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RESUMO 
 

 

A pesquisa aqui proposta busca compreender como se deu a dinâmica do território lito-

râneo catarinense, vinculada ao desenvolvimento sócio espacial. O objeto de estudo 

deste projeto é o município de Itapema/SC, proveniente de uma colonização de origem 

açoriana que tinha a pesca como uma das principais fontes econômicas, porém hoje é 

conhecido por sua balneabilidade favorável e tem no turismo sua principal fonte de ren-

da. Contudo nas últimas décadas é a construção civil e investimentos ligados ao setor 

imobiliário que tem se destacado e alavancado a economia da região. Esses fatores tam-

bém têm promovido uma enorme transformação no espaço urbano, além de atrair um 

grande contingente populacional residente e também sazonal. O desenvolvimento imo-

biliário na região além de promover mudanças na economia local, tem apresentado al-

gumas contradições político sociais, em relação ao uso e apropriação do espaço pelos 

diferentes agentes que nele habitam. Para embasar teoricamente a pesquisa, buscou-se 

no conceito de formação sócio espacial explicar as transformações urbanas ocorridas ao 

longo do tempo, em especial a verticalização mais expressiva nas regiões próximas ao 

mar, considerando os interesses especulativos imobiliários e a presença marcante da 

construção civil. Com destaque para o poder público, que tende a priorizar o interesse 

de determinados setores dominantes da sociedade. Consiste em uma pesquisa que utili-

za de métodos mistos, cujas técnicas de coleta de dados reúnem dados históricos, índi-

ces oficiais do mercado imobiliário e a caracterização da segregação espacial no espaço 

urbano de Itapema. Sendo a primeira fase de natureza exploratória, através do levanta-

mento de dados e análise de paisagem. A segunda fase busca através de dados quantita-

tivos, testar e comprovar se há especulação imobiliária. E em sua terceira fase, utilizan-

do novamente do método qualitativo confrontar os dados, realizando um diagnóstico 

acerca da problemática urbana de segregação espacial.   
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