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1 Introdução 
 
É a partir do ano de 1500 que se inicia a colonização do Brasil com a chegada, e 

a descoberta desta terra, por Pedro Álvares Cabral. Terras antes ocupadas por diversos 
grupos indígenas são então de interesse da Coroa Portuguesa. Fato este ocorrido em 
uma época em que as navegações estavam em seu auge, onde os navegadores saíam em 
busca de especiarias na Ásia para a prática do comércio.  

Pelo fato dos portugueses terem chegado ao Brasil através do mar e terem 
fundado as primeiras vilas localizadas em áreas litorâneas, o processo de ocupação do 
Brasil caracterizou-se como concentrador da população no litoral. Atualmente cerca de 
60% do total da população brasileira reside no litoral. Muitas terras brasileiras 
localizadas no interior do país tiveram sua ocupação acentuada somente a partir da 
segunda metade do século XX, com incentivos do governo federal. São exemplos, as 
fronteiras agrícolas do Centro-Oeste e a instalação de um centro industrial na região 
Amazônica, cidade de Manaus, denominada de Zona Franca.  

Essas ocupações foram incentivadas pelo governo, pois se pretendia uma 
interiorização da população brasileira que tinha uma alta concentração no litoral e uma 
melhor ocupação das vastas terras que estavam sem aproveitamento econômico. No 
entanto, pode-se observar hoje que um resultado positivo com relação ao 
aproveitamento das terras localizadas no Centro-Oeste para a agricultura, uma vez que 
esta região transformou-se numa das produtoras de grãos do país.  

O que se pode verificar é que o processo de ocupação destas regiões (Centro-
Oeste e Amazônica) se difere dos processos ocorridos anteriormente em diferentes 
regiões do país, como por exemplo, a Região sul. Nesta o objetivo de sua ocupação 
populacional com a vinda de emigrantes foi assegurar o território, temendo uma 
ocupação espanhola. Inicialmente o sul do Brasil fica praticamente abandonado pelos 
portugueses, uma vez que os seus interesses econômicos estavam voltados para o 
nordeste com o cultivo da cana-de-açúcar e posteriormente na região de Minas Gerais 
onde foi encontrado o ouro no século XVIII.   

A Ilha de Santa Catarina, onde está situado o município de Florianópolis, teve 
sua ocupação efetivada muito mais tarde, em relação as regiões Nordeste e Sudeste, pela 
Coroa Portuguesa. Foi somente no ano de 1738 que foram enviados imigrantes para a 
Ilha.  

O presente trabalho apresenta a expansão urbana sofrida pela cidade de 
Florianópolis a partir da segunda metade do século XX, e de que forma esta expansão 
afetou a Praia do Santinho. Para entender as transformações ocorridas no lugar é 
necessário, num primeiro momento, conhecer sua história e depois analisar as mudanças 
ocorridas. Para tal, será relatada de forma breve a história de Florianópolis, para que 
seja possível dentro desse contexto situar a Praia do Santinho e as atividades 



econômicas presentes no decorrer de sua história. Posteriormente, serão analisados os 
impactos destas transformações na Praia do Santinho em âmbito sócio-ambiental. 

 
 
2 Breve História de Florianópolis 

 
Quando chegaram os primeiros portugueses à Ilha de Santa Catarina, a 

população nativa era formada por indígenas do grupo lingüístico Tupi-guarani, 
conhecidos como Carijós. Esses habitavam o litoral sul do Brasil, e diversas aldeias 
foram identificadas no interior da Ilha. De acordo com Caruso (1983), lugares como a 
Praia dos Ingleses, Lagoa da Conceição e Ratones eram povoadas pelos indígenas, pois 
o solo era apropriado para o cultivo da mandioca.  

No século XVII, mais precisamente no ano de 1673, foi fundada a Póvoa de 
Nossa Senhora do Desterro. Esse foi o primeiro nome da atual capital do Estado de 
Santa Catarina, Florianópolis. O povoado foi fundado por José Pires Monteiro, filho do 
vicentista Dias Velho (Cecca, 1997). A fundação de Desterro deve-se a um fator 
estratégico militar, pois se localizava entre as duas principais cidades da época: Rio de 
Janeiro e Buenos Aires. A primeira era de domínio português enquanto que a segunda 
era de domínio espanhol. A ilha teve dessa forma, uma grande importância geopolítica e 
militar (Caruso, 1983).  

