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RESUMO 

Este artigo visa analisar o atual processo de urbanização do município de São José, que faz 

parte da aglomeração urbana da Grande Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil. Até 

a década de 70, São José exercia a função de cidade-dormitório de Florianópolis; porém, 

com a construção da rodovia BR-101 (eixo de ligação entre os Estados do sudeste e sul do 

Brasil) e instalação do distrito industrial às suas margens, houve uma diversificação e 

dinamização da economia, contribuindo para incrementar a atividade comercial, promover o 

loteamento de várias áreas e edificar grande parte do município. A zona conurbada com 

Florianópolis é a mais urbanizada e verticalizada, configurando-se como centro comercial e, 

mais recentemente, como centro administrativo. É exatamente neste setor que se encontra 

a maior parte das obras voltadas para o desenvolvimento e modernização da cidade, 

enquanto várias outras zonas periféricas experimentam um crescimento sem planejamento, 

apresentando grande número de loteamentos e ocupações irregulares e clandestinas. 

Acentua-se uma diferenciação sócio-espacial, através de uma valorização do centro e 

conseqüente exclusão da periferia. O processo de urbanização do município encontra-se 

atrelado a uma modernização do território, através da construção de grandes obras, como 

centros empresariais e vias expressas. São José torna-se lugar de passagem e lugar de 

complementação das atividades urbanas não oferecidas em Florianópolis, indicando uma 

fluidez do espaço e uma aceleração do tempo. 

Palavras-chave: São José (SC) – urbanização – modernização do território.

                                            
1 Pesquisa realizada junto ao Programa de Educação Tutorial (PET/Geografia) da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC) 
petgeografiaudesc@hotmail.com 
2 Aluno de graduação do curso de Geografia da UDESC e bolsista do PET. 
3 Aluno de graduação do curso de Geografia da UDESC e bolsista do PET. 
4 Aluno de graduação do curso de Geografia da UDESC e bolsista do PET. 
5 Professor Doutor do Departamento de Geografia da UDESC e tutor do PET. 

 7044 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

CRESCIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

Até a década de 20, São José exercia função polarizadora, como ponto de 

escoamento e recepção de mercadorias e pessoas que se dirigiam à ilha de Santa Catarina 

(Florianópolis): 

“o porto da vila era movimentado, pois até o final do século XIX 

era o principal escoadouro dos produtos, tanto os vindos da 

parte sul e central do município como os vindos do planalto, 

principalmente o charque. Além disso, também era o ponto de 

desembarque de mercadorias diversas, procedentes da capital 

e de outras partes. (...) em seu território ficavam os 

abatedouros que abasteciam de carne fresca a cidade de 

Florianópolis, e que produziam charque e os subprodutos do 

couro.” (FARIAS, 1999: 125-126). 

Entretanto, a cidade perdeu sua função de entreposto comercial desde a construção 

da primeira ponte em Florianópolis – Ponte Hercílio Luz (1924), ligando as partes insular e 

continental, causando estagnação econômica e fazendo de São José uma cidade-

dormitório. O município, então, passou a ser dependente da cidade vizinha – capital do 

Estado e local de trabalho e estudo da maioria dos habitantes de São José. 

A situação econômica do município só melhorou significativamente cinqüenta anos 

mais tarde. O grande impulso para o crescimento experimentado em São José a partir da 

década de 70 foi, mais uma vez, a implantação da técnica, na figura de um importante eixo 

viário – a rodovia BR-101, que liga o litoral de Santa Catarina aos estados do Paraná (ao 

norte) e do Rio Grande do Sul (ao sul). 

 A construção da BR-101 representou um novo horizonte para a economia da cidade, 

uma vez que às margens da rodovia instalou-se o primeiro distrito industrial do município, 

que conta com indústrias de diversos ramos. A facilidade de transporte e a proximidade com 

Florianópolis foram dois fatores decisivos para a implantação do distrito industrial em São 

José. 

 Juntamente com a instalação do distrito industrial, outro ponto que contribuiu para a 

ascensão do município foi o crescimento populacional, devido em grande parte à migração 

para Florianópolis. Um número significativo de pessoas que se dirigiam à capital do Estado 

(oriundas principalmente do interior catarinense e dos Estados vizinhos) acabavam ficando 

em São José, principalmente por razões financeiras: havia novas ofertas de trabalho no 

nascente distrito industrial, assim como era mais barato viver em São José, e não na capital. 
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 O acréscimo populacional funcionou como uma injeção de ânimo na construção civil; 

desde a década de 70 a cidade vem sendo loteada, visando tanto às classes mais 

abastadas quanto às mais populares. O primeiro grande empreendimento deste tipo em São 

José foi o loteamento Kobrasol, realizado pelas empresas Koerich, Brasilpinho e Cassol. A 

área escolhida foi uma região de manguezal à beira da Baía Sul, próxima à divisa com 

Florianópolis, que foi aterrada e loteada para atender a famílias de classe média. Com o 

passar dos anos, esta zona da cidade foi crescendo e ganhando importância, até se 

configurar, já em fins dos anos 80, como centro comercial do município, juntamente com os 

bairros vizinhos de Campinas e Barreiros. 

 Houve, então, um processo de conurbação de São José com Florianópolis a partir 

destes bairros. O shopping center da cidade foi construído entre estas duas áreas 

(Kobrasol/Campinas e Barreiros), contribuindo para o fortalecimento comercial e para a 

valorização imobiliária da região. A configuração do bairro Kobrasol, mais especificamente, 

como principal centro comercial, culminou com a transferência da sede administrativa do 

município para as suas cercanias, em 2001. Com isso, o centro histórico perdeu o único 

fator que ainda lhe conferia algum destaque na cidade, entrando em decadência. Por outro 

lado, o Kobrasol figura hoje como o verdadeiro centro da cidade, centralizando a prefeitura, 

o fórum e a maioria das atividades comerciais do município. 

