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RESUMO 
 

A partir da década de 70, inicia-se uma acentuada ocupação do Maciço Central do Morro da 
Cruz/Florianópolis/SC. Essa ocupação se dá de maneira irregular, principalmente pela população de baixa renda, em 
áreas inadequadas à ocupação do meio, acarretando no desequilíbrio ambiental e em graves problemas sociais 
associados ao espaço urbano. A proposta do trabalho foi a realização de um diagnóstico atualizado das áreas de 
ocupação irregular na área de estudo, tendo como metodologia a geração de produtos cartográficos no Sistema de 
Informação Geográfica Geomedia Professional 5.1 e no Sistema de Processamento de Informações Geográficas - 
SPRING 3.6. Através dos mapas temáticos gerados, verificou-se uma grande ocupação de áreas de risco ambiental, o 
que revela uma situação bastante preocupante, pois os  impactos causados pela urbanização de encostas podem resultar 
em deslizamentos durante episódios pluviais intensos. Os riscos são evidentes e somente frente a estes é que se pode 
convencer o poder público, os técnicos e a população da necessidade da adoção de medidas preventivas aos problemas 
decorrentes do processo de ocupação. 
 
Palavras Chaves: Ocupação Irregular, Degradação Ambiental e Sistema de Informação Geográfica. 

 

ABSTRACT 

 
From the 70’s decade begins a strong occupation of Maciço Central do Morro da Cruz/Florianópolis/SC. This 
occupation happens in irregular way, strongly for the low income population, in inadequate areas of occupation, causing 
an ambiental disequilibrium and serious social problems associates to urban area. The proposal of the work was the 
diagnosis accomplishments for irregular occupation areas, using a specific methodology for generate cartographic 
products through Geographic Information System (Geomedia Professional 5,1), and the System of Processing 
Geographic Information – (SPRING 3.6). With the results of thematic maps, it was verified occupations in areas of 
ambiental risk, which brings up problems for urban planning. Therefore, the impacts caused for urbanization of 
hillsides, results in frequent land slides during intense pluvial episodes. Only in front of accidents it is possible to 
convince public power, technician and population about the necessity such problems preventions. 

Keywords: Irregular occupation, Environment Degradation and Geographic Information System. 
 
 

1  INTRODUÇÃO 

O Maciço Central do Morro da Cruz 
consiste num grande morro de granito disposto no  

sentido norte-sul, na parte central do lado oeste da Ilha 
de Santa de Catarina (Figura 01), com cerca de 5 Km de 
comprimento e em torno de 800 m de largura, sendo sua 
altitude máxima de 292 metros. Os assentamentos que 
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atualmente ocupam o Maciço Central do Morro da 
Cruz são: Morro do Mocotó, Morro da Caixa da 
D’Água, Penhasco, Pedra do Paraíso, Tico-Tico, 
Chapecó, Morro do Céu, Serrinha, Carvoeira, Caireira 
da Vila Operária, Horácio, Mariquinha, Nova 
Descoberta, além de parte dos bairros do Centro, 
Prainha, José Mendes, Saco dos Limões, Trindade, 
Agronômica e Pedra Grande. Por apresentar-se como 
um limite natural à expansão horizontal do Centro de 
Florianópolis, durante muitos anos a ocupação do 
mesmo se deu de forma isolada e posteriormente junto 
aos caminhos que o circundavam em todo o contorno. 
Entretanto este limite não foi suficiente para conter a 
expansão do centro, devido à sua proximidade a tudo 
que o complexo urbano oferece.  

A população de baixa renda foi pioneira 
nesta ocupação, pois pessoas mais abastadas não se 
submetiam a viver no Morro, que ainda não dispunha 
de infra-estrutura básica. Mesmo assim, estas 
ocupações ocorreram nas áreas mais favoráveis da 
encosta. Somente no fim da década de 70 é que as 
áreas de maior altitude e declividade começaram a ser 
ocupadas, mas num processo bastante rápido, 
acompanhado também pelo adensamento dos bairros 
existentes, principalmente aquelas voltadas para oeste, 
ou seja, o Centro. Recentemente, pessoas de alta renda 
procuram se estabelecer no Morro, devido à paisagem 
que dele se pode vislumbrar, e este é um fator 
preocupante, devido ao modo como são lançados as 
ruas e lotes, pelo porte dos aterros e pela falta de 
conhecimentos técnicos necessários. No entanto, 
grande parte da população do Maciço é de baixa renda, 
residem em pequenas e precárias casas, em áreas de 
altas declividades, caracterizadas pela falta de 
elementos básicos de infra-estrutura, como sistema 
viário, saneamento e de recolhimento regular de lixo 
junto aos domicílios, entre outros.  

