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Resumo 

Este trabalho é uma análise histórica das transformações espaciais e o uso do 

território do município de São José. Abrangendo uma área de 113,6 Km2, o Município faz 

parte da aglomeração urbana da Grande Florianópolis no litoral de Santa Catarina, na região 

Sul do Brasil. O Município é um dos que mais cresceram no Estado nas duas ultimas 

décadas, com a instalação de indústrias, que atraíram um expressivo número de pessoas, 

tornando-se, atualmente, o 8o parque industrial do Estado de Santa Catarina. Na história da 

ocupação humana no município são visíveis as diferentes formas de utilização da natureza, 

definidas por uma diversificação das técnicas empregadas na transformação do espaço. É 

possível elaborar uma periodização na ocupação e utilização do meio, com diferentes fases 

que ocasionaram diferentes impactos ambientais. Nestas fases percebe-se desde o 

extrativismo, no período colonial, até a expansão da área urbanizada sobre a área rural 

transformando a paisagem natural, com a retirada da vegetação original e assoreamento 

dos rios e causando o desequilíbrio da formação fitogeográfica. Nos dias atuais com a 

urbanização acelerada do município e sua forte industrialização os atuais problemas 

ambientais são: ocupação de áreas de mangue, encostas e poluição dos recursos hídricos, 

além de construções que alteraram a estrutura física da região como a realização de aterros 

e drenagens. Todas essas transformações provocam desequilíbrio no meio e resultam na 

combinação atual dos elementos no município de São José. 

Introdução 

O presente trabalho apresenta a periodização das transformações espaciais e suas 

conseqüências ambientais no município de São José, localizado próximo a Florianópolis 

capital do estado de Santa Catarina. Esse estudo faz parte de uma pesquisa desenvolvida 
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pelo grupo Pet (Programa de Educação tutorial - MEC) que retrata São José de uma forma 

mais ampla e intitula-se “As transformações espaciais da grande Florianópolis: o caso do 

município de São José”, essa pesquisa teve inicio em 2001 e dela surgiram inúmeros 

trabalhos sobre esse município. 

A problemática ambiental está ligada as transformações sociais de uma região, pois 

conforme o homem utiliza a natureza ao longo do tempo, o homem a aproveita e retira os 

elementos necessários a sua vivência. Essa degradação inicia com os primeiros habitantes 

que começam com o corte seletivo e desmatamento despreocupados com o desencadear 

de suas ações, e chega a atualidade com o quase completo desmatamento e uso excessivo 

dos recursos, apesar de hoje as conseqüências serem conhecidas e estudadas, porém isso 

não impede a continua degradação ambiental. 

Metodologia 

 Para o estudo dos problemas ambientais ocasionados pelas transformações 

espaciais o trabalho foi realizado através de uma classificação da evolução da cidade de 

São José através de períodos. 

A periodização é um recorte do tempo que permite conhecer melhor os conteúdos e 

valores atribuídos pela sociedade e que qualificam o espaço. Uma ferramenta para o 

entendimento e o estudo da formação do município de São José. 

Segundo Henrique (2004), cada periodização representa um momento histórico de 

determinada ação humana e desenvolvimento da sociedade materializada no espaço. Os 

períodos considerados seguiram eventos de características comuns de atividade humanas, 

e refletem umas relações distintas com a natureza e conseqüentemente diferentes impactos 

ambientais. Apesar das mudanças de períodos alguns eventos de um momento anterior 

continuarem no momento seguinte com menos força. 

O primeiro período consiste naquele constituído pelos habitantes iniciais da região 

sendo apenas mais um elemento da natureza, não havendo grandes distinções com esta 

última. Numa relação harmoniosa, quase estática, de dependência com a natureza. Os 

grupos humanos da região faziam suas atividades, vestuários e alimentos com o que a 

natureza propiciava. 

