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ABSTRACT 
 
The litoral of Santa Catarina consists of a diversity of ecossystems, each one with their own vulnerability 
and dinamics and the urban occupation and the improvement of tourism activities cause great impacts on 
these ecossystems. 
In the present work, aspects of the litoral occupation process are put in evidence by photographic 
assessement. It is also determined the annual growth and estimated the future growth of 
urbanization and tourism activities with base on SANTUR and IBGE data. 
Finaly, local press articles that show impacts caused by these actions in coastal cities, as natural 
catastrophes, are summarized. 
With this scenario it is possible to conclude that prevention attitudes are urgent, settling 
planning, control and research sistematic activities, aiming for a reasonable and sustainable 
utilization of natural resources. 
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3.  INTRODUÇÃO 
 
A orla catarinense, fase a sua exuberante riqueza natural e paisagística, constitue-se num forte atrativo 
para a exploração turística aliada a um processo crescente de ocupação e urbanização.  
 O incremento da urbanização litorânea, incluído o crescimento das atividades turísticas, provocou 
significativas alterações na organização do espaço territorial assim como fortes impactos nos ecossistemas 
costeiros.  
 
 Estes se caracterizam pela sua extrema sensibilidade e diversidade, assim como uma dinâmica própria 
que obrigam, urgentemente, à adotar uma atitude preventiva que evite seu comprometimento ou 
desaparição. Deveriam ser investidos menos recursos em projetos de engenharia naval para alargar praias 
ou construir  estruturas de contenção,  e mais em planejamento, pesquisas e entendimento do meio 
ambiente costeiro. 

 
 

4. DEFINIÇÕES 
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4.1. Ecossistemas litorâneos 
 

Extraímos do Vocabulário Básico de Meio Ambiente (VEROCAI, 1992), algumas definições dos 
ecossistemas mais característicos da costa de Santa Catarina. 

COSTÃO 
Termo brasileiro para indicar tipo de costa rochosa, em forma de paredão com forte 
declividade.  
DUNAS COSTEIRAS OU MARITIMAS 
“São acumulações arenosas litorâneas, produzidas pelo vento, a partir do 
retrabalhamento de praias ou restingas” (FEEMA – Proposta de decreto de 
regulamentação da Lei 690 de 01.12.83) 
ENCOSTA 
Declive nos flancos de um morro, de uma colina ou uma serra”(GUERRA, 1978). 
ENSEADA  
“Reentrância da costa, bem aberta em direção ao mar, porém com pequena penetração 
deste, ou, em outras palavras, uma baia na qual aparecem dois promontórios 
distanciados um do outro” (GUERRA, 1978). 
ESTUÁRIO 
“Uma extensão de água costeira, semifechada, que tem uma comunicação livre com o 
alto-mar; resultado, portanto, fortemente afetado pela atividade das marés e nele se 
mistura a água do mar (em geral de forma mensurável) com a água doce da drenagem 
terrestre.”(ODUM, 1972). 
FALÉSIA 
“Termo usado indistintamente para designar as formas de relevo litorâneo abruptas ou 
escarpado ou, ainda, desnivelamento de igual aspecto no interior do continente. Deve-se, 
não entanto, reservá-lo, exclusivamente, para definir tipo de costa no qual o relevo 
aparece com fortes abruptos" (GUERRA, 1978). 
FOZ 
"Extremidade onde o rio descarrega suas águas no mar" (DNAEE, 1976). 
LAGOA 
“Depressão de formas variadas –principalmente tendente a circulares-de profundidades 
pequenas e cheias de água salgada ou doce”(GUERRA, 1978). 
LAGUNA 
 “Depressão contendo água salobra ou salgada, localizada na borda litorânea. A 
separação das águas da laguna das do mar pode se fazer por um obstáculo mais ou 
menos efetivo, mas não é rara a existência de canais, pondo em comunicação as duas 
águas. Na maioria das vezes, se usa erradamente o termo de ‘lagoa’ao invés de laguna” 
(GUERRA, 1978). 
MANGUEZAL 
“São ecossistemas litorâneos, que ocorrem em terrenos baixos sujeitos à ação da maré, 
e localizados em áreas relativamente abrigadas, como baías, estuários e lagunas”. São 
normalmente constituídos de vasas lodosas recentes, às quais se associa tipo particular 
de flora e fauna “(FEEMA, proposta de Decreto de regulamentação da Lei no. 690/84)”. 
PONTAL 
“Língua de areia e seixos de baixa altura, disposta de modo paralelo, obliquo ou mesmo 
perpendicular à costa e que se prolonga, algumas vezes, sob as águas, em forma de 
banco. No primeiro caso, pode ser considerado uma restinga” (GUERRA, 1978). 
PRAIA 
“Zona à beira mar ou ao longo de vasta extensão de água, constituída por sedimentos 
não consolidados, areias movediças ou diversos materiais trazidos pelas vagas” 
(ACIESP, 1980). 
RESTINGA 
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“Acumulação arenosa litorânea, paralela aa linha da costa, de forma geralmente 
alongada, produzida por sedimentos transportados pelo mar, onde se encontram 
associações vegetais mistas características, comumente conhecidas como ‘vegetação de 
restinga"(Resolução CONAMA No. 004/85). 