 O estabelecimento dos bairros Kobrasol e Campinas como efetivo centro da cidade é 

confirmada através das principais obras, principalmente de infra-estrutura viária. Quase 

todas as ruas destes bairros foram asfaltadas, e a maior obra já realizada no município – a 

avenida Beira-Mar – liga o centro histórico aos dois bairros, além de concentrar 

praticamente todas as suas áreas de lazer próximas ao Kobrasol e Campinas. 

Assim, São José entra na contramão da tendência internacional de regresso das 

cidades aos seus centros originais, assim como acontece na vizinha Florianópolis (com a 

transferência da administração estadual para o norte da ilha); a vida urbana é transferida 

para zonas escolhidas pelo comércio e/ou pela especulação imobiliária, fazendo com que o 

centro entre cada vez mais em decadência, deixando de exercer até mesmo a função 

original que lhe é de direito – a sede administrativa do município. 

A ATIVIDADE INDUSTRIAL 

O potencial industrial do município de São José deu-se significativamente a partir da 

década de 70, com a construção da BR-101, voltando a dinamizar seu contexto econômico 

com a instalação de indústrias no recém criado distrito industrial. Sua concessão foi dada 

pela lei n.º 836, de 11 de julho de 1972, mas sua implantação efetivou-se apenas em 1975. 

(OSTROSKI, 1988). 
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A área do Distrito Industrial Fazenda Santo Antônio está localizada no quilômetro 212 

da BR-101, ao longo do Rio Maruim, na divisa com o município de Palhoça. O distrito está a 

12 km de Florianópolis, e ocupa uma área de aproximadamente 113 ha. 

Antes da implantação do distrito industrial, já existiam diversas indústrias espalhadas 

pelo território do município. Estas surgiram aleatoriamente, devido ao crescente comércio 

existente, sendo quase todas de pequeno porte, tendo como origem a indústria familiar; 

entretanto, não tiveram representatividade. 

Têm-se vários fatores como justificativas para as instalações das primeiras empresas 

no distrito industrial: por ser uma área somente industrial (longe de moradias), concentração 

de mão-de-obra operária no município (principalmente migrantes), benefícios fiscais por 

parte do governo municipal (isenção de impostos de 5 a 10 anos, dependendo do capital 

investido), falta de um controle rígido de poluição, proximidade da capital (Florianópolis) e 

acesso à BR-101. A maior parte das empresas usou recursos próprios para suas 

instalações, poucas recorreram a financiamentos. 

Com o distrito, surgem novos problemas que irão influenciar na condição da 

qualidade de vida da população, mas surge também um comércio atacadista e varejista, 

além de novos loteamentos, que resultaram num intenso crescimento. 

Na distribuição da ocupação do distrito foram previstos 71% da área para instalações 

industriais com edificações. A rede viária ocupa 14% da área, a qual na sua maior parte 

apresentava apenas revestimento primário (saibro), enquanto somente algumas das ruas 

possuem pavimentação de lajotas. No que se refere à infra-estrutura, uma parte dela as 

próprias indústrias ficaram encarregadas de realizar. Serviços bancários e correios não 

existem, serviços públicos também estão praticamente ausentes. 

Segundo OSTROSKI (1988), em 1988 o distrito possuía 16 empresas instaladas, com 

previsão para a instalação de mais duas; a tipologia industrial predominante consistia em: 

setor alimentício, móveis em geral, artefatos de concreto e similares; as empresas se 

enquadravam quando ao porte entre micro, pequenas e médias. 

Originalmente os terrenos localizados no distrito industrial pertenciam a BESCTUR 

(Banco do Estado de Santa Catarina – Empreendimentos e Turismo S/A) e em 1978 o 

distrito passou a ser administrado pela CODISC (Companhia de Distritos Industriais de 

Santa Catarina). 

Hoje existem 61 empresas instaladas no Distrito Industrial Fazenda Santo Antônio, 

sendo que 13 destas são prestadoras de serviços. Ainda existem no local lotes vazios para 

especulação imobiliária. Isso ocorreu em razão de os preços dos terrenos serem acessíveis; 

assim, muitos investidores os adquiriram com objetivo de lucrar futuramente. Esta prática 
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não poderia ter acontecido, pois ao adquirir o terreno o empresário possuía um prazo para a 

construção e instalação da empresa. 

 Em 2003 o distrito industrial passou por um processo de revitalização, como o 

recadastramento e levantamento das áreas ocupadas, instalação de pórticos de sinalização 

no perímetro urbano (sentido distrito industrial-bairros), implantação de placas de 

sinalização (setores A e B), conscientização nas empresas para inibir depósito de entulhos 

em terrenos baldios, ampliação da rede de esgoto e iluminação pública, abertura de novas 

ruas de ligação, pavimentação e melhorias na rede de drenagem pluvial (canalização do Rio 

Maruim, córregos e valas) (PMSJ, 2004). 

A industrialização em São José vem alterando a estrutura de produção ao longo de 

sua história e, com isso, transformando também a paisagem natural do local. Com o grande 

desenvolvimento, houve a necessidade de acompanhamento da infra-estrutura na cidade, 

porém durante muitos anos esse acelerado crescimento no setor industrial e comercial 

provocou diversos problemas como saneamento, transporte, moradia e outros. 

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

satisfatórios, sendo o 8° maior parque industrial de Santa Catarina e o 5° maior do Estado 

em arrecadação de ICMS. 

Com o objetivo de incrementar ainda mais a industrialização e aumentar o número de 

empregos no município, a câmara de vereadores aprovou no dia 2 de setembro de 1994 a 

lei n° 2657 de criação de um novo distrito industrial localizado na rodovia SC-407 (PMSJ, 

1994). 

Os dois distritos industriais do município tiveram sua posição espacial definida 

principalmente pela proximidade das vias principais de escoamento e circulação que cortam 

o município: BR-101 e SC-407 (DOMINGOS, 2002). Embora tenha sido criado, o segundo 

distrito industrial não foi efetivamente ocupado devido a questões ambientais. 

