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Abstract 
Pinheira Beach, as well as most Brazilian coasts, has been passing through an irreversible transformation 
process of its landscape, due to human occupation. 
It is a sensitive area to erosive processes, which has been facing  continuous degradation of its ecosystem, 
caused by illegal use and occupation of the land. This situation is a consequence of the lack of urban and 
tourist planning which has been strengthened by public organs´ negligence. 
Another important aspect is that its proximity to Serra do Tabuleiro Public Park makes such area more 
committed to the environment. 
The purpose of this study is to analyze such aspects related to Pinheira Beach, including causes and 
consequences through data collection, which might be further used as guidelines for an urban and tourist 
planning for the area. 
 
Key-words: littoral occupation, occupation conflicts and environmental degradation. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a região da Praia da Pinheira, localizada no município de Palhoça (SC), vem sofrendo 
mudanças radicais devido às atividades humanas. A ocupação desordenada e o crescimento da atividade 
turística sem planejamento estão provocando a destruição de importantes ecossistemas que conformam 
esta área. Tais problemas remetem à forma de ocupação da costa brasileira, responsável pela destruição 
dos recursos naturais da zona costeira, áreas mais frágeis aos processos erosivos.  

A preocupação com esta região é mais intensa por ser limítrofe ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 
(Unidade de Conservação), sendo considerada local adjacente para efeito de proteção. Além disto, a falta 
de fiscalização por parte da Prefeitura permitiu a construção em locais reservados a ruas e avenidas ou em 
áreas de preservação permanente. Em contrapartida, a FATMA, órgão de proteção ambiental estadual, 
tenta “controlar” a situação, sendo responsável pela fiscalização do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 
e suas adjacências. 

É por este perfil, de problemas urbanos, turismo sem planejamento e conflitos de competência, que se 
tornou um desafio pesquisar minuciosamente o local e levantar informações para, futuramente, 
desenvolver estratégias capazes de resolver seus problemas crônicos. Trata-se de uma região de riquezas 
naturais e paisagens belíssimas, que vive da exploração do turismo predatório, pondo em risco o seu maior 
patrimônio: a natureza. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal analisar o impacto da ocupação humana sobre a 
paisagem litorânea da Praia da Pinheira, através do mapeamento e análise da acelerada evolução da 
ocupação humana e irregularidades, apontando as causas dos conflitos de uso e ocupação do solo 
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existentes no contexto da praia e os órgãos responsáveis. Pretende-se, também, relatar a importância do 
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro como Área de Preservação Permanente e parte integrante desta 
planície litorânea. E, finalmente, coletar informações para compor diretrizes de um planejamento urbano e 
turístico para a zona costeira da Praia da Pinheira. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRAIA DA PINHEIRA 

A Praia da Pinheira, pertencente ao município de Palhoça (SC), está localizada na costa leste do estado de 
Santa Catarina, 30km ao sul do centro do município de Palhoça, possuindo uma área de 4 km², entre as 
praias do Sonho e da Guarda do Embaú (figura 01). 

 

Atualmente, esta praia está passando por um agudo processo de transformação, devido ao crescimento de 
assentamentos ilegais e a constante atividade turística sem planejamento, sobre áreas ambientalmente 
vulneráveis e sem políticas efetivas, demonstrando a necessidade de soluções urgentes para o local.  

A eliminação de vegetação fixadora de dunas (restinga) e a poluição do meio ambiente geram vários 
problemas que tendem a inviabilizar a atividade turística, dependente desses recursos naturais. Além disto, 
é uma localidade que necessita de um planejamento urbano consistente, pois ocupa uma área de 500 
metros limítrofes ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Unidade de Conservação), sendo considerada 
local adjacente para efeito de proteção. 

Parte desta área, segundo seu Plano Diretor, é destinada à formação de áreas verdes de lazer. Entretanto, a 
implantação parcial da infra-estrutura do loteamento e a falta de fiscalização por parte da Prefeitura 
contribuíram para a abertura de ruas inexistentes e a venda irregular de terrenos, gerando construções em 
locais reservados a ruas e avenidas ou em áreas de preservação permanente. 

Verifica-se que a região da Praia da Pinheira sofre um conflito de competências. De um lado está a 
Prefeitura Municipal de Palhoça, descumprindo a legislação ambiental e não fiscalizando a ocupação. Em 
oposição está a FATMA, órgão de proteção ambiental estadual, responsável pela fiscalização do Parque 
Estadual da Serra do Tabuleiro e suas adjacências.  