 
 
4.2. Vulnerabilidade e dinâmica 
 
Diversos autores alertam para as condições de fragilidade e vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros. 

“As áreas costeiras mundiais estão entre as zonas mais vulneráveis do planeta. Sua exposição aos 
fenômenos naturais, associados a interfaces oceano, continente e atmosfera caracterizam-na como uma 
zona de alta instabilidade, onde a influencia de forçantes físicas de diversas escalas temporais e 
espaciais, denotam a dinâmica de fluxos de matéria e energia” (PERNETTA & MILLIMAN, 1995).  

Olga Cruz alerta sobre a sensibilidade e diversidade das áreas costeiras: “assim como possuir 
ecossistemas que têm uma dinâmica própria, a qual não pode ser interrompida. Ocorrem processos de 
mudanças naturais que não respondem a uma lógica previamente estabelecida, e para decifrá-los 
deverão ser feitas observações e estudos a longo prazo (30 a 50 anos). Conjuntamente, atuam fenômenos 
naturais como a erosão marinha ou tempestades que agravarão essa situação”(CRUZ, 1998). 
 
Os ecossistemas costeiros possuem uma dinâmica própria, apresentando estágios de evolução ou 
consolidação, dentro de processos naturais, que se desenvolvem através de longos períodos de tempo. Isto 
lhes confere elevados índices de fragilidade ou vulnerabilidade, aspectos que vem sendo analisados com 
maior profundidade nos últimos anos. No Anexo I encontramos – noticiados na imprensa- exemplos de 
mudanças morfológicas no litoral da Ilha de Santa Catarina.  
 
Também, diversos estudos realizados em nível internacional, demonstram que as praias em geral 
apresentam uma tendência à erosão e ao recuo. No Brasil, esse processo erosivo pode ser constatado em 
quase todo o seu litoral e Santa Catarina não constitui uma exceção.  
Segundo Sobral (1998), a causa das condições desfavoráveis que afetam a estabilidade das praias, pode ser 
atribuída à ação conjunta de fatores tais como: a diminuição da quantidade de sedimento (areia) sobre a 
costa, a lenta elevação do nível do mar (1,2 a 1,5 mm/ano) e um possível aumento do poder destruidor das 
ondas, ressacas, tempestades e marés. A  figura No. 1 mostra o processo de variação do perfil da praia em 
função das condições hidrodinâmicas. 
 