Posteriormente, na última administração municipal (2000-2004), com a mudança do 

nome do distrito para Centro Empresarial de Forquilhas, foi aprovada mais uma área 

dedicada à implantação de novas empresas. A lei que o regulariza é a n° 3.654/01. 

Inaugurado em 18 de março de 2003, além de instalações industriais, o centro 

empresarial vai possuir uma infra-estrutura voltada a suprir as necessidades do setor 

secundário. Pode-se ver na planta a divisão em quadras dos vários tipos de indústrias, com 

a intenção de agrupar empresas semelhantes próximas entre si. Sendo assim, não há a 

idéia de uma tipologia industrial predominante, portanto a área não pode ser caracterizada 

como pólo industrial. Existem também áreas reservadas para cozinha e restaurante 
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industrial, embalagens, transporte e mudanças, apoio logístico, centro de formação de mão-

de-obra, transporte de valores, montagens de feiras, importação e exportação e logística de 

distribuição, fabricação e montagem de estruturas industriais. 

 Dando complementação à política de desenvolvimento econômico do município, foi 

instalado o Centro Empresarial do Sertão do Maruim, lei municipal n° 3.780/01. Este visa à 

instalação de empresas em terrenos maiores que os do Centro Empresarial de Forquilhas. 

Ocupa uma área de 115.000 m² no quilômetro 3,9 da SC-407. Este centro encontra-se em 

fase de projeto de execução. 

 Projetam-se mais dois centros empresariais, um intitulado Centro Empresarial de 

Barreiros, localizado na Avenida das Torres, próximo ao município de Biguaçu. Este servirá 

para empresas menores, como transportadoras e empresas de entrega, devido à boa 

circulação com excelente logística. O outro centro empresarial ainda não tem local definido e 

se encontra ainda em estudo. 

 Por ser a região de São José culturalmente diversificada e por não ocorrer 

predominância de matérias-primas específicas para o surgimento de determinada produção 

industrial, o município não apresenta nenhum pólo industrial predominante; isto é devido 

também à iniciativa da prefeitura em atrair segmentos diversificados para São José. 

 Os setores que poderiam formar um pólo específico são os de alimentos e os 

ligados a materiais de construção, que se apresentam desnivelados economicamente, por 

apresentar indústrias de baixo a alto poder financeiro, assim como também são bastante 

fragmentados, apresentando vários segmentos dentro de uma mesma cadeia produtiva. Os 

setores que mais se destacam em termos quantitativos são os de produção de artefatos 

para construção civil e de produtos alimentícios. Já em termos de representatividade 

destacam-se as maiores indústrias exportadoras do município: Intelbras S/A (Indústria de 

Telecomunicações e Eletrônica Brasileira), Macedo Koerich S/A (alimentar) e Incema 

Indústria e Comércio de Móveis. 

 A atividade industrial ativa o processo de urbanização, além de propiciar o 

crescimento do número e do tamanho das cidades, diversificando suas funções, pois para 

uma cidade aportar uma indústria é necessária toda uma infra-estrutura de serviços, além 

de mão-de-obra, instituições de capacitação técnica e sistema viário. 

A CIDADE DOS LOTEAMENTOS 

O crescimento urbano de São José, como anteriormente citado, intensificou-se a 

partir da instalação da BR-101, do primeiro distrito industrial e do crescimento das 

migrações para Florianópolis. Para atender a demanda dos novos moradores foram criados 

inúmeros loteamentos. 
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Segundo dados da prefeitura, até o ano 2000 foram registrados 225 loteamentos 

aprovados de acordo com o Plano Diretor (lei 1.605 de 17/04/1985, lei de zoneamento de 

uso e ocupação do solo de São José, capítulo VII, sub-seção III – Dos condomínios 

residenciais multifamiliares) Todavia, devido ao crescimento sem planejamento da cidade, 

surgiram loteamentos clandestinos e/ou irregulares, definidos como: “...loteamento 

clandestino é aquele que não existe no mundo jurídico, ou seja, não foi levado a registro. Já 

o loteamento irregular é aquele que, tendo sido registrado, o empreendedor não realizou, no 

tempo hábil, as obras de infra-estrutura. Ou, as tendo realizado, o fez em desacordo como o 

projeto aprovado pelo Poder Público competente.” (Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina, Ação Civil Pública, 27/09/2002). 

Serão estudados quatro dos principais loteamentos de São José – Kobrasol, Jardim 

Zanellato, Bosque das Mansões e Forquilhinhas. Seja por sua importância ou por suas 

peculiaridades, estes loteamentos serão apresentados como principais referências para o 

entendimento da urbanização do município. 

1. Kobrasol 

O primeiro grande loteamento de São José hoje se configura como o bairro mais 

importante – o Kobrasol. Tendo como primeiro objetivo ser construído como um loteamento 

residencial, hoje é um centro comercial importante, atraindo empresas de diversos ramos e 

consumidores de vários locais. Este bairro teve sua importância reconhecida principalmente 

após a prefeitura haver sido transferida do centro histórico para suas proximidades. 

O local escolhido para sua criação foi uma “…área que consistia em uma planície 

marinha, com formações de mangue. Esta característica plana favoreceu a ocupação da 

região” (JAHN, 2001, p.22). Hoje este local é um grande centro comercial: “…ele abriga toda 

uma gama de serviços e atividades. Constitui-se num grande impulso para a arrecadação 

federal, estadual e municipal” (idem, ibidem). 

O loteamento surgiu da aliança entre três empresas representativas do município de 

São José: Madeireira Cassol Ltda., Madeireira Brasilpinho S/A e Eugênio Raulino Koerich 

S/A. Em 1974, Walter Koerich (filho de Eugênio Raulino Koerich) junta-se com a Cassol e a 

Brasilpinho para formar a Kobrasol Empreendimentos Imobiliários Ltda. – o nome é a junção 

das iniciais das três empresas que formaram a sociedade. 