Figura 01: Mapa de Localização. 
 (Fonte: MURIALDO, Myrna Swoboda, outubro de 1999). 
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A região da Praia da Pinheira é muito rica em recursos naturais e valores paisagísticos, porém vive uma 
situação de risco diante da degradação ambiental, da falta de fiscalização e de planejamento urbano. Não 
obstante, existem maneiras de resolver estes problemas.  

A humanidade tem como desafio a correta administração de suas ações sobre o meio ambiente, tornando-
se necessária a utilização sustentável dos recursos naturais. Somente assim, será possível uma relação 
harmônica entre homem e natureza. 

3. METODOLOGIA  

A metodologia adotada, em relação a sua abordagem, foi o método dedutivo, partindo-se da premissa 
geral para as particularidades, através de um breve estudo sobre a urbanização e o turismo nas zonas 
costeiras brasileiras, suas características e a forma de atuação na área específica da Praia da Pinheira. Foi 
realizado também um estudo sobre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro como contexto fundamental 
desta praia. Posteriormente, a análise do histórico de uso e ocupação do solo da Praia da Pinheira e a 
situação vivenciada por ela atualmente, diagnosticando causas e conseqüências. 
 
O método de procedimento utilizado foi o levantamento bibliográfico, através da coleta de textos e livros 
sobre o tema estudado, além de artigos disponibilizados na Internet sobre o assunto. Também foram 
realizadas pesquisas nos órgãos públicos atuantes na Praia da Pinheira acerca da legislação vigente e do 
plano diretor local. Outrossim, a análise de fotos aéreas e visitas a campo serviram como fonte de dados 
primários para a análise do impacto da ocupação humana sobre a paisagem litorânea da praia. 
 
4. OCUPAÇÃO DAS ZONAS COSTEIRAS 

O turismo traz vantagens a longo prazo, quando é controlado em respeito à natureza. Entretanto, o que se 
observa hoje no Brasil em relação à proteção dos ecossistemas costeiros, é exatamente o contrário. 
Enquanto verdadeiras cidades turísticas balneárias vendem a imagem de uma natureza deslumbrante, na 
verdade estão totalmente comprometidas pelos próprios planos de loteamento e urbanização, tornando o 
turismo naquela área pouco atraente. 

A densidade demográfica média da zona costeira brasileira fica em torno de 87 hab./km², cinco vezes 
superior à média nacional que é de 17 hab./km². Pela densidade demográfica nota-se que a ocupação 
territorial foi se desenvolvendo a partir do litoral, sendo que hoje, metade da população brasileira vive 
numa faixa de até duzentos quilômetros do mar, o que equivale a mais de 70 milhões de habitantes. 
Devido à falta de estrutura e ao tipo de ocupação, estas são as áreas mais críticas do Brasil, provocando 
enormes estragos ambientais aos ecossistemas litorâneos, sem falar dos problemas sociais decorrentes da 
ocupação desordenada (www.ibama.gov.br). 

A ocupação litorânea brasileira começou a partir da colonização do Brasil. Porém, em algumas regiões, foi 
somente no século XX, com o surgimento dos bairros de veraneio, que esta ocupação se desenvolveu com 
maior intensidade. 

Esta ocupação da costa brasileira caracteriza-se pela urbanização de forma extensiva, contínua, com ruas 
que se formam paralelamente a linha do mar, estruturadas por vias transversais que dão acesso à praia. 

Como o elemento paisagístico que interessa as massas turísticas na zona costeira é o mar, as outras 
paisagens litorâneas, como as dunas, a restinga e o mangue, são facilmente menosprezadas e ocupadas 
ilegalmente. Este tipo de urbanização é o principal responsável pela destruição dos recursos naturais da 
zona costeira, principalmente por serem mais frágeis aos processos erosivos. A praia se torna o único 
espaço público desejado, assumindo a função de um parque urbano (MACEDO e PELLEGRINO, 1996). 



 4 

As dunas e as planícies costeiras merecem atenção específica da legislação ambiental do estado, pois são 
de vital importância para manter o equilíbrio natural. A duna frontal constitui a defesa do litoral e da área 
costeira. Sua vegetação – a restinga - é considerada o ecossistema mais ameaçado da costa brasileira, e 
fundamental ao meio ambiente, pois prende e fixa as areias. A invasão de dunas por estradas e construções 
ilegais prejudica o equilíbrio do ecossistema e destrói sua diversidade biológica. 

5. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO 

5.1. Histórico do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro  

O Governo do Estado de Santa Catarina, com o objetivo básico de preservação e pesquisa, criou o Parque 
Estadual da Serra do Tabuleiro em 01 de novembro de 1975, pelo Decreto SETMA nº 1.260 abrangendo 
sete municípios – Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, 
Imaruí, Paulo Lopes, as Terras de Marinha compreendidas entre a foz do Rio Massiambu e do Embaú e as 
Ilhas oceânicas Siriú, Coral, Moleques do Sul, Três Irmãs, Fortaleza e Ilha dos Cardos, com uma extensão 
aproximada de 90.000 ha. 

Em 1976 foi elaborado o Plano Diretor do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, num trabalho conjunto 
entre técnicos da FATMA - Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina - e da FEEMA - Fundação 
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - do Rio de Janeiro. A FATMA é o órgão que coordena o 
Parque, e tem como principal função manter e frisar diretrizes para o bom funcionamento do Parque como 
uma área de Unidade de Conservação amparado na Lei Federal e Estadual. 

No Decreto Estadual nº 2.335, de 17 de março de 1977, foram anexadas ao Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro as seguintes áreas, consideradas de utilidade pública e interesse social: os manguezais dos Rios 
Cubatão e Aririú mais as terras de marinha; as ilhas do Largo, do Andrade, dos Papagaios Grande e dos 
Papagaios Pequena; o sopé do Morro dos Cavalos; o delta interno do Rio Massiambu; a Ponta dos 
Naufragados; a Ponta dos Gamboa; a Lagoa do Siriú e as areias de Macau. Desta forma, o Parque somou 
aos seus limites mais dois municípios: Florianópolis e Garopaba, totalizando nove municípios. 

Porém, em setembro de 1979, o Decreto nº 8.857 desanexou parte das terras do Parque, localizadas nas 
áreas de São Bonifácio, Queçaba e Rio Novo (Sto. Amaro da Imperatriz), Sto. Amaro da Imperatriz, 
Enseada de Brito (Palhoça), as Praias da Pinheira, do Sonho e Vilas Pinheira e Guarda do Embaú 
(Palhoça), devido a ocupação por agricultores e loteamentos já existentes.  

O Decreto nº 17.720 de 25 de agosto de 1982, com base nos decretos anteriores retifica os limites do 
Parque, considerando as anexações e desanexações, sendo que a área inicial era de 90.000 ha, a área 
anexada de 1.710 ha e a área desanexada de 4.305 ha. No final, a área total atual ficou sendo de 87.405 ha, 
com área efetivamente implantada de 28.600 ha (MURIALDO, 1999). 

Com a crescente degradação ambiental na região da grande Florianópolis, reflexo do parcelamento do solo 
pelo crescimento populacional e o conseqüente aumento das atividades industriais e agrícolas, a 
conservação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro torna-se primordial para a preservação dos recursos 
naturais. 

Os problemas ambientais e sociais, hoje em dia, são a tônica do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 
Desde de sua criação, o Parque tem sido palco de permanentes conflitos entre moradores e os órgãos 
fiscalizadores da área. Com partes anexadas e outras desanexadas, o resultado é que, atualmente, ninguém 
sabe exatamente por onde passam os seus limites, dificultando a sua fiscalização e facilitando a sua 
depredação. A preservação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro representa um benefício ambiental, 
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social e econômico para os catarinenses, considerando que seus recursos naturais desempenham 
importante papel na qualidade de vida da humanidade. 

5.2. Situação Atual  

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é a maior e a mais importante Unidade de Conservação do 
Estado de Santa Catarina. Ocupa aproximadamente 1% da área total do Estado, com exatos 87.405 
hectares e abrangendo atualmente nove municípios catarinenses: Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da 
Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Garopaba e Paulo Lopes; além das Ilhas 
da Fortaleza, Papagaio Grande, Papagaio Pequeno, Três Irmãs, Moleques do Sul, Siriú, Coral, Cardos do 
Sul e a Ponta do Sul da Ilha de Santa Catarina (www.garopabasurf.com.br/serra_tabuleiro1.htm). 

