florianópolis está interessada em 

manter os níveis de qualidade da cidade. Sabe que o desenvolvimento 

urbano não está diretamente relacionado com o crescimento da cidade, 

assim não se seduz pelo discurso do crescimento quase sempre 

vinculado a promessas de crescimento econômico. 

Faz-se importante a referência ao projeto de construção do 

Estaleiro da OSX, embora fosse localizado em Biguaçu, onde foram os 

movimentos sociais de Florianópolis juntamente com o apoio técnico do 

ICMBio impediram a implantação do estaleiro. Desde 2009 o bilionário 

Eike Batista buscava licenciamento para o empreendimento. Depois de 

muitas manifestações desfavoráveis dos movimentos sociais e 

ambientalistas, o ICMBio manteve o parecer contrário à construção em 

Biguaçu, devido a fragilidades ambientais e seus impactos irreversíveis. 

Em novembro de 2011 o empreendedor desistiu de construir o estaleiro 

em Biguaçu. 

Quanto à participação popular no processo de criação do Plano 

Diretor de Florianópolis, os movimentos sociais mostram-se 

organizados. No atual momento, em que a conclusão do Plano Diretor se 

arrasta diante das decisões unilaterais da Prefeitura Municipal, percebe-

se que a população está engajada no processo, de modo que questiona os 

critérios utilizados em suas diretrizes. 

A pressão do setor turístico em Florianópolis tem condicionado 

as políticas públicas a suprirem prioritariamente as necessidades das 

áreas de interesse turístico-imobiliário. O apelo de geração de renda 
associado a esses empreendimentos revela-se um grande poder de 

convencimento ao poder público e parte da população. Entretanto, tais 

políticas públicas não proveem as deficiências infraestruturais que são 
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comuns na capital catarinense, como o baixo índice de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário e a carência de equipamentos púbicos em 

morros e favelas.  

A contratação de uma empresa de consultoria para desenvolver 

a parte técnica do Plano Diretor de Florianópolis confirmou a falta de 

técnicos disponíveis no IPUF, bem como o esvaziamento do órgão, 

constatado em entrevista. Somado a isso, durante as tentativas de 

entrevistas com técnicos da PMF por muitas vezes foi dito que o serviço 

de consultoria estava encerrado e que as pendências do Plano Diretor 

eram de ordem política e não técnica. 

O modelo de planejamento utilizado pela Prefeitura de 

Florianópolis remete ao pensamento dos tecnocratas, criticado por 

Lefebvre (1999). Os gestores públicos não percebem que todo espaço é 

produto, e que esse espaço resulta das relações de produção a cargo de 

um grupo atuante, tal como sustenta Lefebvre. 

Sobre a instalação de OUCs em Florianópolis, inicialmente, 

independente das áreas afetadas, é um desproposito utilizar as últimas 

áreas remanescentes de solo urbano disponíveis em Florianópolis para 

incentivar a produção imobiliária. Seria muito mais interessante que a 

gestão pública garantisse essas áreas disponíveis para que futuramente a 

cidade as tenha como alternativa às demandas sociais. Pois se o mercado 

defende que a cidade tem que proporcionar novos espaços para adequar 

o crescimento da população, os gestores públicos deveriam defender que 

a cidade tem que garantir espaços para fins públicos a fim de atender as 

demandas atuais e futuras.  

Nos casos das áreas objeto de OUCs em Florianópolis, muitas 

são, há anos, desejadas pelas comunidades locais para sitiar espaço 

público de lazer e entretenimento. Tendo em vista que a maioria delas 

ainda não é edificada, seria o caso da Prefeitura aproveitar a 

oportunidade para desapropriá-las e convertê-las em espaços públicos. 

Também, é provável que futuramente os serviços públicos de educação 

e saúde tenham que ser estendidos, conforme o crescimento da 

população, e, para isso, serão necessários terrenos disponíveis. De modo 

geral, sabe-se que é interesse da gestão pública preservar áreas urbanas 

para utilização pública, servindo de áreas de manobra para eventuais 

necessidades. Em Florianópolis, as áreas preservadas até o momento 
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presente servirão de mercadoria e atenderão à especulação imobiliária 

em troca de pouco. 