No segundo período o homem começa a ter uma atividade mais efetiva na região, 

principalmente com a agricultura e pesca, começa a devastação da vegetação original para 

realizar cultivos, com queimadas e derrubadas de árvores, construções de moradias e vilas. 
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Quando a cidade recebe grande impulso de urbanização acompanhada pelo 

desenvolvimento de Florianópolis, a capital do Estado e cidade vizinha, consideramos um 

terceiro período. 

O quarto período e o atual, a cidade se destaca na economia do estado através 

principalmente de atividade industriais. 

A análise das transformações espacias através de períodos permite uma melhor 

compreensão da evolução do município e da origem de diversos problemas ambientais. 

Descrição de São José 

O Município de São José localiza-se nas coordenadas 27o 36’55’’, latitude sul, e 48o 

37’39’’, longitude oeste. Faz parte da aglomeração urbana da Grande Florianópolis, 

abrangendo uma área de 113,6 km2. 

São José limita-se, no leste, com Florianópolis, no oeste, com São Pedro de Alcântara 

e Águas Mornas, no norte com Biguaçu e Antônio Carlos, e, no sul, com Palhoça e Santo 

Amaro da Imperatriz. 

O município de São José, localizado na Planície Quaternária litorânea catarinense, 

situa-se no geofácies Planície Central (Veado, 1999), cuja principal característica é a 

mudança abrupta de paisagem resultante da presença de morros cristalinos do 

Geossistema Serras do Leste Catarinense e a planície quaternária fluvial e litorânea. Podem 

existir alguns morros, que, devido ao trabalho construtivo do mar, foram unidos pela 

sedimentação. A planície quaternária costeira tem topografia plana, recoberta por solos 

arenosos e arenoso-argilosos. Os sedimentos foram depositados em ambientes marinhos, 

fluviais, lagunares, eólicos e colúvio-aluvionares (Herrmann, 1991). 

As variáveis físicas do Município mostram uma área complexa, integrada por duas 

unidades geomorfológicas – a Planície Quaternária Litorânea e os morros cristalinos das 

Serras do Leste Catarinense (Atlas de Santa Catarina, 1986). 

A vegetação primária era representada pela Floresta Ombrófila Densa, vulgarmente 

conhecida como floresta Atlântica foi sendo modificada com a expansão da zona 

urbanizada, junto com a vegetação de restinga e manguezais. Atualmente se encontram 

pequenas manchas de mata primária nos topos mais elevados do morro da Pedra Branca 

(490m de altura) onde o solo seja bastante profundo para sustentar o crescimento de 

árvores de grande porte. 

A vegetação secundária está espalhada na planície quaternária fluvial e nas encostas 

dos morros. A cobertura arbórea hoje é representada pelo estágio de capoeirões 
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As condições climáticas no sul do Brasil, com chuvas bem distribuídas e temperaturas 

elevadas nos meses quentes e amenas nos períodos invernais, juntamente com as 

condições edáficas da região, permitiram o desenvolvimento de espécies endêmicas da 

mata primária, desde gramíneas a árvores de grande porte, distribuídas em quatro estratos: 

das árvores, das arvoretas, dos arbustos e das ervas. 

Espécies como canela (Ocotea catharinensis), cedro (Cedrela Fissilis), guaramirim, 

jacarandá (Platymiscium spp), licurana (Hyronima alchorneoides), pau-óleo (Copaifera 

trapezifolia), palmito (Euterpe edulis), peroba (Aspidosperma olivaceum), sassafrás (Ocotea 

pretiosa), dentre outras, antes abundantes, agora raras. No entanto, aparecem espécies 

características de vegetação secundária como o garapuvu (Schizolobiun parahybum), 

aroeira (Schinus therebintyhifolius) , embaúba (Cecropia spp), palmeiras (família 

Palmaceae), indicando uma regeneração gradativa do local (Klein, 1978). 

Nas colinas poli-convexas, a altitude pode chegar até cerca de 300 metros, o que 

dificultou as atividades agrícolas da região no início de sua ocupação. Atualmente, a 

paisagem apresenta-se urbanizada, formada por muitos loteamentos, descaracterizando os 

fatores ambientais. 