Com um projeto ambicioso de lotear uma grande extensão de terra e abrigar famílias 

de classe média a alta, projetou-se o loteamento de parte do distrito de Campinas, incluindo 

a sede do Aeroclube de Santa Catarina. O aeroclube, antes localizando na área 

compreendida atualmente pelo bairro Kobrasol, hoje se encontra na estrada geral do bairro 

Sertão do Maruim. 
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Trabalhando sempre com recursos próprios, a empresa construiu desde o aterro e a 

drenagem pluvial até a infra-estrutura básica (pavimentação, iluminação pública, distribuição 

da água e áreas de lazer). 

O inicio 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 unifamiliares e 

multifamiliares. 

No período de 1977 a 1980 eram permitidas construções de até 2 pavimentos, pois a 

finalidade do loteamento era abrigar casas residenciais. Posteriormente, o gabarito permitido 

pela prefeitura de São José passou para 4 andares. Em 1987, segundo o Plano Diretor (lei 

nº. 1812) foi permitida a construção de edifícios de 14 pavimentos e, em 2004, a câmara 

aprovou o gabarito de 20 andares em todo o município, visando justamente à especulação 

imobiliária no Kobrasol. 

Do total de 569.000 m2 disponíveis, o projeto previa a reserva de quase 290.000 m2 

para 70 quadras e 781 lotes, com área média de 400 m2 para cada lote. Outros 127.000 m2 

foram destinados a áreas verdes e de recreação; o restante do terreno ficou intacto, 

permanecendo como reserva técnica. Atualmente o que se pode observar no Kobrasol é 

que as áreas verdes não existem mais, dando lugar a prédios, praças e estabelecimentos 

comerciais. 

Ressalta-se que o Kobrasol era uma área de manguezal que foi aterrada, e algumas 

construções, com o passar do tempo, podem sofrer com abalos de estrutura, assim como os 

subsolos estão sujeitos a inundações em períodos de forte precipitação. 

A partir da década de 80, eclodiu no Kobrasol uma gama de estabelecimentos 

comerciais, dividindo espaço com as áreas residenciais. Com o passar dos anos, a atividade 

comercial do bairro foi tornando-se cada vez mais intensa, até transformar o Kobrasol no 

principal centro comercial de São José. 

Segundo pesquisa realizada por JAHN (2001), a maioria dos comerciários que 

trabalham no Kobrasol é natural de São José e dos municípios vizinhos de Palhoça, Biguaçu 

e Florianópolis; muitos dos funcionários também moram no próprio bairro ou em bairros 

limítrofes (Campinas, Roçado, Praia Comprida), assim como vários comerciários residem 

em outros municípios e vêm trabalhar no Kobrasol, confirmando que São José não é mais 

um simples “dormitório” de Florianópolis, pois tem vida comercial própria. 

Com a transformação do bairro de área residencial para área mista, assim como o 

surgimento de construções de grande porte, as enchentes e a falta de tratamento de esgoto 

tornaram-se um problema; muitas construções vincularam, ilegalmente, suas saídas de 

esgoto à rede pluvial. 
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Atualmente, o Kobrasol é um dos únicos bairros de São José que possui sistema de 

esgoto sanitário, implantado recentemente. 

A última grande obra realizada no bairro foi o calçadão, implantado em 2000, e que 

causou grande polêmica. A prefeitura afirma que o calçadão arborizou, criou áreas de lazer, 

diminuiu os índices de criminalidade e prostituição, além de embelezar o Kobrasol e 

melhorar o fluxo do trânsito. 

Estes argumentos são questionáveis, pois a prostituição e o tráfico de drogas, que 

antes se localizavam na Avenida Central, hoje está em seus arredores e ruas secundárias. 

Quanto à arborização e lazer, existem poucas mudas de plantas espalhadas ao longo do 

calçadão, e mesmo que tenha sido criado um espaço de convívio, o único lazer possível é a 

caminhada. O trânsito realmente melhorou nas vias laterais, porém o calçadão provocou o 

estreitamento da Avenida Central, tornando o tráfego lento e dificultando o estacionamento – 

o que leva os motoristas a desistirem de seus objetivos comerciais na avenida. 

Por outro lado, as vias paralelas tiveram seu fluxo reorganizado, fazendo com que o 

tráfego transcorresse mais rapidamente; além da intensificação do fluxo, a melhor condição 

de estacionamento também proporcionou o crescimento do comércio nestas ruas. 

A Associação dos Moradores do Kobrasol aponta como principais reinvidicações do 

bairro a melhoria do sistema de esgoto e do transporte coletivo, o aumento da arborização, 

maior preocupação com áreas de esporte e lazer, além de medidas mais enérgicas no 

combate a assaltos, prostituição e à poluição sonora causada pelos estabelecimentos 

comerciais noturnos. 

2. Jardim Zanellato 

Este loteamento foi criado pela Zanellato Empreendimentos Imobiliários e 

Participação Ltda., tendo data de aprovação em 26/05/80. Está localizado no bairro Serraria, 

próximo à BR-101, fazendo divisa com os loteamentos Metropolitano, Jardim Renata e José 

Nitro, todos os três destinados a pessoas de classe média-baixa, sendo conhecidos 

principalmente pelo alto índice de criminalidade. 

Através de fotos aéreas, pode-se observar que o loteamento nasceu através da rua 

principal, crescendo ao longo dela. Este tipo de empreendimento é muito comum no 

município pela maior facilidade de realização, já que não há preocupação com vias de 

acesso e integração. 

Segundo entrevistas feitas no local, constata-se que os moradores são originários, 

em sua grande maioria, do próprio Estado (75%). Estes migrantes saíram de áreas rurais 

para as proximidades da capital em busca de emprego. 
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Um dos principais motivos da vinda dos moradores para o Jardim Zanellato foi o 

baixo preço dos lotes; alguns deles, próximos à encosta (no lado oposto à BR-101) podem 

ser adquiridos por menos de dois mil reais. 

