
A expansão das cidades sobre a Zona Costeira: Estudo de Caso de Florianópolis, BR, e 
Boston, USA 

Introdução 
O crescimento das duas cidades deste estudo – Boston, EUA, e Florianopólis, BR – através 
dos anos, modelou a formação urbana de cada cidade. Em particular, destacam-se a sua 
localização espacial, as atividades comerciais e as políticas de desenvolvimento urbano 
empregadas pela cultura local e pela demanda da força de trabalho como fatores que dirigiram 
a expansão urbana e determinaram o futuro desenvolvimento de cada ponto da cidade. 
Desta maneira, zonas especializadas, como por exemplo, areas comerciais, portuárias, 
industriais e residenciais emergiram em diferentes lugares dentro ou no entorno das cidades. 
Os modernos modelos de desenvolvimento urbano são resultado deste tipo de atividade. 
A proximidade do mar em Boston e Florianópolis modelou a expansão da linha de costa e 
trouxe com isso o desenvolvimento de atividades comerciais ligadas às atividades portuárias. 
Nas proximidades das zonas portuárias, o aumento do fluxo de pessoas e bens encorajou o 
estabelecimento de atividades comerciais e industriais, assim como a demanda por moradia 
para a mão de obra envolvida nestas atividades. 
Quando a expansão urbana atingiu a linha de costa e já não se encontravam areas para 
construir, tornou-se necessário aumentar o espaço nas proximidades destas áreas para 
possibilitar o crescimento. A solução para este problema foi o preenchimento das areas de 
baia através da construção de aterros. 
Boston e Florianópolis fizeram uso deste recurso para aumentar suas fronteiras sobre as 
águas. Ambas as cidades possuem amplas areas além de sua linha de costa original. Grandes 
areas de Boston como Back Bay (a qual sera tratada com mais intensidade neste artigo), South 
Bay, Mill Cove, West e South Cove e Town Cove ou Logan Airport estão situadas onde a 
cerca de 400 anos atrás eram alagados ou banhados. O mesmo pode ser dito sobre a Baía Sul, 
Baía Norte e Via Expressa Sul em Florianópolis. Hoje Florianópolis e Boston são cidades 
extremamente desenvolvidas com significante quantidade de áreas construídas sobre aterros. 
Usando estes prâmetros com diretriz, este artigo examina o que conduziu o desenvolvimento 
na forma de aterros em cada região, mostrando os processos e tecnologias empregadas. 
Períodos econômicos que motivaram essas atividades em cada cidade serão também 
abordados. 
Os métodos empregados nesta pesquisa incluem caminhadas percorrendo as linhas de costa 
original destas cidades, análises de fotos aéreas, dados espacializados em Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG - ArcGis 9.2) demonstrando a evelução das linhas de costa. E 
dados obtidos através de organismos públicos. Os dados sobre Boston foram obtidos junto ao 
Boston Redevelopment Authority, Krieger et al, 2001, e Askew et al, 2002, e os dados sobre 
Florianópolis foram obtidos em fundações como  (FATMA – Fundação do Meio Ambiente), 
(IPUF – Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) e biblioteca universitária da 
(UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina). 
 
1 A necessidade de expansão 
A cidade de Boston foi fundada em 1630, e era uma pequena ilha conectada ao continente por 
meio de um estreito espaço de terras circundado por banhados, aonde havia espaço suficiente 
somente para uma Estrada. A very large tidal marsh lay behind the town, with the Charles 
River running through it (Newman and Holton 2007). 
Desde que foi fundada no periodo colonial, Boston era um importante porto que favorecia a 
conexão entre a América do Norte a Europa e o resto do mundo. O comércio entre China e 
Boston, por exemplo, era economicamente muito lucrativo e trouxe prosperidade para Boston. 

The China trade was three cornered – New England ships took 
goods such as clothing and metal tools around Cape Horn to 



the Pacific Northwest (today`s Washington, Oregon and British 
Columbia) and traded them there to the Native Americans for 
sea otter pelts. The ships then carried the furs to China, where 
they were exchanged for tea, porcelains, and silks, and then 
transported the Chinese goods around the Cape of Good Hope 
at the southern tip of Africa – hence circumnavigating the globe 
– to New England.(SEASHOLES, 2006, p.13) 

Estes fatores transformaram Boston em uma importante metrópole em New England (Região 
Nordeste dos EUA) e atraíram muitos imigrantes. A região de Boston transformou-se em um 
centro comercial atraindo investidores, mercadores e proprietários de indústrias, 
experimentando desta forma um incrível crescimento populacional. Os imigrantes católicos 
irlandeses e as ricas famílias protestantes formavam a grande maioria deste grupo de pessoas.  
Com o rápido crescimento populacional e as atividades comerciais, a idéia de aterrar áreas no 
entorno de Boston cresceu com o advento da alta densidade populacional encontrada na 
península que formava a incipiente Boston naquele tempo. Os primeiros aterros foram 
construídos em Town Cove, aonde hoje se encontra o centro de Boston. Trapiches 
atracadouros foram também construídos para acomodar o comércio marítimo em expansão. 
De acordo com Seasholes (2006, p.4), por volta do ano 1640, cidadãos de Boston construíram 
trapiches para servir a navegação a qual a economia da cidade dependia, então, começou o 
preenchimento de terra entre as docas portuárias para criar mais área para a cidade. 
Como a população e as indústrias continuaram a crescer, mais áreas no entorno da cidade 
foram aterradas, como ser observado na ilustração a seguir, que representa a evolução destas 
obras ao longo dos anos. (Fig 1).   