Nas áreas da Planície Litorânea, aparecem pontais, enseadas e baías, em que a 

altitude não passa de 8 metros. "Os sedimentos sílticos-argilosos e as areias finas 

quartzosas, resultantes da combinação de processos relacionados às dinâmicas fluvial e 

litorânea, constituem o componente geológico fundamental das planícies litorâneas" (Atlas 

de Santa Catarina, 1986). Em São José, esta planície corresponde a uma estreita faixa 

caracterizada pela drenagem meândrica do rio Maruim e seus afluentes. 

Destacam-se, ainda, as áreas de reflorestamento que abrangem grandes manchas no 

município. Este reflorestamento é feito com espécies exóticas como Pinus eliotis ssp 

(pinheiros do Hemisfério Norte) e Eucalypthus ssp (eucalipto), e pode ser percebida no 

Bairro Colônia Santana, onde o reflorestamento é destinado a produção de móveis e venda 

de lenha. 

A rede hidrográfica do Município é composta, também, pelos rios Serraria, Três 

Henriques, Araújo, Bücheler, sendo todos perenes e de fluxo laminar. Tais rios fazem parte 

do sistema integrado da Vertente do Atlântico e recentemente tiveram grande parte de sua 

rede canalizada e o volume de água reduzido. Outro agravante é a poluição e o 

assoreamento destes rios, conseqüência do desmatamento e intensa ocupação das 

margens, resultando, por sua vez, em alagamentos nas épocas de grande precipitação 

pluviométrica. 
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São José apresenta as características do clima regional da costa catarinense, cuja 

dinâmica é regulada pelos sistemas atuantes na Região Sul do Brasil (Monteiro, 1968). Esta 

Região apresenta clima temperado de categoria subquente, com temperatura média 

oscilando entre 18 e 15ºC no inverno e entre 23 e 24ºC no verão. Por se localizar nas 

médias latitudes (27ºS), encontra-se na região de passagem da frente polar em 

frontogênese, estando o tempo atmosférico sujeito a bruscas mudanças pelas entradas 

sucessivas de tais fenômenos em qualquer estação do ano, predominando este fenômeno 

de meados do outono a meados da primavera, atingindo seu máximo no inverno. A 

passagem das grandes descontinuidades é seguida no inverno, por onda de frio das massas 

polares, que no verão tem ação amenizadora (Nimer, 1939). 

As chuvas são bem distribuídas, não ocorrendo mês seco. O ritmo de precipitação é 

estacional. Os totais pluviométricos mais elevados ocorrem em geral nos meses mais 

quentes. Este ritmo é controlado pela Frente Polar Atlântica, visto que, as chuvas, são em 

geral pré-frontais, frontais e pós-frontrais (Nimer, 1939). Entretanto, não depende da maior 

ou menor freqüência de invasões das frentes, mas da estrutura da Frente Polar (FP), do 

índice de umidade absoluta contida na Massa Tropical Atlântica (mTa) no momento que 

precede a chegada dessa descontinuidade e a velocidade dessa frente. No verão, domina a 

Massa Tropical Atlântica, com ligeiras invasões da Massa Polar Atlântica (mPa). Nesse 

período, devido ao aquecimento continental, juntamente com os efeitos orográficos, a 

Tropical Atlântica é instabilizada. Como resultado, têm-se precipitações e pancadas de 

grande volume pluviométrico concentradas em curto período de tempo. Já no inverno, o 

período de precipitação é mais longo, porém o volume pluviométrico é menor. 

O Município é cortado no sentido norte-sul pela BR-101, que se constitui em 

importante via de escoamento da produção industrial. A abertura da rodovia, no início da 

década de 70, direcionou o crescimento urbano ao longo da via. Nas duas últimas décadas, 

contudo, a zona urbanizada estendeu-se para o interior, ocupando os vales. 

Primeiro Período: Dos primeiros habitantes aos primeiros imigrantes. 