Ao analisar as áreas propostas para receberem OUCs em 

Florianópolis constata-se que cada uma possui suas especificidades.  

A área da OUC-1 Pântano do Sul é uma das mais conflituosas, 

tendo em vista que a comunidade para ela deliberou a criação de um 

parque natural. Associado a isso, o lugar tem importante função 

hidroambiental, visto que serve de área de recarga d’água, que abastece 

os rios da região, sendo que em ocorrência de chuvas mais constantes a 

área em questão fica completamente alagada. Nesse contexto, cabe 

destacar que não é só o clima chuvoso que determina eventos de 

inundações em Florianópolis, pois a cidade é possuidora de paisagens de 

grande valor turístico e se expande de acordo com as diretrizes definidas 

pela valorização imobiliária da terra sem considerar as vulnerabilidades 

de natureza física, sociais e a importância da preservação ambiental.  

A impermeabilização das superfícies da Planície do Pântano do 

Sul impossibilitaria a infiltração da água da chuva, favorecendo o 

escoamento superficial concentrado que causa as inundações nas 

planícies e os escorregamentos de massa na encosta. Cabe também 

destacar o risco de serem esgotadas as reservas de águas do lençol 

freático durante a fundação das obras, como muitas vezes foram 

flagradas no Campeche.  

Embora seja forte o engajamento comunitário no Pântano do 

Sul, a ocupação da área parece estar cada vez mais próxima, pois dois 

loteamentos já foram construídos e comercializados pela construtora 

Melo Duarte entre 2004 e 2011: o Lagoinha do Leste e o Caravellas 

Residence. A área da OUC-1 é propriedade da Jat Engenharia, que 

deseja construir um grande empreendimento turístico-residencial, o 

“Florianópolis Village Golf Resort”, conforme foi anteriormente 

apresentado. A área em questão recebe frequentes desmates e roçadas, 

bem como sofre aterramentos periódicos, a fim de descaracterizar sua 

vegetação e pontos de alagamento.  

Por fim, a proposta da OUC-1 parece atender exclusivamente os 

anseios do mercado imobiliário, que espera há muito anos pela 
possibilidade de ocupação da área na Planície do Pântano do Sul. Sem 

dúvidas, a população do bairro é carente de estruturas públicas, de 
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serviços e de lazer. Entretanto, vender o uso dessa área em troca de uma 

quadra de esporte, ou uma praça não parece ser a medida acertada. 

A área da OUC- 2 Lagoa da Conceição apresenta outra 

condição: já está em sua grande parte em execução de obras para o 

Loteamento Biterra Lagoa, restando apenas os quatro lotes na esquina 

do terreno. Assim, as alternativas para a instalação de uma OUC na área 

seria ou para esses quatro terrenos remanescentes ou para o próprio 

loteamento em execução, de modo que poderão ser mais tarde 

negociados, através da OUC, usos e índices adicionais de construção. 

A população da Lagoa é conhecida em Florianópolis pela sua 

atuação em ações de proteção ao ambiente, especialmente à Bacia da 

Lagoa da Conceição. Entretanto, essa população com objetivo em 

comum também entra em conflitos, pois existem grupos radicalmente 

contrários ao empreendimento, e outros com uma visão mais ponderada, 

que aceita inclusive uma negociação para que a comunidade usufrua 

parte da área. Outro exemplo pertinente, é que houve em 2011 uma 

tentativa de acordo entre o empreendedor e o Lagoa Clube de Voo Livre 

para que fosse deixado como campo de pouso uma pequena área dentro 

do terreno da Biterra a fim de que o empreendimento não inviabilizasse 

a prática do esporte. Contudo, a categoria do voo livre se dividiu entre 

praticantes de parapente e praticantes de asa-delta, que desejavam o 

campo de pouso mas com diferentes áreas. Para os esportistas de 

parapente o tamanho do terreno proposta ao campo seria suficiente, 

entretanto os voadores de asa-delta não concordaram, pois entendiam 

que a área deveria ser maior para possibilitar o pouso em maior 

velocidade. Esse impasse resultou na desistência do empreendedor em 

preservar uma área para o campo de pouso de voo livre. 