Até o século XVIII a Ilha de Santa Catarina servia como porto de abastecimento 
de água, madeira e alimentos para embarcações espanholas que se dirigiam em direção a 
Buenos Aires, na Argentina (Cecca, 1997). Este fato reflete o desinteresse que a Coroa 
Portuguesa tinha com boa parte de sua colônia. O grande interesse de Portugal era o 
comércio de especiarias com a Índia que lhe geravam grandes lucros.  

De acordo com relatos de viajantes que passaram pela Ilha de Santa Catarina no 
início do século XVIII ao início do século XIX, a Ilha era um lugar de paisagens 
exuberantes onde era possível guarnecer os navios com víveres e frutos frescos, além de 
água e madeira. O comércio era fraco e se concentrava na vila de Nossa Senhora do 
Desterro, também local de maior concentração da população residente na Ilha. As 
demais residências localizavam-se próximas à costa, mas estavam espalhadas pela Ilha. 
O porto de Desterro era considerado como o melhor para o abastecimento dos navios 
situado ao sul do Atlântico. Outro destaque dado pelos viajantes é com relação a pesca 
da baleia que é realizada em algumas armações, que era monopolizado pela Coroa, 
através de trabalho escravo, ou seja, os habitantes da Ilha não obtinham qualquer 
vantagem econômica com esta prática. 1 

No século XVIII Portugal tomou como iniciativa uma mais efetiva ocupação da 
Ilha de Santa Catarina. O objetivo era de assegurar o território conquistado, evitando 
assim, o domínio espanhol da área. Para que isso se efetivasse, foi criada a capitania de 
Santa Catarina, por volta de 1738, com administração de um comandante militar 
(Caruso, 1983).  

É nesse contexto que é incentivada a imigração pelo governo português para 
tentar pela segunda vez a ocupação efetiva da Ilha de Santa Catarina. Conforme destaca 
Caruso (1983), entre os anos de 1748 e 1756 é registrada a chegada de cerca de cinco 
mil imigrantes à Desterro, vindos da Ilha dos Açores e da Madeira.  

Muitos imigrantes se situaram na vila de Nossa Senhora do Desterro, o que 
corresponde atualmente ao centro de Florianópolis. Já outras famílias se estabelecem no 
interior da Ilha de Santa Catarina apesar das dificuldades de acesso e de locomoção pela 
                                                
1 Obra: Ilha de Santa Catarina: relatos de viajantes estrangeiros nos séculos XVIII e XIX. Organizado por 
Martim Afonso Palma de Haro. Florianópolis: Editora da UFSC, Editora Lunardelli, 1996.  



falta de estradas. As famílias açorianas fundaram diversas freguesias2 como, por 
exemplo: a freguesia do Ribeirão da Ilha no sul da Ilha, a freguesia de São João do Rio 
Vermelho no Norte, a freguesia de Santo Antônio de Lisboa no Oeste e a freguesia da 
Lagoa da Conceição no Leste (Piazza & Hübener 2003). Alguns desses imigrantes 
açorianos se fixaram no leste da ilha fundando o Povoado das Aranhas, nome da Praia 
do Santinho até meados da década de 1970. O nome se deve ao morro que se localiza ao 
sul da praia e que é chamado de Morro das Aranhas.  

De acordo com Caruso (1983), com a chegada dos imigrantes açorianos inicia-
se o desmatamento na Ilha. Os imigrantes necessitavam da madeira para a construção de 
suas residências e, além disso, desmatavam para a implantação de lavouras. No entanto, 
a população açoriana passa por dificuldades de adaptação em suas novas terras. 
Conforme Piazza & Hübener (2003), as terras da Ilha de Santa Catarina não eram 
apropriadas para o cultivo de produtos como o trigo que era um dos destaques da 
produção açoriana feita na Ilha dos Açores. Com isso, eles passam a se dedicar ao 
cultivo da mandioca, cana-de-açúcar, arroz, fumo, milho, cebola, cevada, café, feijão e 
pimenta do reino, além da produção de farinha de mandioca e praticavam ainda a pesca. 
No Povoado das Aranhas os principais produtos cultivados eram a mandioca e o 
amendoim, sendo que o último era o produto do comércio da comunidade, a pesca 
também era praticada servindo somente para o consumo próprio (Cecca, 1997).  