Em todo o litoral catarinense os vestígios mais antigos dos primeiros habitantes 

datam de 5.000 anos passados, relacionados às culturas dos sambaquis. O sambaqui, 

palavra de origem guarani que significa monte de conchas, é um sitio arqueológico que 

resulta da ação humana e acumulo de cascas de moluscos e outros alimentos. Em volta dos 

sambaquis estabeleciam-se pequenas comunidades que alem da coleta de moluscos 

também exerciam atividades de subsistência como a pesca e a caça de animais marinhos e 

terrestres. 

Os sinais de presença do segundo grupo humano a ocupar a região são dos itararés, 

aproximadamente do século X. Há indícios de que este segundo grupo não tenha entrado 
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em contato com o primeiro , e foram encontradas mudanças de hábitos como a diminuição 

de moluscos na dieta alimentar, a existência de objetos de cerâmica e uma suposta prática 

de agricultura, no processo de sedentarização dos itararés. 

Quanto à transição Itararé-carijó sabe-se pouco. Os índios carijós foram o terceiro 

grupo a ocupar a região já no século XIV. Eram habilidosos ceramistas e além do cultivo da 

mandioca, os carijós cultivavam espécies de milho, inhame, algodão, amendoim, pimenta, 

tabaco e cabaça. 

A partir da segunda metade do século XVI, ações externas passaram a comprometer 

a vida tribal dos carijós em todo o sul do Brasil: iniciava-se a era dos bandeirantes e dos 

missionários, além disso no século XVI os primeiros europeus exploradores, navegadores e 

náufragos já haviam circulado pela região. 

A ocupação das terras meridionais ocorreu muito depois do povoamento das terras 

situadas ao norte, como os centros iniciais de Salvador, Rio de Janeiro, São Vicente etc, 

cuja ocupação voltou-se para a exploração comercial, pois apresentavam quadro natural 

favorável para a produção de gêneros tropicais. 

Em 1646 os portugueses passaram a ocupar militarmente o litoral ao sul de 

Cananéia, até o rio da Prata, antes que os espanhóis se estabelecessem nesta faixa, a fim 

de garantir a posse das terras, tendo pouco depois, ocorrido à ocupação de São Francisco 

do Sul (1658), Ilha de Santa Catarina (1675) e por fim Laguna (1676). Em 1680 foi fundada 

a Colônia de Sacramento, edificada pelos lusos, à margem esquerda do Rio da Prata, em 

área não ocupadas pelos espanhóis. Entre Laguna (que era a povoação mais avançada do 

litoral sul) e a recém fundada Colônia de Sacramento, abriu-se um caminho para atender 

principalmente o comércio de gado. Este caminho terrestre pelo litoral tornou-se muito 

importante e quase uma raridade no país, já que nos trechos costeiros pouco povoados, a 

circulação era normalmente feita pelo mar. 

Os esparsos núcleos que existiam na costa catarinense e rio-grandense não 

garantiam a manutenção da fronteira, ameaçada de agressão externa. Isto levou a Coroa 

Portuguesa a introduzir o sistema de ocupação com pequenas propriedades com casais 

açorianos e madeirenses, para complementar a ocupação e estabelecer um povoamento 

contínuo de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. 

No período de 1748 a 1756, desembarcaram em Santa Catarina cerca de seis mil 

imigrantes, em sua maioria açorianos, estabelecidos imediatamente em pequenas 

propriedades. A produção “realizada na forma de pequena propriedade, propiciou a 

formação de um pequeno produtor independente e dono de seus meios de produção, que 

garantia sua auto-suficiência e um excedente exportável” (Campos, 1991). O 
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estabelecimento de agricultura, pesca, artesanatos, acabou por constituir na zona rural de 

povoação açoriana, habitantes que são, até hoje, um misto de agricultor e pescador de 

subsistência. 