O processo acelerado de ocupação irregular 
favorece o desequilíbrio ambiental e provoca 
conseqüências agravantes ao espaço urbano. A falta de 
permeabilidade do solo, a retirada da vegetação nas 
encostas, a implantação de edificações nos cursos 
d’água e declividades acentuadas acarretam em graves 
problemas de deslizamentos durante episódios pluviais 
intensos. Os riscos são evidentes e somente frente a 
estes é que se pode convencer o poder público, os 
técnicos e a população da necessidade da adoção de 
medidas preventivas aos problemas decorrentes do 
processo de ocupação.  

Sob estas condições, o trabalho tem como 
proposta a realização de um diagnóstico atualizado das 
áreas de ocupação irregular no Maciço Central do 
Morro da Cruz, tendo como metodologia a geração de 
produtos cartográficos no Sistema de Informação 
Geográfica Geomedia Professional 5.1 e no Sistema de 
Processamento de Informações Geográficas - SPRING 
3.6. Os mapas temáticos gerados são ferramentas de 
extrema importância e de fácil compreensão, tanto para 
as autoridades competentes que necessitam de 

materiais cartográficos para a tomada de decisão, como 
para a população leiga em geral. 

Neste contexto, a ferramenta SIG associada às 
imagens de alta resolução e a cartografia digital, permite 
aos planejadores executarem questionamentos 
inteligentes ao sistema, simulando eventuais tendências a 
deslizamentos e visualizar as encostas ocupadas 
irregularmente. Portanto, o desenvolvimento deste 
trabalho serve de apoio fundamental à tomada de 
decisões, permitindo a caracterização espacial de áreas 
de riscos ou de risco potencial em um nível local de 
atenção, no sentido de propiciar melhores intervenções 
tanto para controle como para prevenção, que se revela 
útil para aqueles que desejam minimizar os problemas de 
degradação ambiental no Maciço Central do Morro da 
Cruz. É através de uma gestão urbana eficaz que se pode 
melhor analisar possíveis impactos ambientais, 
regularizar e ordenar o uso e ocupação do território. A 
adequação da ocupação urbana do Maciço Central do 
Morro da Cruz às diretrizes do Estatuto da (Lei 10.257 
de 10/06/2001), minimizará os problemas ambientais e 
garantirá melhores condições de vida para a população. 

 

Fonte: Ilha de Santa Catarina (Imagem LANDSAT TM 7 - 2000 - Composição 
RGB 345 - resolução 30 m) e Maciço Central do Morro da Cruz (Imagem Quick 

Pack - 2002 - composição RGB 123 -  resolução 2.40 m). 

 
Fig. 01 - Localização do Maciço Central do Morro da 

Cruz na Ilha de Santa Catarina - SC - Brasil. 
 

2  METODOLOGIA 

Através do Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) Geomedia Professional 5.1, produzido pela 
INTERGRAPH/SISGRAPH e utilizando-se da imagem 
de satélite Quick Pack (Digital Globe), 2002, resolução 
2.40 m e composição RGB 123, foi realizada a 
digitalização da ocupação urbana do Maciço Central do 
Morro da Cruz, assim como a digitalização dos limites 
dos bairros e das áreas definidas pelo Micro-Zoneamento 
Urbano, tendo como referência o Plano Diretor do 
Distrito Sede do Município de Florianópolis/SC (Escala 
1:10.000), elaborado pelo Instituto de Planejamento 
Urbano de Florianópolis - IPUF, 1998.  
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Através de análises espaciais disponíveis no 
SIG foi realizada a sobreposição da digitalização da 
ocupação urbana com o mapa temático do Micro-
Zoneamento Urbano da área (Figura 02), de forma que 
o resultado da análise espacial (Spatial Intersection) 
mostrasse somente as áreas onde a ocupação urbana 
que se sobrepõe com as Áreas de Preservação com uso 
Limitado - APL e com as Áreas de Preservação 
Permanente – APP (definidas no Micro-Zoneamento 
Urbano), o que resultou no mapa temático da Ocupação 
Irregular no Maciço Central do Morro da Cruz (Figura 
nº 03).  