A produção era destinada para a subsistência, sendo que somente o excedente 
era destinado a exportação tendo como principal mercado o Rio de Janeiro.  Para Peluso 
(1991), o comércio exportador foi a estrutura pela qual se sustentou a economia de 
Florianópolis3 até a década de 1930 quando esta começou a entrar em decadência, um 
fato observado é que alguns anos mais tarde, a partir do enfraquecimento da economia 
de exportação de Florianópolis, o porto da cidade é desativado. Nesse período, se 
registra um fortalecimento e um enriquecimento das funções do estado.  

 
 

3 De uma economia de base agrícola a uma economia sustentada no setor terciário 
 
Do momento da chegada dos açorianos a Ilha de Santa Catarina, de 1738 a 1756 

até o início do século XX, a agricultura, principalmente a de subsistência, e a pesca 
artesanal eram as principais atividades econômicas. O excedente era comercializado no 
porto de Desterro que se localizava onde atualmente está o Centro de Florianópolis. As 
comunidades situadas no interior da Ilha tinham grande dificuldade em comercializar 
sua produção, devido ao difícil acesso que tinham ao porto. Este fato foi exposto por 
Mira (2002, p.66) 

 
As localidades do interior da Ilha tinham em Desterro o seu 
entreposto comercial através do qual colocavam seus produtos 
no mercado, local e/ou nacional, e recebiam as mercadorias 
necessárias. As incipientes vias terrestres e as deficientes 
ligações marítimas mantinham apenas as relações básicas entre 
elas e com o centro maior em nada semelhantes as fáceis redes 
de comunicação da atualidade.   

 

                                                
2  Freguesia é o nome dado a menor das divisões administrativas nas cidades e províncias portuguesas. 
3 Nome dado ao município de Desterro em 1894 pelo então governador do Estado de Santa Catarina de 
Santa Catarina Hercílio Luz. 



Conforme Mira (2002), até 1930 Florianópolis era um centro portuário e 
comercial. Com a decadência sofrida pela produção da Ilha e posterior fechamento do 
porto, a cidade adquire na década de 1940 uma dupla função: a de cidade de serviços e 
político-administrativa.  

Cunha (2002) ressalta que nas demais regiões do Estado de Santa Catarina, 
como é o caso do Vale do Itajaí, da região Norte (partir de 1850) e da região Sul a partir 
de 1870, havia um desenvolvimento industrial que se iniciou com a vinda de emigrantes 
europeus. Estas regiões foram as responsáveis pelo dinamismo da economia catarinense 
durante décadas, ou seja, de 1850 até por volta de 1960.  

Na Ilha de Santa Catarina a indústria não teve um desenvolvimento significativo. 
O que havia na Ilha eram engenhos para a fabricação da farinha de mandioca, de açúcar 
e cachaça, além de pirão para descascar o arroz (Cunha, 2002). No entanto, estas 
atividades eram realizadas de maneira rústica, com a utilização de equipamentos que 
remontavam de fase pré-industrial.   

O fato de Florianópolis ser o centro do governo do estado e concentrar os 
serviços de energia, comunicações, bancários e de financiamento em médio e longo 
prazo, assim como a instalação das universidades federal e estadual, transformaram a 
cidade num centro de atração populacional (Cunha, 2002). A cidade proporcionava 
empregos que garantiam estabilidade e, ao mesmo tempo, era o destino de milhares de 
estudantes que pretendiam cursar o ensino superior. 

Atualmente os aglomerados de serviços mais importantes de Florianópolis são: o 
turismo de temporada (verão), ensino superior público e privado, a mídia, a medicina e 
o setor de atividades governamentais. Além disso, a indústria de informática também 
merece destaque na economia florianopolitana. De acordo com Cunha (2002), o setor de 
serviços é responsável por 92% das ofertas de emprego do município. 