Na área da OUC-3 Barra da Lagoa, onde há muitos anos a 

proprietária PortoBello tenta viabilizar empreendimento náutico 

turístico, a comunidade sente-se esquecida pelo poder público e 

atualmente acredita que a instalação desse tipo de empreendimento 

possa gerar compensações atraentes à população. A Barra da Lagoa 

vivencia graves problemas de saneamento e poluição que geram 

impactos na vida da população e nas suas atividades de pesca e serviço 
turístico. A visita de campo verificou certo empobrecimento da 

população local, embora sejam visíveis belas casas no bairro, estas são 

em sua maioria propriedades de veraneio e não de moradores fixos.  
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Muitas das pessoas que lutaram nas décadas de 1980 e 1990 

para que a última área verde remanescente no Canal da Barra não fosse 

edificada hoje consideram viável a parceria público-privada para a 

implementação de empreendimento nesta área. Isso ocorre porque a 

comunidade enxerga no empreendedor a oportunidade de alcançar 

alguns benefícios em equipamentos e infraestruturas, na ausência do 

poder público. 

A respeito da área da OUC-3 no Canal da Barra, esta possui 

semelhanças com a área de OUC do Pântano do Sul em três aspectos: 

sua área de influência direta pertence a um único proprietário, não 

possui área edificada, e certamente o maior beneficiário seria o próprio 

dono do terreno. 

É importante destacar que as lideranças locais aceitam o uso da 

área para uma OUC no Canal da Barra, mas desejam uma contrapartida 

à comunidade e reivindicam que sejam mitigados os impactos 

ambientais e esteja em conformidade com a legislação do Regime 

Patrimonial para terrenos de marinha respeitando o afastamento de 33 

metros do canal da Lagoa. Outro ponto muito importante para os 

moradores da Barra da Lagoa é garantir acessos públicos à margem do 

Canal, visto que as ocupações ilegais na beira do canal tem dificultado o 

contato direto da população com a Lagoa. 

Na área da OUC-4 Campeche, não fica claro como é possível a 

Prefeitura prever a instalação de uma OUC sendo que para a mesma 

área de intervenção direta ela propõe a criação de um Parque Cultural, o 

PACUCA, ambas propostas presentes no Anteprojeto de Lei do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Florianópolis de 27 de 

março de 2012. Durante as entrevistas, era visível o desconhecimento de 

gestores e consultores referente a esta questão, pois não souberam 

explicar como seria possível compatibilizar a criação do parque com a 

instalação da OUC. 

A maior contradição da proposta de instalação de OUC no 

Campeche não está relacionada diretamente à suscetibilidade ambiental 

da área.  A questão principal é que a comunidade luta há 30 anos para 

que essa área seja um parque público. Somado a isso, qualquer 
empreendimento privado por ela criado deverá confrontar o interesse 

histórico e cultural que possui a área, por conta do marco do campo de 

aviação, na década de 1920. 
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A OUC-4 no Campeche é uma área pública cedida para a base 

aérea, entretanto, sabe-se do interesse municipal em receber a concessão 

de uso desse terreno. A comunidade do Campeche prefere que a área 

continue nas mãos da federação, visto que a Prefeitura não tem 

credibilidade frente aos moradores para que confiem sua gestão à 

Prefeitura. 

A força dos movimentos sociais e da participação popular é 

grande no Campeche. Pode-se dizer que é uma das comunidades mais 

atuantes na luta pela preservação do ambiente e da qualidade de vida do 

seu bairro. Esse movimento no Campeche é amparado por 

pesquisadores universitários e técnicos do setor público que defendem 

as causas comunitárias.  Um exemplo de como a comunidade do 

Campeche é atuante é a construção sócio-comunitária de um Plano 

Diretor Sustentável para a planície do Campeche, produzido pelo 

Movimento Campeche Qualidade de Vida, entregue à Câmara de 

Vereadores de Florianópolis em março de 2000. A construção desse 

Plano comunitário mobilizou a sociedade civil contrária ao Plano 

Diretor Municipal de 1985, e suas frequentes alterações. 