Segundo Período: Gênese do Município de São José 

Neste contexto de ocupação, em 1750, através de Alvará Régio do rei de Portugal, 

foi fundada São José da Terra Firme com a chegada de 338 migrantes, divididos desta 

forma em: 66 casais de ilhéus5, 91 filhos e filhas maiores, 100 filhos e filhas menores e 18 

agregados (Farias, 1999). Estes iniciaram a ocupação do município, seguindo a prática 

portuguesa de construir uma praça central, uma igreja em lugar alto (que geralmente ficava 

de frente para o mar, sendo ponto de referência aos navegantes) e ruas que partiam da 

praça rumo ao sul e ao norte da faixa litorânea do lugar, imprimindo um “habitat urbano” 

característico da época (Mamigonian, 1958). Com o correr do tempo a incipiente população 

josefense, ocupou as terras férteis do vale do rio Maruim e seus afluentes, bem como a 

Praia Comprida, Roçado, Barreiros e áreas que atualmente pertencem ao município vizinho 

de Florianópolis, como Capoeiras, Coqueiros e Estreito. 

O viajante Pernetty descreve em relatos de quando esteve em Santa Catarina no ano 

de 1863 que a fertilidade das terras fez com que a população se acomodasse: 

"os habitantes, homens e mulheres, vivem numa grande ociosidade, e 

deixam aos seus escravos o cuidado da limpeza e arrumação e o 

pouco trabalho que se faz na região. A terra produz quase tudo o que 

é necessário para viver, sem que se dêem o trabalho de cultivá-la”. 

(Pernetty,1863) 

Entretanto, segundo o mesmo, não existiam muitos animais para caça na região do 

continente próximo, achavam-se alguns tucanos, papagaios e algumas rolas, mas que 

apesar de não serem muita variedade de espécies, estas citadas existem em grande 

quantidade. 

Em 1796 a população de São José era de 2.091 habitantes, que viviam basicamente 

da agricultura, principalmente da mandioca e da transformação desta em farinha. Porém, 

registra-se também o relato de que as culturas do algodão e do linho sobressaíram-se e, 

para serem aproveitadas, foram montados pequenos e rudimentares teares na área do atual 

bairro Roçado. Além disso, o comércio já tinha grande contribuição na movimentação 

financeira de São José. 

                                                 
5 Que viviam na ilha dos Açores em Portugal. 
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"Nada é mais belo do que os arredores de Desterro... as terras 

pertencentes a cada sítio são cercadas por uma sebe formada por 

limoeiros cheios de espinhos, e os numerosos caminhos que 

estabelecem comunicação ente a cidade e o campo ou entre os 

diferentes sítios são também orlados de limoeiros... num raio de cerca 

de uma légua ao redor da cidade os caminhos são largos, em sua 

maioria cobertos de areia e perfeitamente lisos...As plantações 

mostram ainda menos simetria do que em outros pontos do Brasil, não 

se vêem duas laranjeiras ou dois pés de mandioca plantados na 

mesma linha, mas essa desordem, que atesta a negligência dos 

agricultores..." (Saint Hilaire, 1824). 

A maioria dos vales são geralmente férteis, ao contrário dos morros que apresentam 

um terreno pedregoso tornando-se cada vez mais desfavoráveis à cultura, devido a suas 

encostas serem muito íngremes e os húmus são forçosamente arrastados para os vales 

pelas chuvas. 

Os açorianos, que desenvolviam o cultivo tradicional de trigo e linho em suas terras 

nos Açores, tais como os vicentistas6 e todos que passaram a viver da agricultura no Brasil, 

tiveram que se adaptar ao cultivo agrícola herdado dos índios tornando a mandioca sua 

base alimentar, adaptando-se ao clima e solo da região. Dentre as atividades entre os 

açorianos destacam-se a construção naval e marinha, os engenhos de farinha de mandioca, 

as olarias, a renda de bilro e a manufatura de tecido 

A partir de 1797 nota-se um declínio na quantidade de engenhos existentes, o 

número passou de 288, para 256 em toda a província; em 1820 a produção era ainda menor 

sendo exportada uma quantidade bem pequena deste produto. Paralelamente temos uma 

diminuição gradativa da pesca e logo após as armações foram suprimidas. 