A partir da década de 1970 o turismo passa a configurar no setor econômico da 
Ilha de Santa Catarina. Essa atividade provoca mudanças profundas na Ilha, em 
questões sociais, econômicas, estruturais, ambientais, distribuição populacional. Com o 
advento do turismo e a construção de rodovias estaduais que ligam o centro da cidade 
aos bairros do norte, sul e lesta da ilha, estas regiões começam a ser procuradas pelos 
turistas, pois facilitaram o acesso as praias destes bairros.   

O turismo na Ilha de Santa Catarina já era um desejo antigo do poder público. 
De acordo com Ferreira (1998), na década de 1940 os jornais já demonstravam o 
interesse do poder público em transformar a Ilha em um centro do turismo. Segundo os 
jornais da época a Ilha atrairia turistas vindos do Rio Grande do Sul, Uruguai e 
Argentina. Observa-se que os desejos e as intuições dos jornais se tornaram realidade na 
década de 1980 quando os Argentinos passam a freqüentar e a ser os principais turistas 
da ilha, com destaque ao Norte da ilha.  

Para chegar ao estágio de cidade turística, Florianópolis passou por diversas 
mudanças. Até o início do século XX o banho de mar era algo condenado na Ilha de 
Santa Catarina. Na Europa os médicos aconselhavam o banho de mar como sendo algo 
bom para a saúde (Ferreira, 1998). As casas eram construídas com os fundos voltados 
para o mar. O mar servia como lugar de despejo dos mais diversos dejetos como águas 
usadas, dejetos fecais, enfim era utilizado como um depósito de lixo (Cabral, 1979). 

Ainda conforme Ferreira (1998), a partir da primeira década do século XX 
famílias das elites que residiam no centro de Desterro começam a se retirar do centro 
para passar alguns dias fora da cidade como forma de fugir da cidade. Essas famílias 
iam até a Praia de Fora, no entanto não freqüentavam a praia e da mesma forma que no 
centro as casas tinham os fundos voltados para a praia e a frente para a rua.  



Na década de 1910 pessoas da elite freqüentam a praia como local de lazer, no 
entanto não há registros de que haja banho de mar, mas sim a realização de piqueniques 
e como uma área de sociabilidade.  

Na década de 1920 já há registros da ocorrência de banhos de mar na Ilha de 
Santa Catarina. Esses banhos eram realizados com as pessoas vestidas e nas praias 
próximas ao centro (Praia de Fora, do Muller) e pela elite ilhéu. O banho de mar era 
realizado como refrigério para o calor do verão. É na década de 1930 o banho de mar se 
firma na Ilha. 

Com a construção da ponte Hercílio Luz em 1926, a elite de Desterro se desloca 
para os Balneários de Coqueiros e Estreito na década de 1930. Com isso esses dois 
balneários transformam-se nos mais badalados da região. 

Os moradores do interior da Ilha continuam alheios a estes fatos. As praias do 
Norte e Sul da Ilha eram habitadas por colônias de pescadores que continuavam vendo o 
mar como fonte de alimentos e de seu sustento e não como uma área para o lazer. Além 
disso, o deslocamento para o interior da Ilha era difícil devido a falta de vias. Havia 
somente trilhas e caminhos por onde passavam carruagens, mas as viagens eram 
cansativas.  

  
 

4 Os impactos do turismo e da expansão urbana sobre a Praia do Santinho 
 

A partir da década de 1970 o turismo passa a fazer parte do cenário da Ilha de 
Santa Catarina e nesse contexto se insere a Praia do Santinho. No entanto, é na década 
de 1980 que o turismo ganha força e inicia uma efetiva mudança na paisagem da Praia 
do Santinho. O uso do solo anteriormente era caracterizado pela agricultura, onde a 
divisão da terra era feita em pequenas glebas. Com o advento do turismo há um 
processo de divisão da terra, a gleba se transforma em diversos lotes. No entanto, esta 
divisão está associada não somente ao turismo, mas em grande parte com a especulação 
imobiliária, presente de forma intensiva em toda a Ilha de Santa Catarina.  

A praia do Santinho situa-se no leste da ilha de Santa Catarina com as 
coordenadas geográficas 27°27’Sul e 48°22’Oeste, entre as praias de Ingleses e 
Moçambique. Localiza-se a cerca de 35 km do centro de Florianópolis. Conforme 
Peixoto (2005), a extensão da praia mede 1908 metros e com largura média de 54 
metros. No lado norte da praia situa-se o Morro dos Ingleses, ao sul o Morro das 
Aranhas e a oeste encontra-se um cordão de dunas frontais seguido por cordões de 
dunas fixas.  