Outro fato que vale destacar é a divisão do loteamento em duas áreas. Apesar de 

não haver uma barreira física, nota-se que o loteamento foi feito apenas até a metade do 

projeto inicial e abandonado pela empresa posteriormente (fato que foi confirmado após 

contato com a empreendedora). Assim, os primeiros terrenos, próximos a BR-10, possuem 

preços mais altos (ocupados por casas próprias, de alvenaria, com mais de quatro 

cômodos), enquanto que a área abandonada foi invadida e loteada por clandestinos, que 

vendiam os lotes a preços baixos; esta área de invasão possui casas pequenas, geralmente 

de madeira. 

Portanto, é visível uma divisão social dentro de um mesmo loteamento, ocupado por 

famílias de classes desfavorecidas; os moradores da parte mais próxima da BR-101 

geralmente possuem renda igual ou superior a quatro salários mínimos, enquanto os que 

ocupam os lotes mais afastados da rodovia dificilmente atingem renda igual a três salários. 

Com a descontinuidade do empreendimento, as áreas de lazer para a população 

foram deixadas de lado; existe no local apenas um campo de futebol em mau estado de 

conservação. 

Sobre os moradores, pôde-se constatar que a maioria é de crianças e jovens, com 

poucas pessoas acima de 50 anos. As crianças estudam em colégios próximos, até pela 

questão do deslocamento. Contudo, há reclamações sobre a falta de vagas e a violência 

nos colégios. Muitas crianças do bairro param de estudar no ainda primeiro grau para ajudar 

os pais na renda familiar. Já a maioria dos adultos possui no máximo o ensino fundamental. 

A comunidade possui três colégios próximos, todos municipais: Colégio Marista, Luar 

e Maria do Carmo Lopes. Destes, apenas o Luar apresenta baixa taxa de violência e 

consumo de drogas. 

O loteamento possui comércio próximo, e os moradores fazem as suas compras em 

supermercados da região, ou no centro de Florianópolis. 

A violência é o fator mais alarmante: o tráfico de drogas concentra-se na parte 

menos valorizada, próxima ou até mesmo na encosta do morro. 

Além dos “desmoronamentos que ocorrem no Zanellato”, segundo o jornal A Notícia 

(15/08/02), “ocorrem enchentes, assaltos, violência contra as crianças, tráfico de drogas, 

assassinatos, tiroteios e delinqüência juvenil.” 
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Um dos fatores que geram essa criminalidade é a falta de policiamento, visto que o 

bairro não possui posto policial, dependendo do posto do loteamento vizinho. Os moradores 

sentem a falta da polícia, principalmente durante a noite. 

Os tratamentos de saúde são feitos no próprio posto do bairro, pois a maioria dos 

moradores não possui plano de saúde. No entanto, o loteamento possui problemas com a 

falta de médicos, remédios e higiene; segundo os moradores, o atendimento odontológico, 

por exemplo, exige marcação de consulta com meses de antecedência, mesmo para casos 

mais graves. Além disso, os pacientes têm que pagar pelos dentistas e são mal atendidos. 

Não há saneamento, sendo que todo o esgoto do bairro é lançado no rio Daniela. 

Este aumento de fluxo é somado ao fato de o loteamento estar situado em uma baixada, 

agravando a má drenagem e tornando constantes as enchentes. 

A prefeitura de São José começou a implantar na área do Jardim Zanellato o projeto 

Morar Bem, tendo como objetivo beneficiar mais de 600 famílias que vivem em áreas de 

risco, assim como recuperar as zonas degradadas. O projeto financiou o arruamento, água e 

esgoto. Seu objetivo é definido como “construir novas habitações, melhorar domicílios 

considerados precários, urbanizar bairros, instalar e ampliar a infra-estrutura, com destaque 

para obras de saneamento básico” (GOVERNO FEDERAL, 1998). 

Os programas que apóiam este projeto em andamento em todo o Brasil são: 

recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), OGU (Orçamento Geral da 

União), CEF (Caixa Econômica Federal) e internacionais (BID – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento). Segundo o jornal A Notícia (09/11/02), referindo-se ao Jardim Zanellato, 

“a maioria das famílias do local deverá ser transferida paras as casas populares construídas 

pelo programa Habitar Brasil/BID até o próximo ano.” 

Todavia, segundo entrevistas no loteamento, a grande maioria dos moradores não 

quer ser transferida para estas casas, pois além de serem menores que as atuais, são 

conjugadas (ou seja, uma casa para duas famílias). Ademais, a maior parte dos moradores 

não paga água, luz e IPTU no loteamento, já que possuem ligações clandestinas em suas 

residências. 

Outro fator preocupante é que o projeto Morar Bem abrigará moradores de outros 

loteamentos próximos, podendo criar sérios conflitos entre traficantes de drogas rivais. 

Percebe-se novamente, neste projeto, a falta de preocupação em manter as 

identidades dos bairros, através do convívio forçado com outras comunidades. O problema é 

agravado pela presença do tráfico, que torna muito mais delicadas as relações entre os 

moradores dos diversos loteamentos. 

 7054 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

3. Bosque das Mansões 

O Bosque das Mansões, ou como se auto-intitula o Condomínio Residencial Bosque 

das Mansões, é o único loteamento de alto padrão de São José, habitado por famílias de 

classe média-alta, contando com membros importantes do governo municipal entre seus 

moradores. 

Este loteamento funciona como um condomínio, porém não é regularizado como tal. 

Ou seja, a área foi registrada na prefeitura em 18/09/79 como um loteamento, mas hoje 

apresenta todas as características de um condomínio, com portões, guaritas e seguranças. 

Entrar no loteamento sem permissão é praticamente impossível, o que é ilegal, já que por lei 

suas ruas são públicas. 