Fig. 02 – Mapa do Micro-Zoneamento 
Urbano do Maciço Central do Morro da Cruz 

/Florianópolis/SC. 
 

No mapa temático do Micro-Zoneamento 
Urbano do Maciço Central do Morro da Cruz (Figura 
02), definido pelo Plano Diretor do Distrito Sede do 
Município de Florianópolis/SC (1998), as áreas em 
verde escuro são as Áreas de Preservação Permanente 
(APP) - aquelas necessárias à preservação dos recursos 
e paisagens naturais, e à salvaguarda do equilíbrio 
ecológico; em verde claro são as Áreas de Preservação 
com uso Limitado (APL) - aquelas que pelas 
características de sua geomorfologia ou cobertura 
vegetal não apresentam condições de suportar 
determinadas formas de uso do solo sem prejuízo do 
equilíbrio ecológico ou da paisagem natural. Na cor 
lilás, são as Áreas Comunitárias Institucionais (ACI) - 

destinadas aos equipamentos comunitários ou usos 
institucionais necessários ao bem estar da população; em 
vermelho são as Áreas Mistas Centrais (AMC) - áreas 
onde predominam atividades comerciais e serviços leves, 
correspondendo aos centros urbanos e centros de bairro. 
Em amarelo são as Áreas Residenciais Exclusivas (ARE) 
- destinadas exclusivamente ao uso residencial; em 
laranja são as Áreas Residenciais Predominantes (ARP) - 
onde o uso residencial é complementado por comércio e 
serviços vicinais de pequeno porte. Na cor rosa, são as 
Áreas Turísticas Residenciais (ATR) - onde os usos 
turísticos se mesclam a usos residenciais; em verde 
florescente são as Áreas Verdes de Lazer (AVL) - são 
espaços ao ar livre, de uso público ou privado, que se 
destinam à criação ou à preservação da cobertura vegetal, 
à prática de atividades de lazer e recreação. 

Fig. 03 – Mapa da Ocupação Irregular no Maciço Central 
do Morro da Cruz /Florianópolis/SC. 

 

As áreas em verde escuro no mapa temático da 
Ocupação Irregular no Maciço Central do Morro da Cruz 
(Figura 03) são as Áreas de Preservação Permanente – 
APP; em verde claro são as Áreas de Preservação com 
uso Limitado (APL); em vermelho são as Áreas de 
Ocupação Irregular sobre APP e em rosa são as Áreas de 
Ocupação Irregular sobre APL. 

No Sistema de Processamento de Informações 
Geográficas - SPRING 3.6 desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, foram 
digitalizadas as curvas de nível da área que compreende 
o Maciço Central do Morro da Cruz, tendo como 
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referência a Base Cartográfica - Aglomerado Urbano 
de Florianópolis/SC - Levantamento 
Aerofotogramétrico - Folhas SG - 22 - Z - D - V - 2 - 
NE - F (Escala 1:10.000), elaborado pelo Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF, 1979. 
Após a digitalização das curvas de nível foi gerados o 
mapa hipsométrico e o mapa de declividade da mesma 
área, em seguida estes documentos cartográficos foram 
sobrepostos a ocupação urbana (digitalizada na etapa 
anterior), resultando nos mapas temáticos: Áreas de 
Ocupação Urbana sobre a Hipsometria do Maciço 
Central do Morro da Cruz (Figura 04) e Áreas de 
Ocupação Urbana sobre a Declividade do Maciço 
Central do Morro da Cruz (Figura 05).  

Fig. 04 – Mapa das Áreas de Ocupação Urbana sobre a 
Hipsometria do Maciço Central do Morro da 

Cruz/Florianópolis/SC. 