Durante a sua história observam-se diversas mudanças referentes à ocupação e 
ao uso do solo na comunidade do Santinho. Estas se devem principalmente a fatores 
econômicos. De acordo com Santos (1994) o uso do território vai de acordo com a força 
do mercado e dessa se constituem distintos territórios com dimensões espaciais 
distintas. Assim sendo, com a vinda dos açorianos num primeiro momento as atividades 
praticadas eram a agricultura e a pesca artesanal. A partir da década de 1970 o turismo 
vem sendo a principal atividade econômica do Santinho (Souza, 2005).  

Desta forma, a história da ocupação do Santinho é de fundamental importância 
para a compreensão do atual contexto encontrado no lugar. “O lugar é, antes de tudo, 
uma porção da face da terra identificada por um nome. Aquilo que torna o ‘lugar’ 
especifico é um objeto material ou um corpo”, ou seja, a sua forma (Santos, 1980, 
p.121).  Para tal será analisado de que forma ocorreu a formação do espaço do Santinho. 
Por espaço entendemos como sendo a compreensão do processo econômico, do modo 
de produção vigente em determinado período e dos fluxos envolvidos neste processo 



(Santos, 1977). A organização do espaço por sua vez, é determinada pelos diversos 
fatores da sociedade como a cultura, a tecnologia e a organização social. O conjunto de 
“fixos”, formado pelas construções, estradas e demais formas fixas que compreendem 
uma sociedade, estão distribuídos conforme uma lógica ditada externamente pelo modo 
de produção e internamente pela formação sócio-espacial. (Santos, 1977).  

Do ponto de vista geológico, o Santinho é formado por embasamento cristalino, 
nas partes mais altas como o Morro das Aranhas, localizado ao sul da praia, e o morro 
dos Ingleses localizado ao norte da praia. A planície se caracteriza por depósitos 
sedimentares, onde sua origem provém dos movimentos de regressão e transgressão do 
nível do mar. De acordo com Peixoto (2005), a planície costeira é formada pelo 
depósito marinho praial do Holoceno recente, depósito eólico do Holoceno e depósito 
marinho praial recoberto por depósito eólico do Pleistoceno Superior. O depósito eólico 
do Holoceno corresponde ao sistema dunário Ingleses-Aranha e ao sistema dunário 
Ingleses-Santinho ambos são ambientes que se encontram no Santinho.  

A planície costeira originou-se das flutuações relativas do nível do mar. De 
acordo com Peixoto (2005), há três tipos de depósitos presentes na praia do Santinho: 
depósito marinho praial do Holoceno recente, depósito eólico do Holoceno e depósito 
marinho praial recoberto por depósito eólico do Pleistoceno Superior.  

“O depósito marinho praial do Holoceno recente está localizado próximo à linha 
de costa atual, ancorado aos pontais rochosos do Morro do Calhau Miúdo e Morro dos 
Ingleses” (Peixoto, 2005, p. 14). 

O depósito eólico do Holoceno está associado às formações das dunas ativas 
Santinho-Ingleses e ao campo de dunas do Santinho. A origem destas dunas está 
relacionada com o vento sul, que faz o transporte dos sedimentos da costa até a 
localização atual das dunas. Com relação a formação de dunas na Ilha de Santa Catarina 
Scheibe (2002, p. 53) expõe: 

 
Os campos de dunas da Ilha desenvolvem-se na direção Sul-
Norte, condicionados pelas linhas tectônicas dos maciços 
graníticos, e pelas direções dos ventos, que se alternam de 
Nordeste, mais freqüentes, e de Sul, mais intensos, o que resulta 
em dunas parabólicas bem formadas com cúspide para o Norte. 

 
Segundo Peixoto (2005), o depósito marinho praial recoberto por depósito eólico 

do Pleistoceno Superior ocorre nas formas de rampa de dunas sobre o embasamento 
cristalino diferenciado e duna estabilizada ou com vegetação, que aparece paralela ao 
campo de dunas ativas.  