Tendo em vista que a comunidade já se apropriou da ideia de 

transformar a área em Parque Cultural do Campeche e que ela está 

mobilizada e bem articulada para a concretização desta destinação 

pública, dificilmente a Prefeitura e empreendedores conseguirão realizar 

a OUC- 4, pois se tentarem implementá-las irão sofrer resistência 

popular. 

A área da OUC-5 na orla dos Ingleses envolve outros conflitos. 

Essa área já é ocupada por comércios em frente à praia, sendo que em 

ocorrências de maré alta essas edificações são beiradas pelo mar. Por 

isso, essa proposta envolve também um aterramento de praia a fim de 

aumentar o cordão de areia da orla dos Ingleses, neste trecho. 

Essa é uma das poucas OUCs propostas pela Prefeitura que 

possui apoio da população local. Isso ocorre porque a população dos 

Ingleses já sofre com os reflexos da ocupação urbana sem planejamento 

e reclama de que apesar de ser uma praia não existem nem espaços 

públicos a beira mar, visto que a orla da praia dos Ingleses é totalmente 
edificada por particulares. Embora grande parte da população aprove 

esse tipo de intervenção, os proprietários dos restaurantes e comércios 
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na orla temem perder ponto estratégico em frente a praia, representando 

hoje os maiores opositores ao projeto. 

A população dos Ingleses espera que a proposta de instalação de 

OUC em sua orla possa valorizar o espaço da orla e promover o 

incremento econômico no bairro. A instalação de uma OUC na orla dos 

Ingleses parece ser uma alternativa coerente para alcançar o seu objetivo 

básico de gerar uma área com transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e a valorização ambiental. Resta saber, no entanto, se 

a orla dos Ingleses é atrativa o suficiente para o mercado imobiliário 

financiar uma OUC. 

A OUC-6 na área de domínio da antiga PC3 difere-se das 

demais por apresentar um plano para um local criado por outro projeto 

inconcluso. A liderança comunitária deseja que sejam tomadas medidas 

para dar vida às vias que “ligam nada a lugar nenhum”, entretanto se 

fossem propostas em ações em conjunto com o município de São José 

seria preciso muito investimento para financiar as desapropriações 

necessárias.  

Se proposta da OUC-6 prever ações apenas em Florianópolis, 

certamente a intervenção não ocorra devido a falta de atrativos 

suficientes ao investidor privado. Essa área não possui centralidade 

necessária para que seja interessante a destinação de recursos 

imobiliários para adquirir certificados de potencial adicional de 

construção (CEPAC). Sabe-se que o mercado só se interessa por áreas 

nas quais vislumbrem certa valorização que justifique a compra do 

potencial construtivo adicional. Desta forma, a proposição de OUC na 

PC3 não atende à lógica conceitual das operações urbanas: fazer o 

capital privado financiar a recuperação da própria área da operação, 

vendendo-lhe o direito adicional de construção. 

A proposta de instalação da OUC-7 na Fazendinha do Córrego 

Grande está em descompasso a situação atual da área, já que está sendo 

edificada por duas construtoras, que realizam obras de prédios 

residenciais multifamiliares. Essa situação permite que sejam tomadas 

as seguintes conclusões: ou essa proposta está atrasada, tendo em vista 

que o Plano Diretor está em elaboração desde 2006 e nesta época já 
existia o interesse do mercado imobiliário em explorar a área, ou a 

inclusão da área da OUC-7 Fazendinha do Córrego Grande foi 

apresentada como garantia, caso houvesse impedimentos legais para a 
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execução do empreendimento, sendo que até a primeira publicação do 

Anteprojeto em Abril de 2010 o empreendimento ainda aguardava por 

licenças ambientais para sua instalação. 

A ocupação da área em questão na Fazendinha do Córrego 

Grande, através da obra em andamento, significou para os moradores do 

bairro um fracasso, pois por mais de 20 anos foi por eles utilizada como 

área de lazer. Os movimentos sociais se desmotivaram, por que desde 

2007 lutavam para que a área fosse desapropriada e convertida em área 

pública, mas essa disputa entre anseios comunitários e interesses 

privados é desigual. A cidade, de modo geral, perde também pois a 

Prefeitura deixou de garantir que uma das poucas áreas urbanas 

disponíveis na região fosse destinada à coletividade. 