Como definição para criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, descrita nas páginas iniciais do 
Plano Diretor, foi sugerido: “O Parque é uma área delimitada por abranger atributos excepcionais da 
natureza a serem preservados permanentemente, submetida a regime jurídico de inalienabilidade e 
indisponibilidade em seus limites, inalteráveis, a não ser por ação de autoridade legislativa competente e 
administrativa pelo Governo estadual, de modo a conciliar harmonicamente os usos científico, educativo 
e recreativo com a preservação integral e perene do patrimônio natural” (BITENCOURT, 2000, p.12). 

Como objetivos básicos para a criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, podemos citar: 

• “Proteger os mananciais de água potável e industrial para a Grande Florianópolis e Imbituba, e 
regularizar o fluxo de água nas bacias dos Rios Cubatão e Capivari (Tubarão); 

• preservar espécies animais e vegetais, e recursos paisagísticos ameaçados de extinção; 
• desenvolver pesquisas científicas sobre recursos naturais e ecossistemas terrestres e aquáticos; 
• promover atividades educativas sobre ecologia, ciências naturais e meio-ambiente; 
• promover o turismo em locais históricos e naturais, adequados à recreação e ao lazer” (Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro. Folder distribuído pela FATMA – Governo do Estado de Santa 
Catarina, 1978). 

Na variada vegetação existente no Parque estão as cinco das seis paisagens botânicas que ocorrem no 
Estado: inicia com a restinga, no litoral; ao subir a serra, alcança o planalto, em meio à vegetação dos 
pinhais; passa pela floresta pluvial da encosta atlântica, a vegetação da matinha nebular e os campos de 
altitude da chapada da serra. Esta diversidade de ecossistemas oferece condições ecológicas para o 
desenvolvimento de muitas espécies, que encontram ali alimento e abrigo seguro para a reprodução.  

Os rios e córregos da área são responsáveis pelo fornecimento da água potável de toda a região da Grande 
Florianópolis. Dentro dos limites do Parque também encontramos vários registros em sítios arqueológicos 
deixados pelos povos que, há milhares de anos, habitaram este litoral (www.palhoca.sc.gov.br). 

É importante destacar que, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, as áreas de ocupação ocorrem 
principalmente nas praias da Pinheira, da Guarda do Embaú, e do Sonho. Ou seja, a ocupação ocorre em 
áreas de potencial turístico, onde o ambiente é mais vulnerável por ser mais exposto. 

6. PRAIA DA PINHEIRA 
 
6.1. Contexto Histórico da Praia da Pinheira 

A Praia da Pinheira, localizada no município da Palhoça criado em 1894, era parte integrante do Campo 
de Araçatuba, área comunal, que servia de descanso, passagem de gado e abastecimento de tropeiros que 
se dirigiam da região produtora para os centros de abate e comercialização.  
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Em 1843, a área, que na época pertencia a Câmara de Desterro, já sediava invasões de famílias que se 
alojavam para cultivar mandioca e criar gado. Em 1852, o Campo de Araçatuba passou a ser administrado 
pela Câmara de São José, no qual foi autorizado para arrendamento anual, “regulado em 40 réis” por braça 
de frente até 100 de fundo, aumentando gradualmente o valor do arrendamento com o tamanho da área a 
ser ocupada. 

Em 1904, pela Lei nº 625 de 16 de setembro, a administração do Campo de Araçatuba foi transferida para 
o Município de Palhoça, ficando a cargo deste medir, demarcar e autorizar os arrendamentos anualmente 
aos que estivessem ocupando a área, porém em lotes nunca maiores de 8 hectares, área viável 
economicamente, por arrendatários, situada às margens da futura ferrovia. Como a ferrovia nunca chegou 
a ser construída, esta lei perdeu sua finalidade.  

Em 05 de outubro de 1957, foi concedido à Sociedade Balneária Pinheira, uma área de 560.000m², 
referente à orla marítima da Praia da Pinheira, registrada sob número 15.750 em 04/12/57, no Livro de 
Registro Imobiliário nº 3-L, aprovada como loteamento, pela Prefeitura de Palhoça em 23 de janeiro de 
1963.   