Destacamos que o exercício do trabalho familiar no campo era muitas vezes 

prejudicado, pois os milicianos7 eram tirados de sua função no campo e encaminhados pelo 

serviço militar, a realizar trabalhos muitas vezes desnecessários, prejudicando a agricultura 

e o aumento da população. 

Relacionados as atividades de agricultura e extração de madeira percebe-se o inicio 

do desmatamento ainda no século XVIII. A cobertura vegetal passou a sofrer danos através 

do desmatamento para a agricultura, através do corte e queimada das árvores, e a intensa 

retirada de madeira para diversos usos, como a exportação. 

                                                 
6 Que vieram da região Sudeste do Brasil para o Sul o procura de índios. 
7 Relativo a milícia, soldado. 
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Chegaram em 1829, levas de origem germânica para a fundação da colônia de São 

Pedro de Alcântara (desmembrado de São José em 1995), localizada mais no interior, com 

o objetivo de assegurar o caminho para o planalto. Aliás, este constituiu-se no primeiro 

núcleo colonial teuto de Santa Catarina. A partir da segunda metade do século XIX, os 

habitantes do litoral passam a conviver com italianos, gregos, sírios, libaneses, etc. 

Terceiro Período: A cidade dormitório 

A partir da construção da primeira ponte ligando o continente à Florianópolis em 1926, 

foi possível uma comunicação direta com a Ilha de Santa Catarina sem a intermediação de 

São José. 

Com essa facilidade de transição entre as duas cidades iniciou-se em São José a 

construção de loteamentos que se beneficiavam pelos preços mais baixos e atraiam 

pessoas para seus empreendimentos transformando assim São José em uma cidade 

dormitório da capital Florianópolis. 

A expansão urbana do município se deve ao crescimento de Florianópolis e a crise do 

campo que gera o êxodo rural. Conforme a cidade de Florianópolis crescia a base do 

turismo e de empregos públicos, São José também acompanhava esse crescimento e nesse 

município se localizavam principalmente as pessoas vindas do campo para conseguir um 

emprego na capital do estado. 

O período compreendido entre a década de 30 e 70, representa o período inicial de 

especulação imobiliária no município, mas somente nas regiões próximas a Florianópolis. 

Nessa época, pode-se também observar o declínio da agricultura local que não tinham 

condições de manter o cultivo nos pobres solos do município e também não conseguiam 

concorrer ao cultivo realizado nos municípios vizinhos. 

As áreas ocupadas pelos loteamentos e expansão dos núcleos urbanos já existentes 

ocorreram principalmente na região próxima ao mar e nesses locais poderiam ter se 

desenvolvido manchas de manguezais. Contudo, à densa ocupação da costa, com as 

construções erguidas à beira-mar, descaracterizou esses trechos, transformando-os em 

ambientes de deposição de esgotos domésticos. 

Nas regiões onde a agricultura estava em decadência, os locais reservados para o 

cultivo ou pastagens foram abandonados. Esse abandono possibilitou que a Floresta 

Ombrófila Densa, que originalmente ocupava a região, ocupasse novamente essas áreas. 

Porém esse processo é lento e hoje se pode somente observar capoeirões, ou outros 

estágios inferiores, nessas áreas abandonadas pela agricultura. 

Quarto Período: Expansão e independência de São José. 
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Com a construção da BR 101, na década de 70, o litoral do estado de norte a sul foi 

integrado com os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, o município de São José 

dinamizou seu contexto econômico com a instalação de indústrias no recém criado Distrito 

Industrial. Sua concessão foi dada em 1972 pela lei n°836, de 11 de julho, mas sua 

implantação se iniciou em 1975. 

Têm-se como justificativas para as instalações das primeiras indústrias no Distrito 

Industrial de São José vários fatores: 

• Por ser uma área somente industrial, longe de moradias; 

• Concentração de mão-de-obra operária; 

• Benefícios fiscais por parte do governo municipal, isentos de impostos de 5 a 

10 anos dependendo do capital investido; 

• Por não ter um controle rígido da poluição; 

• Por estar próxima a capital do estado e acesso a BR-101. 