A proposta de instalação da OUC-8 na Agronômica é complexa 

e pode ser considerada a área de maior disputa. Na primeira versão do 

Anteprojeto de Lei do Plano Diretor, divulgada em Abril de 2010 a área 

de interferência direta era apenas a Ponta do Coral. Mais recentemente, 

em Março de 2012, o mapa foi alterado, a essa área foi incorporado a 

Ponta do Lessa, o terreno da Penitenciária no bairro Agronômica e mais 

uma área que abrange a Vila Santa Vitória, o Morro do Horácio e o 

Morro da Penitenciária. 

Nessa área definida para a OUC-8 Agronômica destaca-se a 

Ponta do Coral, que é objeto de debate visto que existe o projeto do 

Parque Marinas Ponta do Coral, que abrange um grande hotel e uma 

marina. Contudo, para a mesma área existe um projeto defendido pelos 

movimentos sociais para a criação do Parque das Três Pontas. Muito 

recentemente (em 22 de Jan de 2013), quando esse empreendimento 

estava em fase de licenciamento ambiental prévio pela Fundação de 

Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA), os movimentos 

sociais comemoraram a sentença do Desembargador Federal Luiz 

Castro Lugon que suspendeu o licenciamento do Parque Marinas Ponta 

do Coral, pois a partir desta decisão, o licenciamento ambiental só 

poderá continuar se houver participação e aprovação do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, e autorização da 

Secretaria do Patrimônio da União - SPU. Assim, a população que luta 
pela criação do Parque das Três Pontas tem muitas esperanças de que o 

empreendimento privado não se realize na Ponta do Coral. 
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A OUC-8 Agronômica foi considerada pelo arquiteto 

entrevistado C.R, representando uma visão do investidor imobiliário, 

viável por apresentar todos os elementos necessários para o sucesso 

desse tipo de instrumento: a proximidade com áreas carentes 

enquadradas dentro da área de influencia da intervenção, que possam ser 

beneficiadas com os recursos gerados pela operação; a atrativa 

centralidade do terreno junto aos bairros da Agronômica e Trindade; e o 

consequente interesse do mercado imobiliário, disposto a pagar caro 

pelo bem. Entretanto, cabe destacar que C.R desconsiderou a área da 

Ponta do Coral e da Ponta do Lessa e avaliou apenas o terreno da 

Penitenciária juntamente com a área de ZEIS já citadas. 

Entretanto a área da Penitenciária, que é propriedade do 

Governo do Estado de Santa Catarina, também tem seu destino incerto 

desde que foi confirmada a transferência do Complexo Penitenciário de 

Florianópolis da Trindade para outro local. Tendo em vista a escassez de 

áreas disponíveis na Trindade e na Agronômica, seus moradores 

desejam que a área se torne um parque. Espera-se, por fim, que não se 

perca estas duas áreas (Ponta do Coral e terreno da Penitenciária) 

localizadas em espaços privilegiados em Florianópolis.  

Não está claro, entretanto, o motivo da inserção da Ponta do 

Lessa na área de influencia direta dessa OUC. Isso pode ser usado como 

“chamariz” para a ocupação da Ponta do Coral em detrimento à alguma 

ação protetora  da Ponta do Lessa, típica estratégia de mercado para 

alcançar seu objetivo de principal mais rentável.  

A proposta de instalar a OUC-9 Cabeceiras da Ponte também 

traz discussões muito complexas, principalmente porque grande parte da 

área está inserida na área de tombamento publicado no Diário Oficial da 

União em 16 de maio de 1997. Outro elemento a ser considerado é a 

conservação da valorização paisagística nas cabeceiras da ponte. 

Sabe-se que a terra urbana na área central em Florianópolis 

possui alto valor. Entretanto, os largos limites apresentados pela 

Prefeitura para a instalação da OUC-9 não permite identificar quais os 

pontos que sofreriam uma intervenção direta. Tal conclusão apenas seria 

possível a partir do projeto de Lei Específica que instala a OUC com 
suas devidas especificação. No entanto, na área proposta destaca-se a 

presença do terreno da Rodoviária de Florianópolis, que pode ser objeto 

de intervenção. É importante dizer que essa área de OUC das Cabeceiras 
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da Ponte possibilita a efetivação da intervenção urbanística voltada para 

a transformação estrutural de um setor da cidade, conforme preceitos do 

Estatuto da Cidade. 