 

 
 Figura 1.  Variações sazonais dos perfis de praia. (A) Situação de verão,  
caracterizada pelo engordamento do etirâncio e pós-praia pelas ondas de 
bom tempo, com aparecimento de uma berma. (B) Situação de inverno, 
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caracterizada pela perda de material do etirâncio e das pós-praia pelas ondas 
mais fortes (ressacas) e acumulação do material em forma  de uma berma 
submersa na antepraia  (SUGUIO, 1992 apud   SOBRAL, 1998).                                                                               
                                                                                   

Outro aspecto da dinâmica costeira está constituído pelos fluxos da circulação oceânica - as diversas 
correntes - causadas pela ação dos ventos, das marés, das descargas de água doce do continente e da 
interação entre estes fatores e a morfologia do ambiente.  
 
4.3. Intervenções humanas 

 
As intervenções humanas no litoral, geralmente têm incrementado os efeitos de erosão e recuo de 

praias: urbanização, construção de muros  e diques, ocupação de faixas de dunas inclusive chegando às 
vezes a invadir a própria área da praia, etc.  (figuras 2  e 3).  
                                                

                  
Figura 2. Efeitos negativos resultantes da  
construção de um muro com enrocamento sobre a 
praia. (A) Situação inicial de uma praia e uma duna 
frontal em equilíbrio dinâmico. (B) Construção 
imprudente de uma casa sobre a duna frontal para 
se encontrar o mais próximo possível da praia. (C) 
O destino de uma duna frontal é ser erodida pelas 
ressacas e restaurada durante os períodos de bom 
tempo. Para proteger a casa da ação destrutiva das 
ondas, constrói-se um muro de proteção. 
Impedindo as trocas de material entre a duna e a 
praia, aumenta-se a turbulência da água na zona de 
arrebentação, provocando a perda de material e o 
conseqüente recesso da praia. (D) O muro de   
proteção será submetido ao impacto direto das 
ondas, o que leva à construção de um enrocamento 
e o conseqüente desaparecimento da praia 
(SOBRAL, 1998).                                                                                   
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Figura 3. Efeitos negativos resultantes da construção de espigões. As 
casas 1 e 2, imprudentemente construídas sobre a duna frontal (d), são 
ameaçadas pelas ondas de ressacas, o que não ocorre com aquelas casas 
(3 e 4) instaladas  mais afastadas da praia (A). Para proteger as casas 
em perigo, decide-se ampliar a praia (p) mediante a implantação de 
espigões (e). Os espigões, amortecendo a deriva litorânea (dl), 
depositam o material de um lado, mas provocam erosão e recuo da 
praia do lado oposto, colocando em perigo as casas 3 e 4, antes 
protegidas (B). Para proteger as novas casas ameaçadas, novos espigões 
serão construídos ao lado dos existentes, transferindo o problema da 
erosão, provocando o chamado efeito dominó (SOBRAL, 1998).                                                                                    

Para CRUZ (1998) o turismo é a terceira industria exportadora do mundo. “Destruidor de territórios e de 
culturas”. Uma de suas intervenções mais marcantes está representada pela construção de edificações na 
faixa dunária praial, que compromete seriamente a própria sobrevivência das praias.  

 
5. METODOLOGIA  
 
5.1. Ocupação turística  
 
A zona costeira do Estado de Santa Catarina, devido as suas belezas naturais, tem atraído nas 
últimas décadas, turistas nacionais e estrangeiros, o que vem proporcionando uma crescente 
ocupação urbana desta região. Tal ocupação do espaço costeiro tem se dado, muito 
freqüentemente, de forma irregular, estando em desacordo com a legislação ambiental, e em 
alguns casos inadequados do ponto de vista geotécnico. 

Apresentamos, a seguir, algumas fotografias- do ano 1996- do acervo fotográfico do Programa 
Gerenciamento Costeiro do Governo do Estado de Santa Catarina, onde se verificam alguns casos 
de ocupação ou de pressões  sobre ecossistemas característicos do litoral catarinense.  
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Figura 4.  Rio Saí-Açu,  fronteira entre  os estados de Santa Catarina e 
Paraná - município Itapoá: desmatamentos e urbanização da orla 
marítima  e da foz do rio. 

        
 Fig. 5. Praia central de Balneário Camboriú. Urbanização de alta 
densidade junto à praia. 
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Figura 6.  Loteamento no  pontal da Daniela – Florianópolis. 
 