A Praia do Santinho pertence a Planície entre mares que vai dos Ingleses à Barra 
da Lagoa e se caracteriza pela presença de terraços costeiros do período pleistocênico, 
ou seja, cerca de 10.000 anos (Scheibe, 2002).  

De acordo com Westarb (2004), a hidrologia local se resume: a Lagoa do Jacaré, 
situada na parte central do Santinho e a Lagoa das Lavadeiras, situada na lateral do 
Morro das Aranhas. Ambas ocorrem sobre as dunas móveis do Santinho. As águas 
subterrâneas compreendidas pelo Aqüífero Sedimentar dos Ingleses localizado em todo 
o Distrito dos Ingleses do Rio Vermelho (Ingleses, Santinho, Sítio do Capivari e 
Gaivotas). Em alguns lugares o lençol freático aflora e em praticamente toda a sua 
extensão é caracterizado pela pouca profundidade. A presença do lençol freático é 
explicada pelo depósito sedimentar, pois este é formado por areias que possuem uma 
alta permeabilidade, permitindo o armazenamento de água.  



O Santinho, em sua grande parte, é formado por solos arenosos abrangendo as 
áreas de dunas fixas, as dunas frontais e a planície costeira. Conforme estudos 
geomorfológicos feitos na região pela Casan (Companhia de água e saneamento de 
Santa Catarina) e por Ferreira (apud Westarb 2004), os depósitos da superfície são 
constituídos por areias finas e bem selecionadas.  

A vegetação predominante na planície costeira, desde as dunas frontais até os 
cordões de dunas fixas é a restinga, estando esta bastante degradada pela ocupação 
urbana. De acordo com Campos (1991, p. 112), “Na restinga da Aranhas e Ingleses, 
predominam as mirtáceas: cambuí, guamirim, guamirim-da-folha-miúda, baguaçu, 
guabiroba-da-praia. Também freqüentes a camarinha, urumbeva, aroeira-vermelha, 
aroeira-brava, além de um estrato herbáceo à sombra dos arbustos com agrupamentos de 
aráceas”.  

Com a descrição sumária do meio físico, feita acima, se pode perceber que os 
ambientes do Santinho são caracterizados pela sua fragilidade. No Santinho a maior 
parte da ocupação do solo situa-se sobre a formação geológica do depósito praial 
recoberto por depósito eólico do Pleistoceno Superior.  

No final da década de 1970 inicia-se a urbanização no Santinho e na década de 
1980 há a solidificação do turismo quando se observa um grande fluxo de turistas 
vindos de diversos estados do país e da Argentina (Souza, 2005). Através desse 
processo há mudanças significativas na comunidade. Um exemplo é a extinção das 
terras comunais4 que estavam presentes na comunidade tradicional açoriana. Com a 
urbanização essas terras são desmembradas, ou seja, pessoas tomam posse da terra e 
essa se transforma em lotes disponíveis para a construção civil. Através da especulação 
imobiliária as pequenas propriedades rurais também são desestruturadas, pois a terra se 
torna uma mercadoria.  

Para Campos (1991), há um processo de mudança na função da terra. Num 
primeiro momento, com a economia de subsistência a terra tinha valor de uso e 
posteriormente quando a urbanização chega à Ilha a terra passa a ter valor de troca. 
Pessoas mais esclarecidas e detentoras de maior poder econômico compram as terras 
dos pescadores e agricultores residentes nas praias para posteriormente lotear e revender 
por um valor muito superior ao que foi pago pela terra. Alguns lotes não são vendidos 
como forma de assegurar uma valorização, caracterizando a especulação imobiliária.  

Por outro lado, com a expansão do turismo o poder público tem tomado medidas 
que privilegiam principalmente a população mais abastada. Ainda na década de 1970 
são construídas as rodovias, SC 401, 404 e 406, que fazem a ligação do centro de 
Florianópolis às praias do leste, sul e norte. O Plano Diretor dos Balneários, aprovado 
pela câmera de vereadores no ano de 1985, tem medidas de incentivo ao setor turístico, 
através da implantação de vias de acesso e de incentivos dados a rede hoteleira. Assim 
sendo, verifica-se que os poderes públicos municipais e estaduais estão compromissados 
com os agentes econômicos (Souza, 2005).  