Cabe destacar, que se espera que o Parque da Luz seja 

preservado, ainda que esteja inserido na área de influência da OUC-9. 

Esse parque foi conquistado pelos movimentos sociais em 1999, após 

anos de luta para que a área se tornasse um espaço público. Hoje ele é 

mantido pelos esforços comunitários e, principalmente, pela Associação 

Amigos do Parque da Luz – AAPLuz que angaria fundos para 

pagamento de salário do zelador “Sr Dário do tapete verde”, como é 

popularmente conhecido. 

Em última análise, todas as OUCs em Florianópolis devem, em 

seus projetos,  ponderar que a mobilidade e o saneamento são pontos 

fracos recorrentes, e, por isso, devem apresentar medidas para que seus 

impactos não somem mais problemas nesses setores. 

A função das Operações Urbanas Consorciadas é viabilizar a 

participação do capital privado como forma de disponibilizar recursos 

para os investimentos em infraestrutura e desenvolvimento, suprindo a 

carência de recursos públicos que deveriam promover tal infraestrutura. 

Em Florianópolis, para implantá-las foram pré-selecionadas nove áreas 

com distintas histórias. Sendo que quatro dessas representam as últimas 

áreas urbanas não edificadas disponíveis em seus bairros: OUC-1 

Pântano do Sul, OUC-3 Canal da Barra da Lagoa, OUC-4 Campeche e 

OUC-8 Agronômica. Tendo em vista essas considerações, é importante 

que seja avaliado se esse tipo de negociação, tendo como moeda de 

troca esses espaços, alcança benefícios suficientes para que seja 

pactuada. 

Em comum, muitas das comunidades da área de influencia das 

OUCs desejam a sua destinação à utilidade pública, principalmente para 

a criação de parques. Certamente essa mobilização por parques públicos 

é consequência da herança de gestões municipais passadas que nunca 

priorizaram os interesses coletivos frente ao poderoso mercado 

imobiliário de Florianópolis.  

Inicialmente a hipótese da pesquisa era que as Operações 
Urbanas Consorciadas – OUC seriam aplicadas como uma forma de 

viabilizar empreendimentos que sofrem resistência dos movimentos 

sociais ou apresentem restrições ambientais, em áreas que interessam o 
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mercado imobiliário. Durante a pesquisa percebeu-se que tanto o 

empreendedor e incorporador imobiliário também estavam descontentes 

com a proposta de implementar estas nove áreas de OUCs. Segundo 

entrevista cedida por C.R, haveria outras formas de explorar estas áreas, 

como enquadrá-las em um plano de urbanização específica, muito mais 

simples ao empreendedor. Uma área pode ser objeto de Plano de 

Urbanização Específica (PUE) quando, por exemplo, for loteada pelo 

empreendedor que é o único responsável pela sua execução, dentro dos 

enquadramentos legais, e estabelecido por lei complementar. Um 

exemplo concreto de um plano de urbanização específica é o que 

aconteceu na Lagoa da Conceição e no Córrego Grande, nas áreas que 

coincidem com as OUCs propostas. 

É importante destacar que a instalação de uma OUC requer 

investimentos públicos, pois a partir das melhorias de infraestrutura 

criadas pelo poder público haverá o interesse privado em comprar 

determinada área e, assim, a Prefeitura é reembolsada pelo capital 

privado. Deste modo, esse pagamento pela autorização de construir “a 

mais” deve, em princípio, reembolsar os custos da Prefeitura 

direcionados a projetos de regularização fundiária, de habitação, no 

ordenamento da expansão urbana, na implantação de equipamentos 

urbanos, na criação de espaços públicos de lazer, áreas verdes e 

unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental, ou na proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 

paisagístico dentro da área de influência da operação. 

Existem áreas que demandam maiores investimentos em 

Florianópolis do que estas nove áreas identificadas para serem instaladas 

OUCs. Isso toma reflexos ainda maiores se for considerado o que o 

Anteprojeto de Lei de Plano Diretor apresenta em relação ao prazo de 

quatro anos após a publicação da Lei para que seja realizada a operação. 