Em 22 de setembro de 1958, com o advento do turismo litorâneo, a Prefeitura de Palhoça solicitou a 
transferência do terreno de marinha situado nos Campos de Massiambu ou Araçatuba, medindo 7.680m de 
frente para o mar, para Sociedade Balneária Pinheira Ltda. A delegacia do SPU (Serviço do Patrimônio da 
União) em Santa Catarina permitiu a averbação de ocupação da faixa de marinha de 8.800m x 33m de 
frente para o mar, em 18 de novembro de 1958. 

A partir de 1958, com a advento do loteamento, vários acessos foram construídos através de estradas 
vicinais SC 433, PL 284, e PL 288, provocando o desenvolvimento da economia e da infra-estrutura da 
área, valorizando-a. 

Em 1975 foi criado o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que originalmente conformava uma área de 
90.000ha, dentro dos quais estavam incluídos os municípios de Palhoça, Sto. Amaro da Imperatriz, Águas 
Mornas, São Bonifácio, Imaruí, Paulo Lopes, Florianópolis, Garopaba e as terras de Marinha 
compreendidas entre a foz do Rio Massiambu e do Embaú, que em virtude dos loteamentos anteriores a 
criação do Parque, desanexou, através do Decreto nº 8.857 de setembro de 1979, parte das terras 
pertencentes ao Parque, entre elas as Praias da Pinheira, do Sonho, e Vilas da Pinheira e da Guarda do 
Embaú, num total de 660 hectares.  

Entretanto, os loteamentos da Praia da Pinheira estão localizados em uma área anexa ao Parque Estadual 
Serra do Tabuleiro, considerada de proteção especial. Essa área, através de lei de 1904, pertence ao 
Governo do Estado e, posteriormente, foi passada “somente” para fiscalização e utilização da Prefeitura de 
Palhoça, e não para o loteamento e depois a venda dos terrenos. Em 1997, uma lei municipal transformou 
a região, conhecida como Campos de Araçatuba, em área de uso turístico residencial, abrindo caminho 
para os loteamentos na região (MURIALDO, 1999). 

6.2. Ocupação da Praia da Pinheira 

Foi observado que o adensamento populacional vem se acelerando, principalmente ao longo dos últimos 
anos. Pode-se acompanhar o desenrolar desse processo sabendo que a área, até o inicio da década de 
setenta, era ocupada apenas por pescadores artesanais e uns poucos veranistas. 

O acompanhamento da evolução da ocupação na Praia da Pinheira pode ser feito por meio da análise de 
fotos aéreas que a retratam em diferentes décadas e permitem a visualização das alterações ocorridas na 
área ao longo dos anos: 
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1. Foto de 1978 (figura 02) - A criação do trajeto ao setor central da Praia da Pinheira, viabiliza as 
primeiras construções nesta área da praia. Além disto, observa-se na Praia do Sonho o surgimento de 
algumas edificações em torno da via principal, que dá acesso à praia. No atual centrinho da Pinheira, nota-
se o início de uma ocupação em torno da rua que hoje dá acesso à pracinha, além de outras poucas ruas 
adjacentes.  

Via Central

Atual Centrinho da Pinheira

Via de Acesso à Praia do Sonho

 

A ocupação da área, lenta no período que antecede a implantação da BR 101, acelerou-se com o advento 
desta e principalmente com a implantação da SC 433 e com a desanexação da faixa de areia que antes 
fazia parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Entretanto, o Decreto 14.250/81 declarou a praia 
como Área de Proteção Limitada (APL) pela presença de dunas e vegetação de restinga, onde é proibido o 
parcelamento do solo, o corte raso da vegetação e a extração de areia de dunas. Porém, as invasões por 
construções de moradias unifamiliares e estabelecimentos comerciais promove uma constante 
descaracterização do ambiente. 

2. Na foto de 1985 (figura 03) a ocupação em torno da via central torna-se mais incipiente, e nota-se o 
surgimento de uma nova rua paralela à orla marítima na porção sul da praia e, conseqüentemente, algumas 
edificações ao redor. O centrinho da Pinheira torna-se bem mais edificado com a abertura de novas ruas, 
assim como a parte da Praia do Sonho.  

Figura 02: Levantamento Aerofotogramétrico da região da 
Baixada do Massiambu, 1978. (Fonte: Secretaria do Mercosul). 
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Via Central

Atual Centrinho da Pinheira

Via Paralela à Orla

Praia do Sonho

 

 

3. A foto de 1995 (figura 04) apresenta grandes alterações, tanto no aspecto físico como no paisagístico, 
devido à urbanização que se iniciou com a desanexação dos quinhentos metros da orla marítima 
pertencentes ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (Decreto 8.857 de 11/09/79). Além disto, percebe-
se inúmeras irregularidades como: a ocupação das dunas e da restinga, a ocupação dos morros e das 
margens dos rios, a sobreposição de loteamentos, etc (figura 05).  