De acordo com Pereira & Santos (2005: 10), “a cultura urbana do lazer e da 
busca por balneários, aliada à melhoria do acesso com a construção da SC 401, 
desencadeou o processo de crescimento urbano para a parte norte da ilha em função da 
intensificação dos fluxos turísticos”.  

Conforme mostra Squera (2006) a população do Distrito de Ingleses do Rio 
Vermelho em 1980 era de 2.695 habitantes, passando em 1991 para 5.809 e em 2000 

                                                
4 Terras comunais é o nome atribuído às terras que eram de uso comum pelos moradores de uma 
determinada comunidade formada pelos açorianos na Ilha de Santa Catarina. Eram utilizadas para a 
colocação do gado, retirada de lenha e atividades culturais como a “brincadeira do boi”.  



para 16.514. Com estes dados observa-se o incremento populacional sofrido pelo citado 
distrito e que coincide com a consolidação da atividade turística da área.  

A urbanização e o turismo trouxeram diversos impactos para a sociedade e para 
o meio ambiente local. Dentre os impactos sofridos pela sociedade podemos destacar a 
perda de traços culturais típicos como a brincadeira do boi, que era realizada nas terras 
de uso comum, o boi de mamão, pau de fitas, festas religiosas como a procissão e Festa 
do Divino, brincadeiras infantis, lendas (Zeferino, 2008). Manifestações culturais que 
foram se perdendo com o passar dos anos e com a perda das pessoas da comunidade, 
pois com o processo de venda e loteamento de suas terras muitas foram expropriadas, 
expulsas ou compraram um lote num lugar mais afastado da praia, devido ao valor 
inferior pago ao terreno.   

Outro impacto social observado e proveniente do turismo observado na 
comunidade do Santinho é a má distribuição da renda. Os descendentes dos pescadores 
começaram a trabalhar como assalariados do comércio e dos hotéis com o fim da pesca 
na comunidade. Alguns se tornaram pequenos comerciantes. Os detentores do capital 
são grandes empresários da região.   

Com relação aos impactos ao meio podemos destacar o desmatamento, 
principalmente da restinga, a ocupação de dunas, a poluição.  

A restinga, apesar de ser protegida pelo Código Florestal de 1965 sendo proibido 
seu desmatamento, observa-se que constantemente ela é destruída e em seu lugar são 
construídas edificações. De acordo com Peixoto (2005) a degradação da vegetação 
nativa fez com que surgissem espécies invasoras na parte sul da praia, local onde está 
instalado o resort Costão do Santinho. Além disso, a restinga serve como protetora para 
as dunas fixas. A retirada da vegetação faz com que a duna perca a sua instabilidade e 
caso haja construções sobre esta pode haver o soterramento da construção com a ação 
do vento. A presença da vegetação é de suma importância para a manutenção da praia e 
das dunas, uma vez que, a sua retirada pode representar um deslocamento dos 
sedimentos e desta forma mudar a paisagem atualmente encontrada no lugar.  

Scheibe (2002) lembra que intervenções nas dunas causam conseqüências no 
comportamento das areias. Se for retirada uma parte da duna e feita uma construção que 
impeça a atuação do vento nordeste ou sul, o vento contrário atuará com maior impacto 
sobre a duna podendo causar soterramentos, pois “uma vez perturbados, os movimentos 
tornam-se quase imprevisíveis, e obras civis de engenharia muitas vezes causam 
resultados contrários aos desejados” (SCHEIBE, 2002, p. 54). 

Outro fator a ser observado é a construção de edificações muito próximas a 
praia. Elas podem interferir no trabalho natural do mar, que é responsável pelo processo 
de sedimentação e da erosão da praia através da regressão e transgressão do mar.  

Um elemento importante da Praia do Santinho é o Aqüífero dos Ingleses do Rio 
Vermelho. Pelo fato de o aqüífero estar localizado sob solos arenosos e a baixa 
profundidade e não haver um sistema de coleta e tratamento de esgoto na comunidade 
caracteriza-se a existência de um sério problema. Aliado a esses fatores está o fato de 
que muitos moradores possuem em seu terreno, localizados de maneira próxima, um 
poço artesiano individual para a retirada de água para o consumo e uma fossa séptica 
(Westarb, 2004). A fossa séptica não é o meio adequado para o armazenamento dos 
resíduos domésticos em solos arenosos, pois esse tipo de solo é muito poroso e de 
rápida e fácil infiltração contaminando, assim, o lençol freático. A nosso ver, falta uma 
infra-estrutura básica para a população local, infra-estrutura para melhorar a qualidade 
de vida da população. Um outro exemplo da falta de infra-estrutura é a constante falta 
de água na alta temporada e dos congestionamentos na única via de acesso à praia. 
 