As classes de altimetria definidas para a 
geração do mapa temático das Áreas de Ocupação 
Urbana sobre a Hipsometria do Maciço Central do 
Morro da Cruz (Figura 04) foram as seguintes: 0 a 50 
metros (verde), 50 a 100 metros (amarelo-claro), 100 a 
150 metros (amarelo), 150 a 200 metros (marrom-
claro), 200 a 250 metros (marrom) e 250 a 300 metros 
(marrom-escuro). Para a geração do mapa temático das 
Áreas de Ocupação Urbana sobre a Declividade do 
Maciço Central do Morro da Cruz (Figura 05), foram 
estabelecidas classes de declividade em porcentagem. 
Os intervalos adotados são de uso corrente no IPUF, e 
tem por base uma interpretação do Código Florestal 
Brasileiro de 1965, que não permite a derrubada de 

florestas em áreas com inclinação entre 25 e 45 graus 
(30% a 46,6%). Estes valores correspondem: de 0% a 
30% (amarelo-claro) de 30% a 46,6% (amarelo-escuro) 
de 46,6% a 100% (marrom-claro) e mais de 100% 
(marrom-escuro). As áreas em vermelho em ambos os 
mapas, correspondem aos polígonos da ocupação urbana, 
digitalizada sobre a imagem de satélite de alta resolução. 

Fig. 05 – Mapa das Áreas de Ocupação Urbana sobre a 
Declividade do Maciço Central do Morro da 

Cruz/Florianópolis/SC. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Lei Complementar n° 001/97, que dispõe 
sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo no 
Distrito Sede de Florianópolis, defini APP e APL como: 

Art. 21 - “Áreas de Preservação 
Permanente (APP) são definidas como 
aquelas necessárias à preservação dos 
recursos e das paisagens naturais, e à 
salvaguarda do equilíbrio ecológico”. 

Art. 22 - “Áreas de Preservação com Uso 
Limitado (APL) são definidas como aquelas 
que pelas características de declividade do 
solo, do tipo de vegetação ou da 
vulnerabilidade aos fenômenos naturais, 
não apresentam condições adequadas para 
suportar determinadas formas de uso do 
solo sem prejuízo do equilíbrio ecológico 
ou da paisagem natural”.  

Sob estas condições, a ocupação de APP e de 
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APL é irregular e implica em riscos para o ambiente e 
para a população. No mapa da Ocupação Irregular no 
Maciço Central do Morro da Cruz (Figura 03), o fato 
que mais chama atenção é a grande ocupação irregular 
em área de APP no Bairro Saco dos Limões mais 
especificamente na comunidade da Caieira do Saco dos 
Limões, representada no mapa pela maior área em 
vermelho. A situação é preocupante, pois APP é de 
extrema importância ecológica e relativamente 
vulnerável a degradação. No entanto, cresce 
significativamente a proliferação de casas sem infra-
estrutura, pondo em risco muitas famílias.  

Conforma a lei supra citada as Áreas de 
Preservação Permanente (APP) compreendem: 

I - topos de morros e linhas de cumeada, considerada 
como a área delimitada a partir da curva de nível 
correspondente a dois terços da altura mínima da 
elevação em relação à base; 
II - encostas com declividade igual ou superior a 46,6% 
(quarenta e seis e seis décimos por cento); 
III - mangues e suas áreas de estabilização; 
IV - dunas móveis, fixas e semi-fixas; 
V - mananciais, considerados como a bacia de 
drenagem contribuinte, desde as nascentes até as áreas 
de captação d'água para abastecimento; 
VI - faixa marginal de 33,00 m (trinta e três metros) ao 
longo dos cursos d`água com influência da maré, e de 
30,00 m (trinta metros) nos demais; 
VII - faixa marginal de 30,00 m (trinta metros) ao 
longo das lagoas e reservatórios d`água situados na 
zona urbana, e de 50,00 (cinqüenta) a 100,00 m (cem 
metros) para os situados na zona rural, conforme a 
Resolução CONAMA 004/85; 
VIII - fundos de vale e suas faixas sanitárias, conforme 
exigências da legislação de parcelamento do solo; 
IX - praias, costões, promontórios, tômbolos, restingas 
em formação e ilhas; 
X - áreas onde as condições geológicas desaconselham 
a ocupação; 
XI - pousos de aves de arribação protegidos por 
acordos internacionais assinados pelo Brasil; 
XII - (vetado); 

XIII - Áreas dos parques florestais, reservas e estações 
ecológicas. 

Nas de Áreas de Preservação com Uso 
Limitado (APL) são incluídas as áreas onde 
predominam as declividades entre 30% (trinta por 
cento) e 46,6% (quarenta e seis e seis décimos por 
cento), bem como as áreas situadas acima da "cota 
100" que já não estejam abrangidas pelas Áreas de 
Preservação Permanente (APP). 