Figura 03: Levantamento Aerofotogramétrico da região da 
Baixada do Massiambu, 1985. (Fonte: GECOM, FATMA). 



 9 

 

 

 

 

4. Foto de 1998 (figura 06): o processo de urbanização caminhou em passos largos nesta área, e se em 
1995 já havia inúmeras edificações e irregularidades, agora as edificações são em número muito maior, 
além da abertura cada vez maior de novas ruas, que por conseqüência da falta de planejamento, vêm 
gerando irregularidades ainda maiores.  

Figura 05: Construção sobre dunas, nas margens do rio e com 
gabarito proibido. (Fonte: Autora, dezembro de 2002). 

Figura 04: Levantamento Aerofotogramétrico da região da 
Baixada do Massiambu, 1995. (Fonte: Patrimônio da União). 
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6.3. Problemas de Ocupação 

Os problemas de ocupação da Praia da Pinheira são históricos: vêm desde o projeto de loteamento 
elaborado em 1957, aprovado em 1963, mas nunca efetivamente implantado.  

Grande parte das moradias são irregulares, não obedecendo à planta do loteamento, ocupando dunas 
(figuras 07 e 08) e margens de rios (figuras 09 e 10) - que deveriam ser mantidas em suas condições 
naturais, com largura variável entre 10 e 100m, conforme a largura de cada rio -, ferindo o art. 49 do 
Decreto nº 14.250 de 05 de junho de 1981, onde são consideradas áreas de preservação. 

                 

 
Figura 07: Ocupação das dunas.  

(Fonte: Autora, dezembro de 2002). 
Figura 08: Ocupação das dunas.  

(Fonte: Autora, dezembro de 2002). 

Figura 06: Levantamento Aerofotogramétrico da região da Baixada 
do Massiambu, 1998. (Fonte: Diretoria de Engenharia, Celesc). 
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As vegetações de restinga, ocupadas intensamente na Praia da Pinheira, segundo a Resolução do 
CONAMA 004/85 e 004/93, também são consideradas reservas ecológicas em faixa mínima de 300 m a 
contar da linha de preamar máxima e nas dunas como vegetação fixadora.  

Além disto, segundo a Lei Municipal de uso e ocupação do solo, nº 41/92, art. 116, não poderá ser 
incluída nos lotes a serem vendidos os parcelamentos de solo, a faixa marginal de 33,00m “non 
aedificandi” ao longo do mar, destinando-se à formação de áreas de lazer. E o que ocorre é exatamente o 
contrário. 

A implantação parcial da infra-estrutura do loteamento e a falta de fiscalização levaram a abertura de ruas 
inexistentes e conseqüentemente, provocaram a venda irregular de terrenos que geraram construções em 
locais reservados a ruas e avenidas, ou em áreas de preservação permanente. São terrenos que nunca 
deveriam ter sido vendidos pela Prefeitura na década de 50.  

Segundo Fuentes, “Esta ocupação desordenada ocorreu à revelia da prefeitura; há fornecimento de energia 
elétrica a todos, inclusive iluminação pública; (...); leis municipais aprovam denominações oficiais para 
ruas clandestinas, abertas sobre propriedades particulares cadastradas e sobre as quais incide IPTU anual; 
particulares são credenciados para oficializar numerações das casas sem determinar se a propriedade é 
legítima ou ilegítima, ou ainda, se a rua confere com o plano diretor, e com o traçado de loteamentos 
aprovados.” (FUENTES, 1994; 1999, p.140). 

Desta forma, verifica-se que a Praia da Pinheira sofre um conflito de competências (Estadual X 
Municipal), protagonizado de um lado pela FATMA, responsável pela fiscalização do Parque da Serra do 
Tabuleiro e suas adjacências, e do outro lado pela Prefeitura de Palhoça, responsável pela organização e 
fiscalização da ocupação na área, porém não cumprindo o seu papel. 