 
5 Considerações Finais 
 

A Ilha de Santa Catarina é vista como um lugar de grande beleza. Esta 
característica e a propaganda feita, tanto pela mídia como pela Secretaria de Turismo do 
Estado de Santa Catarina, tem atraído milhares de turistas anualmente. No entanto, o 
turismo assim como o incremento de empregos no setor de serviços trouxe como 
conseqüência a urbanização. Esta urbanização ocorreu de maneira desordenada com a 
ocupação e construção de residências e elementos turísticos (hotéis, pousadas, 
restaurantes) sobre a orla marítima, dunas fixas e móveis, restinga.  

A ocupação da orla marítima pode no futuro se demonstrar desfavorável ao 
turismo, pois um grande número de construções muito próximas a praia ou até mesmo 
sobre esta acaba escondendo a praia, ou seja, a praia anteriormente admirada pela sua 
beleza não pode mais ser vista da rua ou da janela da casa. Para vê-la é necessário se 
deslocar até ela. Além disso, em alguns casos, como por exemplo, em Balneário 
Camboriú, a construção de edifícios muito altos, próximos a praia, e devido a posição 
solar faz com que a partir do meio da tarde não tenha mais sol sobre a praia. Quem 
deseja ir a praia onde a partir das 15 horas não tem mais sol? 

É necessário que o poder público faça um planejamento para a ocupação das 
praias para que a expansão da cidade não destrua o meio ambiente e nem oculte a beleza 
das paisagens naturais da Ilha.  

Observa-se nessas considerações é que durante a sua curta história a comunidade 
do Santinho, assim como a cidade de Florianópolis, sofreu profundas mudanças. 
Inicialmente era habitada por indígenas que deixaram suas marcas no costão do Morro 
das Aranhas através de inscrições ruprestes. Posteriormente com a chegada dos 
imigrantes açorianos instalam-se no lugar famílias que se dedicam à agricultura e à 
pesca com o objetivo de sustentar a família. E a partir da década de 1970 surge uma 
nova atividade econômica que novamente modifica a comunidade. O turismo se torna a 
principal atividade econômica, provocando mudanças de ordem social, econômica e 
ambiental. Socialmente falando ocorreram mudanças nos costumes, nos modos de vida 
dos moradores, o crescimento da comunidade com a vinda de novos moradores atraídos 
pelas condições de vida e pela praia.  

Com relação à economia, as famílias não se dedicam mais a agricultura. A renda 
provém do turismo, sendo que alguns moradores construíram pousadas, outros na época 
de temporada alugam suas casas para os turistas, outros trabalham no comércio local e 
nos hotéis da região. As mudanças ambientais são decorrentes das novas construções 
que surgem e do grande contingente de pessoas que circulam na alta temporada.  

Essas mudanças ocorreram devido à inserção da comunidade ao sistema 
capitalista. No entanto, é importante ressaltar que isso não implica necessariamente em 
desenvolvimento. De acordo com Grinover (1989: 26), “o desenvolvimento desejado só 
pode vir da utilização racional e sustentável dos recursos da sociedade, mediante a 
adoção de tecnologias adequadas e a organização social eqüitativa e eficiente”.  

Sendo a Praia do Santinho um ambiente frágil em função de sua caracterização 
física e pela intensa ocupação sofrida recentemente e, considerando que todo o ambiente 
possui uma capacidade de suporte, será que a Praia do Santinho atingiu o máximo de 
seu suporte? Essa é uma questão a ser analisada por diferentes segmentos (econômicos, 
sociais, ambientais, culturais, públicos) para que a capacidade máxima de suporte não 
seja alcançada, caso ainda não tenha sido atingida, pois isso causa um desequilíbrio no 
meio e uma pior qualidade de vida para a população.  
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