A maioria dos moradores não sabe da situação e acreditam estar pagando para viver 

realmente em um condomínio. Os poucos que sabem preferem ignorar para manter seu 

conforto e segurança. As construções no Bosque das Mansões fazem jus ao nome; algumas 

casas são mais exuberantes que outras, mas todas mantêm o mesmo padrão arquitetônico 

de luxo e sofisticação. 

O loteamento foi construído quase todo sobre uma encosta, para que os moradores 

tivessem uma vista privilegiada de toda a redondeza: uma boa parte da cidade de São José, 

além de quase toda a parte continental de Florianópolis, alcançando, nas casas mais altas, 

uma visão do centro da capital. Quanto mais se sobe a encosta, mais caros os lotes, em 

razão da vista. 

Ainda podemos destacar que após a conclusão da Avenida das Torres (que liga a 

área do Bosque das Mansões ao norte do município), a via expressa que traria benefícios 

aos moradores acabou contribuindo para elevar a criminalidade; a avenida proporcionou o 

deslocamento mais fácil de criminosos da favela do Pedregal (próxima ao Jardim Zanellato). 

Este fator serve como argumento para o crescente isolamento dos moradores do 

Bosque das Mansões, que apesar de irregular conta com o apoio da prefeitura. 

4. Forquilhinhas 

O nome do loteamento provém do pequeno rio chamado Forquilhinhas, um afluente 

do rio Forquilhas. A comunidade anterior chamava-se Benfica, Aterrado ou ainda Picadas do 

Norte. 

A partir de 1980, com a crise no campo e a propaganda da possibilidade de emprego 

e das belezas da região, vieram para São José, especificamente para o bairro de 

Forquilhinhas, ‘serranos’ tanto da região de Lages quanto do oeste e meio oeste 
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catarinense. Simultaneamente, migrou para a área uma verdadeira avalanche de gaúchos e 

paranaenses. 

O bairro possui vida própria, dispondo de banco, delegacia de polícia, comércio em 

geral, centro comunitário, praça, igreja, escolas, creches e posto de saúde. 

A área em questão possui escritura pública de compra e venda, que fizeram entre si 

Carlos do Rego Almeida & Cia Ltda. e Becker Construtora e Incorporadora Ltda. – registro 

de Imóveis/Comarca de São José – matrícula nº 17.193 sob nº R.3-17.193 de janeiro de 

1994. 

Em 1994, a construtora deu entrada ao processo de licenciamento ambiental na 

fundação de meio ambiente de Santa Catarina (FATMA), para analise prévia. Alguns meses 

depois, mesmo sem obter a licença necessária, a empresa iniciou a implantação do 

loteamento, que foi ocupado principalmente por famílias de classe média-baixa. 

Destaca-se como problema a falta de tratamento de esgoto, já que muitas 

residências lançam seus dejetos no córrego que dá nome ao bairro. O córrego também 

costuma ser destino de uma parte do lixo produzido na região. Construções sobre o córrego 

também são comuns, pois o mesmo foi canalizado em vários pontos. 

 Atualmente, o bairro é constituído de uma mistura de famílias de classe média e 

baixa, apresentando alto índice de criminalidade, especialmente tráfico de drogas, roubos e 

assaltos.

O NOVO PLANO DIRETOR DE SÃO JOSÉ 

Com o crescimento da cidade, fez-se mais do que necessária uma reestruturação do 

planejamento urbano municipal. O projeto de revisão do Plano Diretor foi realizado através 

de uma pesquisa técnica em nove áreas delimitadas pela prefeitura, onde foram levantadas 

as principais reinvidicações da população, relacionadas com diversos temas: infra-estrutura 

urbana, segurança, educação, saúde, problemas ambientais, etc. 

Alguns temas foram unanimidades, como segurança e saneamento ambiental – ou 

seja, se por um lado a prefeitura prioriza obras como vias expressas e asfaltamento de ruas, 

por outro deixa a desejar em questões básicas para a qualidade de vida da população. Até 

mesmo o sistema viário foi citado pela população em todas as zonas delimitadas como 

sendo carente de melhorias; assim, percebe-se que mesmo uma das prioridades da 

prefeitura não está trazendo os benefícios esperados pelas comunidades. 

O projeto do novo plano estabelece alguns objetivos, todos decorrentes do 

crescimento urbano do município: melhoria dos equipamentos urbanos, infra-estrutura, 
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mobilidade urbana (transporte coletivo, sistema viário) e estabelecimento de leis claras 

sobre uso e ocupação do solo. Em seguida, são apresentadas diversas informações sobre 

os aspectos sócio-econômicos de São José, tais como distribuição da população, grau de 

instrução, nível de renda, acesso aos principais bens e serviços, assim como as prioridades 

sociais do município. Contudo, estes dados já estão um tanto quanto defasados, uma vez 

que os mais recentes são de 2000 (ano de início do segundo mandato do prefeito Dário 

Berger, eleito em 2004 o novo prefeito de Florianópolis). Baseando-se nessas informações 

já superadas, não se pode elaborar um planejamento que esteja de acordo com as reais 

necessidades da população. 

Entre as estatísticas, algumas se destacam, como a estrutura ocupacional da 

população: segundo dados de 2000, quase 60% são trabalhadores do comércio e serviços 

ou ocupam funções na produção de bens e serviços industriais, evidenciando o 

fortalecimento da atividade industrial do município, e o conseqüente crescimento do setor 

terciário. Todavia, a renda da população economicamente ativa em São José ainda é baixa 

– praticamente a metade ganha até cinco salários mínimos, e mais de 30% não têm 

rendimentos. Vale ressaltar que o Plano Diretor inclui na PEA pessoas com mais de dez 

anos de idade. 