 

 
 Figura 7.  Guarda de Embaú - Município de Palhoça. Ocupação  
desordenada  de dunas,  restingas e margem do rio.          
                                 
 

 
Fig. 8.   Praia de Jaguaruna. Loteamentos em área de dunas, praia  
e margens de lagoa. 
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5.1. Crescimento urbano e crescimento turístico 
 
Nas ultimas décadas, a população catarinense tem apresentado um forte processo de urbanização, e 
também de concentração no espaço litorâneo (Anexo II). A população dos municípios litorâneos 
alcançava  no ano 2.000 perto dos 2 milhões de pessoas.  
Por sua vez o movimento turístico, na temporada de verão, incrementa a população do litoral catarinense 
em 25% (um quarto) aproximadamente. No caso dos dois municípios mais movimentados da costa 
catarinense, ambos superam essa porcentagem, com Florianópolis um pouco acima  (26,75%) e Balneário 
Camboriú  praticamente quadruplicando sua população fixa (246,23%). 
 
 

 
Tabela 1: Estado de Santa Catarina e municípios de Florianópolis e Balneário Camboriú.  
 Movimento de turistas. Fonte: SANTUR – Pesquisa da demanda turística. 
 População residente em SC. IBGE – Censo demográfico 2000. 
 
 

  
Figura 9: Variação da população residente entre 1991 e 2000 
Fonte:  IBGE – Censo demográfico 2000 
Variação do numero de turistas/dia entre 1991 e 2000.  
Fonte: SANTUR – Pesquisa da demanda turística  
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 Conseqüentemente, esse aumento populacional do litoral produz fortes pressões de ocupação dos espaços 
costeiros,  provocando impactos diversos nos vulneráveis ecossistemas litorâneos. Projetando as 
tendências demográficas, podemos afirmar que a população total do litoral catarinense duplicará até o ano 
2020 na temporada de verão, sendo que municípios como Balneário Camboriú e Itapema apresentam um 
ritmo mais acelerado e alcançarão esse patamar em menos tempo. 
 
 
5.2. Conflitos e problemas decorrentes 
 
As conseqüências da ocupação da orla marítima com  infraestrutura de apoio à atividades urbanas e 
turísticas e sem considerar as condicionantes impostas pela fragilidade dos ecossistemas litorâneos, podem 
ser comprovadas na ressaca ocorrida no litoral de Santa Catarina em maio de 2001 (Anexo III), que 
atingiu as cidades de Florianópolis, Barra Velha, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Itapoá, 
Joinville, Içara, Laguna e Navegantes (praia de Gravatá). 
 
Importante é transcrever a opinião de dois pesquisadores universitários (grifo nosso):  
 
 “A ressaca ocorrida neste final de semana teve uma intensidade superior à normal devido a dois fatores: 
a maré de “águas vivas”-como é conhecida a alteração do nível do mar em períodos de lua nova e cheia 
– e a ocorrência de uma forte tempestade próximo aa costa. As ondas fortes, geradas pelo ciclone 
extratropical, foram empurradas em direção ao continente pelo vento sul.  
Como a maré estava acima do nível, a água do mar chegou a pontos mais distantes. A ocorrência é 
comum no litoral sul; os estragos têm sido mais intensos ano a ano, muito mais em virtude do avanço do 
homem e de suas construções em direção ao oceano”. Professor Jarbas Bonetti, da UFSC.  
 
“A ocupação desordenada do litoral explica os prejuízos provocados pela ressaca. O processo se 
remonta à década de 70, quando prefeituras fecharam os olhos para gigantescas invasões de áreas 
consideradas de preservação permanente, a exemplo das dunas. Ranchos e canoas e pequenas casas de 
pescadores deram lugar a casas de veraneio. Em seguida, as casas foram derrubadas e no lugar surgiram 
prédios. Tudo isso sem a devida preocupação ambiental e de planejamento urbanístico”. 
 