Em 1988, o distrito possuía 16 empresas instaladas, e duas previstas as instalações; a 

tipologia industrial predominante, provinha setor alimentício, móveis em gral, artefatos de 

concreto e similar. 

A atividade industrial reativa e acelera o processo de urbanização, além de propiciar o 

crescimento do número de pessoas e do tamanho da cidade, diversificando suas funções, 

pois para uma cidade receber uma indústria é necessária toda uma infra-estrutura de 

serviços, além de mão de obra, entre outros fatores. A industrialização em São José vem 

transformando a paisagem natural do local. 

Atualmente o município apresenta-se em fase de desenvolvimento e possui índices 

satisfatórios de crescimento, sendo o 8° maior Parque industrial de Santa Catarina e o 5° 

maior do Estado em arrecadação de ICMS. 

Para hospedar a população que agora vem a São José não por causa de 

Florianópolis, mas sim para trabalhar nos empreendimentos industriais que começam a se 

fixar na região, começa uma grande construção de loteamentos, esses agora ocupando toda 

a região de planície do município. Até o ano de 2000 foram registrados 225 loteamentos 

aprovados de acordo com o Plano Diretor (LEI 1.605 de 17/04/1985). Devido ao crescimento 

sem planejamento do Município de São José, surgiram muitos loteamentos clandestinos 

e/ou irregulares 
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Atualmente o maior loteamento do município de São José é o Kobrasol, esse local foi 

escolhido por ser uma “área que consistia em uma planície marinha, com formações de 

mangue, esta característica favoreceu a ocupação da região” (Jahn, 2001). 

Trabalhando com recursos próprios, a empresa Kobrasol Empreendimentos 

Imobiliários LTDA, construiu aterro, drenagem pluvial, pavimentação, iluminação pública, 

distribuição de água e áreas de lazer. 

O início das obras de infra-estrutura data de julho de 1974 e a comercialização dos 

lotes efetua-se em 1977, surgindo as primeiras construções de habitações. No período de 

77 a 80, permitia-se construção de dois pavimentos, pois sua finalidade era a construção de 

casas residenciais. Posteriormente o gabarito permitido pela prefeitura de São José era de 

quatro andares. Em 1987, segundo o Plano Diretor, lei n° 1812, a construção de edifícios 

com 14 pavimentos foi permitida. 

Ressalta-se que o loteamento do Kobrasol situa-se em uma região que anteriormente 

localizava-se um mangue, essa área foi aterrada e algumas construções podem se 

desestabilizar com o passar dos anos, causando prejuízos a população e ao meio ambiente. 

Um grande problema existente no município é a ocupação de encostas provocando 

desmoronamentos comuns nessas regiões, como no bairro Jardim Zanelatto, situado numa 

área de baixada cercada de morros ocupados. Na baixada há acumulação de sedimentos 

vindos da encosta e trazidos pelo córrego Daniela. 

Pode-se observar que não há uma rede de esgotos, sendo todos os esgotos do bairro 

lançados no córrego. Além disso as bocas de lobo são fechadas, dificultando a drenagem e 

ocasionando as enchentes. 

O problema de drenagens e enchentes é muito comum nos loteamentos do município, 

pois a água das chuvas escoa pelo morro em direção à baixada, onde a rua principal é 

pavimentada e não possui bueiros, o que dificulta a infiltração da água no solo, resultando 

em inundações nas épocas de maior pluviosidade. Esse caso tende a piorar uma vez que o 

córrego está sendo assoreado devido à vegetação crescente dentro dele e à erosão 

causada pelo escoamento da encosta que traz sedimentos ao leito, assoreando-o. Para 

piorar a situação, o grande acúmulo de lixo dentro do córrego, apenas faz acelerar o 

processo de desaparecimento do mesmo 

A relação da cidade com a zona rural é muito forte e mostra uma expansão da área 

urbanizada sobre os resquícios de zona rural regiões abandonadas pela agricultura. Esse 

crescimento se deu principalmente entre a décadas de 80 e 90, em que o planejamento 

urbano se resumiu em bairros novos, recém construídos. Esses bairros constituem 
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loteamentos, geralmente erguidos por empreendedores imobiliários privados, que formam 

unidades isoladas, sem ligação viária e sem integração urbana. 