É interessante notar também, através do mapa apresentado no plano, uma “ilha” de 

bem estar que existe dentro do município, no que tange ao número de domicílios de baixa 

renda (até três salários mínimos): o loteamento Bosque das Mansões – um reduto das 

famílias de classe média-alta de São José. Na estatística, está enquadrado como um bairro 

que apresentaria menos de dez domicílios com renda de até três salários, porém, como já 

apresentado, pode-se dizer que estes domicílios inexistem. 

Em relação à estrutura urbana, um dos aspectos abordados pelo novo plano é o uso 

do solo; o próprio projeto admite que existe uma concentração comercial excessiva nos 

bairros Kobrasol, Campinas e Barreiros, e que isso gera conflitos de uso com as 

residências. Contudo, essa concentração é uma conseqüência da política urbana do 

município, que favorece a centralização das principais atividades urbanas nestes bairros, 

detentores das melhores infra-estruturas. 

O projeto traz um mapa com as regiões que tendem a concentrar as atividades e a 

circulação urbana, mostrando que os espaços mais importantes nesta hierarquia também se 

concentram no Kobrasol, Campinas e Barreiros, assim como ao longo da BR-101. Enquanto 

isso, o centro histórico não possui nenhuma via que concentre atividades e circulação. 

 A centralização da cidade ao redor dos bairros logo acima citados provoca uma 

conseqüente segregação dos demais bairros em relação à própria cidade. Esta é uma 

questão colocada pelo próprio projeto do novo plano, apontando como uma das causas a 
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descontinuidade dos bairros e a falta de conectividade das ruas. O mapa de sistema viário, 

apresentado no projeto, acusa claramente que os espaços mais integrados são Kobrasol, 

Campinas e Barreiros, enquanto todo o resto do município (incluindo o centro histórico) 

apresenta uma integração muito menor com a cidade e com toda a região de Florianópolis. 

 Contudo, essa descontinuidade não teria acontecido se não fosse a falta de 

planejamento por parte da própria prefeitura, tanto nas administrações anteriores quanto na 

atual. Foram construídos inúmeros loteamentos no interior do município, em bairros como 

Forquilhas, Forquilhinhas, Serraria e Potecas, que não têm qualquer ordenamento viário 

entre e si e nem mesmo para com a cidade, agravando essa segregação. 

 Grandes obras realizadas recentemente, como a Beira-Mar e a Avenida das Torres, 

não possuem uma conexão com a malha viária preexistente; ocorre então uma contradição 

entre a idéia de modernização através de vias expressas e a não-integração com a malha 

anterior, o que gera pontos de estrangulamento do tráfego. 

 O novo Plano Diretor pretende ampliar ainda mais a estrutura viária para que a 

cidade de São José desempenhe um papel importante como área central da Grande 

Florianópolis, conforme a idéia do plano. É toda uma intenção de promover a modernização 

da cidade através da ampliação do sistema viário, mas até agora esta idéia não tem dado 

certo; a cidade continua com uma malha descontínua, ineficiente e que impede a integração 

total do município, ainda por cima privilegiando os bairros centrais. A própria avenida Beira-

Mar, cujo projeto original visava ligar o bairro da Ponta de Baixo até a BR-282 (que liga 

Florianópolis a São José) foi construída pela metade, devido a embargos ambientais, não 

solucionando o grave problema do trânsito da região. 

A própria apresentação do novo Plano Diretor destaca que um dos principais 

problemas relacionados com o sistema viário é o “descompasso entre os objetivos e 

princípios do Plano Diretor, por um lado, e os projetos e obras realizados, por outro”. 

No que tange ao sistema de transporte coletivo, em primeiro lugar vale destacar que 

inexiste um sistema municipal; São José é totalmente dependente das linhas de ônibus que 

ligam o município às cidades vizinhas. Para não dizer que não existem linhas interbairros 

em São José, há algumas poucas que ligam pontos isolados e com horários esporádicos. 

No mapa que apresenta a área de cobertura com os respectivos números de linhas 

disponíveis, nota-se uma concentração muito maior de linhas no corredor viário da avenida 

Presidente Kennedy (que liga Florianópolis a São José, ao sul) e das ruas que dão 

continuidade à mesma, fazendo a ligação com o centro histórico e o município de Palhoça. 

Essa alta disponibilidade de linhas, no entanto, praticamente só se dá com a cidade de 

Florianópolis – dependendo do itinerário que se deseja fazer, pode-se ir de um bairro a outro 
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em São José sem ter que pegar outro ônibus no terminal central de Florianópolis. Contudo, 

em vários casos é necessária a baldeação na capital catarinense, como por exemplo no 

trajeto Serraria-Ponta de Baixo (dois bairros localizados nos extremos norte e sul do 

município). 

A proposta apresentada pelo novo Plano Diretor é de uma rede de transporte coletivo 

complementar, que seria centralizada por um terminal (localizado bem próximo ao 

Kobrasol). Porém, é uma proposta que, mesmo no mapa, já evidencia ser inadequada para 

com as necessidades do município, visto que os principais corredores viários continuam 

privilegiados em relação às ruas de bairros mais afastados, que contariam com 

pouquíssimas linhas e viagens. A proposição mais adequada seria a criação de um sistema 

integrado municipal que fosse mais independente das linhas que já existem, fazendo uma 

real ligação entre os bairros de maneira eficiente. 

Já na questão ambiental, existem dois objetivos prioritários segundo o novo plano: 

zoneamento ecológico e estabelecimento de metas em curto prazo. As questões ecológicas 

em São José são colocadas principalmente em função do grande crescimento urbano do 

município, intensificado a partir dos anos 80, que causam a maioria dos problemas 

ambientais. A poluição de rios e das baías Norte e Sul por rejeitos domésticos e industriais é 

um dos problemas mais graves, assim como o desmatamento de encostas causado pela 

ocupação desordenada por famílias de baixa renda. Esses dois problemas principais se 

devem especialmente em razão da falta de planejamento urbano e da escassa cobertura do 

sistema de esgoto. Este último só atende aos bairros centrais – Kobrasol, Campinas e 

Barreiros. 