Desta forma, em quatro anos após a publicação do Plano Diretor de 

Florianópolis a gestão municipal deveria instalar nove Operações 

Urbanas Consorciadas, praticamente ao mesmo tempo, e nelas investiria 

dinheiro público para que ficassem mais atrativas e alçassem lucros que 

pudessem reembolsar esse investimento.  
Nesse contexto, dado o curto prazo imposto para a realização 

das OUCs prioritárias, percebe-se o seu iminente fracasso, visto que a 

Prefeitura de Florianópolis não possui um corpo técnico capaz de 
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atender as tarefas necessárias para realizar sequer uma OUC. A 

operacionalização de uma OUC necessita uma equipe multidisciplinar 

de técnicos efetivos com dedicação exclusiva para acompanhar desde o 

projeto à instalação, e isso não pode ser contratado nem ser feito por 

pessoas que não conhecem a realidade de Florianópolis, e mais 

especificamente, a realidade das comunidades afetadas. 

Deste modo, a diretriz de implantá-las em, no máximo, quatro 

anos a partir da publicação da Lei de Plano Diretor é ainda mais absurda 

do que a própria proposta das Operações Urbanas Consorciadas- OUCs 

em Florianópolis. Sendo a primeira vez que a Prefeitura irá se valer 

desse instrumento, seria impossível atender esse prazo. A falta de 

informações sobre as Operações Urbanas Consorciadas observada nas 

tentativas de obter informações dos gestores municipais sinaliza que a 

instalação de OUCs compulsórias por gestores sem experiência 

amparado por um órgão de planejamento esvaziado pode agravar ainda 

mais a política urbana da Ilha de Santa Catarina. 

Por isso não é adequado que a Prefeitura estabeleça a priori no 

Plano Diretor quais serão as áreas de OUC e seus limites. Pois, em 

primeiro lugar, o modo como está sendo construído o Plano Diretor não 

transmite confiança nem resulta de um trabalho em conjunto da 

Prefeitura com as comunidades, como foi inicialmente definido. 

Também não contou com o apoio técnico de profissionais da Prefeitura, 

de modo que foi terceirizado esse serviço. Cabe destacar que não existe 

a obrigatoriedade de apresentar no Plano Diretor a definição das áreas 

previstas para OUC no município, pois o Estatuto da Cidade apenas 

exige que o Plano Diretor disponha sobre as OUC de modo mais amplo, 

e que uma lei municipal específica nele baseado delimite a área para 

aplicação de operações urbanas consorciadas. Assim, a escolha 

adiantada e precipitada em Florianópolis mostra-se controversa, 

dificultando o uso apropriado e benéfico desse instrumento. 

Faz-se necessário alertar que a atual proposta da Prefeitura de 

Florianópolis para investimentos imediatos para as nove áreas de OUCs 

poderá tirar a atenção dos gestores públicos de áreas urbanas mais 

carentes de recursos que precisariam de atendimento urgente. Da forma 
como são propostas as OUCs no Anteprojeto de Plano Diretor 

(março/2012), para nove áreas prioritárias, mais as possíveis áreas de 

Enclaves Urbanos em circunstância de implementação, e mais aquelas 
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que poderão ser propostas em áreas de Desenvolvimento Incentivado, 

parece que a Prefeitura esquece que esse instrumento exige investimento 

público e não apenas recursos privados. 

Além disso, o planejamento e execução de uma OUC requer um 

órgão de planejamento atuante com equipe técnica multidisciplinar, para 

que possam se dedicar a avaliação de cada uma das áreas propostas. As 

OUCs requerem tamanha estrutura de gestão que para serem aplicadas 

em São Paulo foram criadas empresas de economia mista para a gestão e 

administração dos recursos por elas geradas. Isso demonstra o quanto 

complexo é a operacionalização desse tipo de instrumento urbano. 

Em Florianópolis é crescente a demanda por investimentos e 

melhorias na infraestrutura urbana. No entanto, percebe-se que a 

instalação de OUCs reforça o atual modelo de desenvolvimento, 

pautado na valorização dos espaços submetidos às estratégias 

imobiliárias.  