No presente período, a composição das áreas de mata josefense apresenta-se pouco 

desenvolvida e pouco densa, pois a cobertura vegetal original encontra-se totalmente 

alterada. O município possui uma extensão territorial pequena e, hoje, apresenta poucas 

áreas de vegetação de grande porte, revelando em grande parte a presença de áreas de 

pastagens. A devastação da vegetação original deu lugar à cobertura secundária, em que se 

podem ver todos os estágios da sucessão ecológica. Nos morros, geralmente da média 

vertente, predomina uma cobertura arbustivo-arbórea, que se vai adensando em direção aos 

pontos mais íngremes. Nos topos, geralmente, de solos pouco espessos, predominam 

campos naturais. 

As formações vegetais originais foram erradicadas quase por completo, tanto nas 

áreas mais elevadas quanto nas áreas de planície, que sofreram intervenções com aterros e 

drenagens, culminando com o desaparecimento de espécies vegetais existentes em 

especial nas áreas de manguezal, a paisagem apresenta-se urbanizada, formada por muitos 

loteamentos, descaracterizando os elementos ambientais. 

Considerações Finais: 

A classificação em períodos da história do Município de São José torna-se necessária 

para discutirmos os impactos ambientais decorrentes em ocasiões diferentes. Uma maneira 

diferente de analisar a evolução desse município tão importante no estado de Santa 

Catarina. 

Através da análise da situação da natureza nessa periodização, ficou perceptível 

impactos distintos, devido a diferentes atividades humanas realizadas. 

No primeiro período considerado a atividade dos primeiros habitante, como pesca, 

caça, cultivos de algumas espécies e extrativismo praticamente para sobrevivência. 

Algumas árvores eram cortadas para construção de abrigo, utensílios e como lenha. 

Plantios em maiores dimensões eram desnecessários visto a pequena população e a 

fertilidade das terras josefense. 

Com a vinda das famílias açorianas, inicio do século XVIII no segundo período, para o 

povoamento e ocupação da região, as atividades foram se especializando, entre elas 

agricultura de mandioca e algodão principalmente, pesca, artesanato e comércio. Os vales 

férteis tiveram toda sua vegetação original destruída para a prática da agricultura e extração 

da madeira, e os topos dos morros se mantiveram mais preservados devido a sua 

declividade elevada. 
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São José passa a receber fluxos de urbanização mais intensiva com a expansão 

urbana de Florianópolis e a construção da Ponte Hercílio Luz em 1926. Esse quarto período 

os principais impactos ambientais observados foram: ocupação urbana em áreas 

inadequadas como encostas, manguezais e leitos de rios. A infraestrutura da cidade não 

acompanhou seu crescimento acelerado, problemas como ausência de tratamento de 

esgoto, migração dos agricultores do interior para a região central e especulação imobiliária 

nas áreas próximas a capital do Estado. 

O quarto período, com a construção da BR 101 na década de 70, é iniciado o 

processo de urbanização mais efetivo. E marcado com a implantação dos diversos 

loteamentos e de seu parque industrial. Obras necessárias para esse novo processo 

transformam a paisagem local, como aterros, drenagens pluviais e pavimentação. O 

município destaca-se economicamente no estado, porém problemas de poluição dos rios 

pelos resíduos industriais e domésticos, ocupação de encostas de morros pela população 

de baixa renda, inundações e desmoronamentos foram surgindo e tornando-se comuns na 

região. 

Através dos períodos conseguimos identificar os problemas citados no meio ambiente 

josefense. É importante lembrar que apesar do rápido crescimento urbano da cidade, 

algumas áreas tem apresentado uma vegetação de maior porte de que épocas anteriores, 

devido o abandono da agricultura e pausa na sua exploração. 
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