A FATMA atua diretamente na Praia da Pinheira fiscalizando e licenciando atividades. Ela tem grande 
responsabilidade sobre a área da praia, pois a mesma ocupa 500 metros limítrofes ao Parque Estadual da 
Serra do Tabuleiro, considerada local adjacente para efeito de proteção, segundo o art.44 da Lei Estadual 
nº. 5.793, de 16 de outubro de 1980, regulamentada mais tarde pelo Decreto nº. 14.250 de 05 de junho de 
1981. 

A Prefeitura de Palhoça é omissa, por descumprir a legislação ambiental, não fiscalizar a ocupação e 
tampouco procurar alternativas para resolver os problemas estruturais e conjunturais da Praia da Pinheira. 
A falta de um Plano Diretor específico para a área facilita as constantes invasões e sobreposições de 
loteamentos, gerando problemas ambientais gravíssimos.  

Figura 09: Ocupação nas margens dos rios.  
(Fonte: Autora, dezembro de 2002). 

Figura 10: Ocupação nas margens dos rios.  
(Fonte: Autora, dezembro de 2002). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O turismo não planejado associado à crescente pressão humana ocasionou um profundo impacto ambiental 
na paisagem litorânea da Praia da Pinheira. A especulação imobiliária, a ocupação acelerada e irregular 
sobre os ecossistemas costeiros, a falta de infra-estrutura e de fiscalização municipal, são os principais 
problemas existentes na área. 

Além da necessidade urgente de proteger áreas de preservação permanente como dunas e vegetação de 
restinga, é preciso que seja realizado um constante processo de educação e de planejamento diferenciado, 
com ativa participação de órgãos governamentais, iniciativa privada e comunidade. 

Apesar dos aspectos negativos do turismo predatório, considerando o grande potencial natural e turístico 
da região, é possível a implantação do turismo sustentável para a área, assegurando o desenvolvimento da 
comunidade e compatibilizando economia e conservação ambiental.  

Na medida que todos os envolvidos entenderem a importância ecológica do ecossistema existente nesta 
zona costeira, fundamental para o desenvolvimento econômico da região, ficará mais fácil a sua 
fiscalização, tanto por parte da comunidade, quanto pelos órgãos públicos. 

Somente quando a sociedade estiver consciente sobre a necessidade de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, será possível modificar o quadro existente nestas praias, garantindo sua preservação para as 
próximas gerações. 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BITENCOURT, Neres de Lourdes da Rosa. Uma Proposta de Cidadania para a Preservação Ambiental. 
Estudo de Caso: Comunidade de Vargem do Braço no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 
Dissertação de Mestrado em Engenharia de Produção na área de Gestão Ambiental. Florianópolis: 
UFSC/2000. 

FUENTES, Messias. Tapando o sol com a peneira. Jornal Espinheira. set./94, nº2 e abr./99, nº54. In: 
MURIALDO, Myrna Swoboda. Subsídios para a Implementação de um Programa de Gestão Costeira 
Integrada para a Praia da Pinheira – Município de Palhoça/SC. Dissertação de Mestrado em Engenharia 
Ambiental. Florianópolis: UFSC/1999. 

MACEDO, Sílvio Soares; PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. Do Éden à Cidade – transformação da 
paisagem litorânea brasileira. In: YÁZIGI, Eduardo Et Alli (org.). Turismo: Espaço, Paisagem e Cultura. 
São Paulo: Hucitec, 1996. 

MURIALDO, Myrna Swoboda. Subsídios para a Implementação de um Programa de Gestão Costeira 
Integrada para a Praia da Pinheira – Município de Palhoça/SC. Dissertação de Mestrado em Engenharia 
Ambiental. Florianópolis: UFSC/1999. 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Folder distribuído pela FATMA – Governo do Estado de Santa 
Catarina, 1978. 

Levantamento aerofotogramétrico da região da Baixada do Massiambu, 1978: Secretaria do Mercosul. 

Levantamento aerofotogramétrico da região da Baixada do Massiambu, 1985: GECOM, FATMA. 

Levantamento aerofotogramétrico da região da Baixada do Massiambu, 1995: Patrimônio da União. 



 13 

Levantamento aerofotogramétrico da região da Baixada do Massiambu, 1998: Diretoria de Engenharia, 
Celesc. 

www.garopabasurf.com.br/serra_tabuleiro1.htm - acessado em 02/12/2002. 

www.ibama.gov.br – acessado em 10/11/2002. 

www.palhoca.sc.gov.br – acessado em 10/11/2002. 

 