Como os prédios ocuparam o ultimo espaço possível, calçadões e avenidas foram erguidos onde antes 
estavam as dunas, revelando total ignorância das autoridades sobre o papel que elas representam”. 
Professor Marcus Polette, Cttmar-Univali. 
 
 Um outro problema começa a surgir no litoral catarinense: aliado às modificações naturais da área praial, 
alguns balneários começam a apresentar uma situação de saturação das praias. A solução proposta consiste 
no “engordamento das praias” e está sendo estudada pelo governo estadual, através do Departamento de 
Edificações e Obras Hidráulicas de Santa Catarina (Anexo IV). Seu objetivo será “recuperar a faixa da 
areia prejudicada pela ocupação urbana irregular e pela própria ação da natureza, como 
turbilhonamento e a pequena elevação do nível do mar, observada ao longo dos anos”. 
 
Para a execução, serão necessários mais de US$ 10 milhões, através de financiamento junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). As obras que vão assegurar a faixa de areia –invadida pela 
ocupação urbana irregular e ação da própria  natureza - estão programadas para até os próximos dois 
anos e meio.  O maior desafio do aterro é que o trabalho nem o dinheiro sejam perdidos  Análises da 
dinâmica da água, entre outras, alem de técnicas como os molhes mar adentro tentam assegurar a 
sobrevida do processo de ‘engordamento’ da faixa de areia”. 
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6. CONCLUSÂO 
 
O turismo no litoral catarinense se apóia fundamentalmente no usufruto das belezas naturais -  praias, 
dunas, promontórios, ilhas, manguezais, lagoas,  baias, estuários, etc. -  as quais, por sua vez,  conformam 
ecossistemas de grande vulnerabilidade e dinâmica morfológica.  
 
O processo de ocupação e urbanização das áreas costeiras, especialmente as áreas praiais,  compromete  
seriamente o equilíbrio e sobrevivência. desses sistemas naturais, assim como já está provocando 
“desastres”que afetam a infraestrutura instalada, obrigando a adotar-se  soluções que oneram grandemente 
as administrações públicas.   
 
Portanto, é urgente implantar uma estratégia de ordenação territorial que permita a utilização não 
predatória dos recursos naturais, respeitando-se  rigorosamente as condicionantes impostas pela 
fragilidade dos ecossistemas costeiros. Essa estratégia deverá ser efetivada  através de um planejamento 
sistemático, permanente e participativo,  integrador das ações do poder público e a sociedade  assim como 
mecanismos eficientes de controle e regularização.  
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Artigo: A TURISTIFICAÇÃO DO LITORAL DE SANTA CATARINA  –  Anexos  

 
 
 

ANEXO I 
 
DIÁRIO CATARINENSE. Artigos de 01/03/98 “As idas e vindas do mar”e “A Ilha está mudando de forma” 
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ANEXO II 
 

DADOS DE POPULACAO E  MOVIMENTO DE TURISTAS 
Fontes:  
IBGE: CENSO 2000 
SANTUR: PESQUISA DA DEMANDA TURÍSTICA 199 

 
 

FLORIANOPOLIS     BALNEARIO CAMBORIU    
  1991 1997 2000    1991 1997 2000  
população 254.941 284.845 341.871  população 40.233 61.097 73.292  
tur/dia 70.294 84.112 91.459  tur/dia 84.676 140.082 180.472  
soma pop + t/d 325.235 368.957 433.330  soma pop + t/d 124.909 201.179 253.764  
 
 

                                       
 
 
 
 
ESTADO DE SC        
  1991 1997 2000  
população 4.541.994 5.107.294 5.349.580   
tur/dia 213.006 475.907 479.598   
soma pop + t/d 4.543.985 5.109.291 5.351.580   
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ANEXO III 
 

DIÁRIO CATARINENSE.  
Artigo de 08/05/2001.”Nove cidades foram atingidas pela ressaca” 
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ANEXO IV 
 

DIÁRIO CATARINENSE.  
Artigo de 13/06/2000.”Projeto de aterro de praias” 
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