Partindo dos mapas elaborados e das 
diretrizes dispostas na Lei Complementar n° 001/97 
verificasse um descaso total em relação à ocupação de 
topos de morros, linhas de cumeada, de encostas com 
declividade igual ou superior a 46,6% (polígonos 
vermelhos sobre as áreas em amarelo-escuro e marrom-
claro - Figura 05) e de áreas situadas acima da "cota 

100" (polígonos vermelhos sobre as áreas em amarelo, 
marrom-claro, marrom e marrom-escuro – Figura 04).  

No mapa temático das Áreas de Ocupação 
Urbana sobre a Declividade do Maciço Central do Morro 
da Cruz (Figura 05), fica clara a existência de ocupações 
em áreas com declividade acima de 100% (polígonos 
vermelhos sobre as áreas em marrom-escuro). Para 
construir em áreas com declividade maior que 30% são 
necessários projetos especiais, adaptados à declividade 
acentuada, o que não acontece nessas áreas que são 
ocupadas por populações carentes. Na Figura 06, 
observa-se um exemplo de ocupação de área com alta 
declividade, com sérios riscos de desabamento. 

Fonte: http://www.cfh.ufsc.br/~laam/macico/fotos2.htm - acesso 30/05/04 

Fig. 06 – Moradia em terreno com 
alta declividade no Maciço Central do Morro da 

Cruz/Florianópolis/SC. 
 

Com a urbanização ocorre a 
impermeabilização da superfície exposta, aumentando o 
tempo de escoamento e diminuindo o tempo de 
concentração. Obras viárias e edificações mal 
implantadas concorrem para formação de terraços e 
cortes em terrenos de solo de alteração de rocha, 
aumentando a energia potencial de erosão da água e a 
impermeabilização dos terraços (REGO NETO; 
BARROSO, 1998). Sob estas condições, as encostas 
podem não suportarem a pressão e o resultado do 
processo será desastroso. Na Figura 07, observa-se um 
exemplo de corte de terreno que favorece a erosão. 

Fonte: http://www.cfh.ufsc.br/~laam/macico/fotos2.htm - acesso 30/05/04 

Fig. 07 – Moradias sobre cortes de terrenos do Maciço 
Central do Morro da Cruz/Florianópolis/SC. 
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Portanto, o Maciço Central do Morro da Cruz 
necessita urgentemente de um plano de intervenção 
urbanística, que atenda as diretrizes do Estatuto da 
Cidade (Lei 10.257 de 10/06/2001), pois a situação 
atual é preocupante tanto no aspecto de degradação 
ambiental como no aspecto social.  

4 CONCLUSÃO 

A ocupação urbana no Maciço Central do 
Morro da Cruz é densa, irregular e ruma em direção 
aos valores altimétricos mais elevados. Através do 
diagnóstico verificasse um descaso total em relação à 
ocupação de topos de morros, de encostas, de áreas 
com declividade igual ou superior a 46,6% e de áreas 
situadas acima da "cota 100". A degradação ambiental 
e a ocupação de áreas de risco são problemas graves, 
pois podem resultar em deslizamentos. É necessária 
uma reformulação do planejamento urbano para o 
Maciço Central do Morro da Cruz, que atenda às 
diretrizes do Estatuto da Cidade, que promova medidas 
de prevenção de desastres naturais para evitar maiores 
problemas no futuro e principalmente que forneça 
melhores condições de vida para a população. 

É importante ressaltar que o 
geoprocessamento apresenta-se como ferramenta de 
apoio aos planos de desenvolvimento de Estados e 
Municípios, envolvendo aspectos sociais, econômicos e 
culturais, fornecendo subsídios para agilidade e 
confiabilidade na execução, controle e avaliação de 
políticas administrativas, em especial políticas de 
planejamento urbano. 

As geotecnologias têm as melhores respostas 
para as demandas do desenvolvimento possibilitando o 
mapeamento digital associado a informações em 
bancos de dados, imagens de satélite, fotografias 
aéreas. Mas é de fundamental importância a formação 
de recursos físicos e humanos, em geotecnologias, para 
aumentar o controle e melhorar o gerenciamento da 
Cidade, Estado e País, bem como para apoiar 
tecnicamente as decisões políticas. 
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