Dentro do perímetro urbano, é uma reinvidicação geral de todos os principais bairros 

uma maior arborização urbana; São José é uma cidade que não possui nenhum parque 

público, e o número de áreas verdes urbanas é reduzido. Segundo a prefeitura, o bairro que 

apresenta maior índice de arborização conta com apenas 3% de sua área ocupados por 

áreas verdes públicas. Os bairros centrais do Kobrasol, Campinas e Barreiros são os que 

apresentam maior carência de arborização, sendo este um dos principais anseios dos seus 

habitantes. 

Outros fatores relevantes no cenário ambiental de São José também são 

conseqüências da urbanização e industrialização, como a propensão de certas áreas a 

enchentes, a destruição da vegetação litorânea e da floresta ombrófila densa e a poluição 

causada pelas indústrias, lixões e pela estação de tratamento de esgoto. Para tentar 

solucionar estes e outros problemas, pretende-se criar o Código Ambiental do município e 

ampliar os programas de educação ambiental. 
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As considerações finais do projeto do novo Plano Diretor fazem uma síntese dos 

problemas levantados em todo o município, assim como apresenta as tendências negativas 

e as potencialidades de São José. Curiosamente, dois dos principais problemas 

apresentados foram justamente a “falta de um centro que dê identidade para a cidade” e a 

“degradação do centro histórico”. Por que então se privilegiam tanto os bairros conurbados 

com Florianópolis, para onde foi transferida até a prefeitura – se é a sede do município um 

dos mais fortes laços de identidade com relação ao centro histórico? 

Por outro lado, o novo plano aponta o “centro histórico de São José como potencial 

para abrigar uma área cultural e de lazer” – centro este que sofre um acentuado processo 

de decadência devido ao completo abandono por parte do poder público, carecendo de 

muitos investimentos para que volte a ser um local de convívio e identidade municipal. Os 

investimentos em áreas de lazer, por exemplo, em sua maioria foram aplicados na Beira-

Mar, e que ainda assim estão inacabados. 

Em relação às potencialidades de São José, o projeto salienta a privilegiada situação 

geográfica do município, por estar entre as três capitais do sul do Brasil, além da 

acessibilidade proporcionada pela BR-101 – o que é verdadeiro, uma vez que a situação de 

São José pode ser considerada melhor do que a de Florianópolis, cidade mais distante do 

principal eixo rodoviário do Estado de Santa Catarina. Também é destacada a diversidade 

econômica do município (indústria, comércio, serviços, educação), a proximidade com infra-

estruturas (universidades, aeroporto, rodoviária), além do ideal “moderno” de 

desenvolvimento urbano a partir de aterros (o próximo grande projeto da prefeitura é a 

Beira-Mar Norte, ao longo da orla de Barreiros). Já foi citada anteriormente a crença 

contraditória no potencial turístico do centro histórico. 

As tendências negativas, de acordo com o governo municipal, concentram-se no 

crescimento populacional, no possível aumento da poluição e das ocupações irregulares e 

na questão dos loteamentos irregulares. Curiosamente, o novo plano preocupa-se com o 

aumento da densificação dos bairros centrais (Kobrasol, Campinas e Barreiros), assim como 

uma “sobrecarga do sistema viário pela prioridade dada ao uso do automóvel, em 

detrimento do transporte coletivo”. Ora, se a política urbana privilegia os bairros centrais, 

assim como inexiste um sistema de transporte coletivo, é mais do que natural que estes 

problemas se tornem realidade. 

Espera-se que haja uma modificação das políticas de desenvolvimento urbano de 

São José, e que o novo Plano Diretor realmente ponha em prática medidas que contribuam 

para evitar que a cidade apresente os problemas citados no futuro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 As cidades contemporâneas crescem em um ritmo acelerado, especialmente as de 

médio porte, que experimentam grande volume de investimentos e migrações crescentes. 

São José é um dos maiores exemplos deste tipo de cidade no Estado de Santa Catarina, 

que cresce acompanhando o ritmo de Florianópolis, mas que também começa a se 

desenvolver independentemente da capital. 

O município de São José passou então a representar um bom mercado para a 

construção civil, contando com uma população que crescia a cada ano e amplos espaços 

para especulação imobiliária e implantação de loteamentos. A partir da década de 70, vários 

tipos de loteamentos foram construídos para atender às mais variadas classes sociais. 

Entretanto, ao analisarmos fotos aéreas e mapas de São José, nota-se claramente 

que não houve nenhuma espécie de planejamento urbano por parte do poder municipal. A 

grande maioria dos loteamentos cresce ao longo de uma única rua, formando assim apenas 

um lado de saída – um tipo de estrutura conhecido como “espinha de peixe”, que atrapalha 

a circulação no interior do loteamento, assim como o isola de outros setores da cidade. 

Outro fator de destaque é falta de infra-estrutura em vários loteamentos, como áreas de 

lazer, escolas, postos de saúde, etc. 

É claramente notada a preferência da prefeitura em construir grandes obras, como as 

recentes vias expressas, deixando de lado infra-estruturas básicas como saneamento, 

educação e transporte, não atendendo, assim, às necessidades mais urgentes dos 

habitantes. 

Atualmente, discute-se o processo de implementação da Região Metropolitana de 

Florianópolis, da qual São José faz parte. Apesar da aprovação pela Assembléia Legislativa, 

é incipiente a integração de serviços como transporte coletivo e sistema de saneamento, 

evidenciando que a RMF não funciona efetivamente como tal. 

Através da proposta do novo Plano Diretor de São José, espera-se que sejam 

resolvidos problemas existentes já há muito tempo no município, fazendo com que as 

reinvidicações da população sejam realizadas. Também é importante que a lei respeite 

todas as normas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, para que São José conte com um 

Plano Diretor que finalmente efetue um bom planejamento urbano. 
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