Conclui-se que a Prefeitura, juntamente com a Fundação CEPA, 

empresa contratada para a elaboração do Plano Diretor, acirrou os 

conflitos com os movimentos sociais organizados da cidade, que 

desejavam dar outra destinação às áreas de OUCs selecionadas. Pois 

além de ter confrontado os anseios das comunidades por elas atingidas, 

as áreas não se mostram adequadas para que sejam viáveis as instalações 

de Operações Urbanas Consorciadas, pois algumas apresentam 

restrições ambientais, ou resistência popular, não despertam grande 

interesse imobiliário, sendo, ainda, que algumas já estão sendo ocupadas 

por empreendimentos. 

Também chama atenção que algumas áreas indicadas para a 

realização de OUC já estão sendo loteadas e edificadas, como a área da 

Lagoa da Conceição e a Fazendinha do Córrego Grande, 

respectivamente. A ocupação da área em questão na Fazendinha do 

Córrego Grande, através da obra em andamento, significou para os 

moradores do bairro um fracasso, pois perderam o lugar que foi por 

mais de 20 anos sua “área de lazer”. A inclusão da área da OUC- 7 

Fazendinha do Córrego Grande no rol das áreas prioritárias para a 

instalação de OUCs em Florianópolis demonstra total incongruência na 
aplicabilidade desse instrumento. Além de possuir pequena área (36 mil 

metros²), a Fazendinha do Córrego Grande já foi loteada por legislação 

ordinária e inclusive está em avançado estágio de edificação. Talvez a 
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área tenha sido inclusa nas OUCs prioritárias do município a fim de 

garantir a ocupação, caso houvesse impedimentos legais para tal até a 

promulgação da Lei do Plano Diretor. 

De acordo com os resultados obtidos por este estudo, 

Florianópolis confirma a teoria de Corrêa (1993), que aponta o espaço 

urbano reflexo e condicionante social, resultando em um campo de lutas 

sociais.  

O crescente engajamento dos movimentos sociais em 

Florianópolis contribui ao caminho do direito à cidade de Lefebvre 

(2001), tendo em vista que a vida do cidadão é fruto de relações 

econômicas de dominação e de políticas urbanísticas por meio das quais 

o Estado ordena e controla a população. As recentes conquistas dos 

movimentos sociais possibilitam que o cidadão se sinta edificante da 

obra e se aproprie do espaço, como sugere Lefebvre. 

É oportuno destacar que houve muitas dificuldades em estudar a 

temática das Operações Urbanas Consorciadas em Florianópolis, com 

fins à realização desta dissertação. O objeto de estudo, por basear-se em 

um Anteprojeto de Lei de Plano Diretor, sofreu alterações e sua 

discussão foi impactada pelos entraves do processo de elaboração do 

PDP de Florianópolis. Alguns gestores e técnicos da Prefeitura não 

quiseram comentar a escolha das áreas pelo Anteprojeto, nem prestar 

informações sobre as OUCs, gerando certo atraso na evolução do 

estudo. Outra adversidade encontrada, especialmente na coleta de dados 

junto à Prefeitura, foi que em 2012 ocorreram eleições municipais, esse 

evento político indisponibilizou a prestação de entrevistas, visto que 

técnicos e gestores não queriam falar sobre assuntos relacionados ao 

Plano Diretor. Não foram raras as vezes que a pesquisadora esperou a 

tarde toda pela técnica do IPUF e saiu de lá, por uma desculpa ou outra, 

sem atendimento. Essa situação é grave, pois o medo de falar de alguns 

funcionários da Prefeitura reflete a falta de transparência e o modo 

oculto como as informações estão sendo tratadas durante a preparação 

do Plano Diretor da cidade. 

Entretanto, ainda que as áreas das OUCs não estejam em lei, 

visto que o PDP de Florianópolis está inconcluso, faz-se necessário a 

discussão do assunto especialmente por ser um instrumento novo em 

Florianópolis que envolve interesses muito antagônicos em algumas das 
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áreas propostas. Durante as entrevistas com os representantes distritais e 

líderes comunitários, percebeu-se que muitos não conheciam a proposta 

de OUC para a área do seu bairro. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Florianópolis  

Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de 

Florianópolis de 27 de março de 2012 