 
 
 

 
 

Figura 1 – Evolução das atividades de preenchimento de terra (aterros) na região metropolitana de Boston, 
de1630 a 1995 - Fonte: Boston Redevelopment Authority 

 
Newman e Holton indentificaram as principais razões para o preenchimento de Back Bay e 
demais areas na região de Boston.  

By the 1850s three factors combined to motivate the filling of 
the former tidal marsh with sand and gravel. The Back Bay was 
horribly polluted because sewage emptying into the former tidal 



marsh, along with dumped refuse, was no longer cleansed by 
twice-daily high tides. Boston was severely overcrowded, with 
over a hundred thousand acres, A rapid increase in the poor, 
and often destitute, immigrant population provided social 
motivations and led city and state leaders to seek ways of 
keeping wealthy Protestant families in Boston by creating a 
new, elegant neighborhood. (NEWMAN; HOLTON, 2007, 
p.10). 

 
Florianópolis possui hoje uma área de 433 quilômetros quadrados, sendo que cerca de 420 
quilômetros pertencem à Ilha e os outros 12 quilômetros pertencem à parte continental da 
Capital, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, desses 433 km, 
nove quilômetros foram ganhos com aterros. 
A colonização de Florianópolis começou em meados do século 18, principalmente com a 
chegada dos colonizadores portugueses vindos da Ilha dos Açores. O município de 
Florianópolis é formado por uma extensão composta pela ilha principal, a Ilha de Santa 
Catarina, uma extensão continental e uma série de pequenas ilhas circundando a ilha 
principal. 
Até o ano de 1926, a única conexão entre a ilha e a porção continental era por via marítima 
através da travessia ilha - continente. Neste período, a principal atividade econômica era a 
pesca. No entanto, todas as atividades econômicas necessitavam do uso de barcos para 
transitar entre a ilha e continente. 
Em 1926, foi construída a Ponte Hercílio Luz, com 831 metros de extenão (a primeira ponte 
entre o continente e a ilha). Este fato trouxe uma grande expansão do comércio. O modo de 
transporte terrestre via caminhões e carros passou a representar o principal meio de circulação 
a partir desta época. Com estas melhorias no sistema de transportes, o fluxo diário de pessoas 
e bens e a expansão das atividades mercantis e de turismo (a ultima relacionada com as 
belezas naturais da ilha) criaram problemas com tráfego intenso de veículos na área central da 
cidade. A necessidade por mais espaço abriu caminho para propostas de realização de obras 
de aterros e a construção de uma segunda ponte. Desta forma a implantação do aterro Baia Sul 
deu-se no governo de Colombo Salles (1972-75), seguida da contrução da Ponte Colombo 
Salles inaugurada em 1975, com 1227 metros de extensão. Esta segunda ponte permitiu uma 
ampla integração com as demais capitais brasileiras, em especial as capitais dos estados do 
sul, Porto Alegre e Curitiba, ou ainda com São Paulo e principalmente com o interior do 
estado catarinense. Ainda houve a intenção em preservar a estrutura arquitetônica colonial 
presente nas antigas casas e prédios públicos mantendo os parques históricos e a vegetação de 
Mata Atlântica preservada.  
No início da década de 80, 187 mil moradores já estavam na cidade. Com o crescimento, o 
tráfego urbano passou a ter novas exigências, aumentando sobremaneira o escoamento para o 
aterro da baia sul e ponte Colombo Salles, que dão acesso ao Continente. Este fato acarretou a 
necessidade da implantação de mais um aterro para a construção da Avenida Beira-Mar Norte 
e a contrução de uma terceira ponte batizada de Ponte Pedro Ivo Campos, inaugurada em 
1991, com 1252 metros de extensão. 
O aumento dessas áreas na Ilha de Santa Catarina trouxe diversas modificações sócio-
econômicas, físicas e ambientais. De forma, a partir de 1996 foi necessária a implantação de 
mais um aterro, o da Via Expressa Sul inaugurado em 2004, com 4,6 km de extensão. 
Atualmente está em construção o aterro da Beira Mar Continental, localizado no bairro 
Estreito, com 2,2 quilômetros de extensão. 
De acordo com Cunha (2005), O primeiro objetivo do desenvolvimento do aterro seria 
aumentar e melhorar o sistema viário, expandir as áreas para prédios públicos, residenciais, 



indústrias, estabelecimentos comerciais e construção de áreas de recreação e esportes. ((Fig 2 
e Fig 3). 
 

 
 
Figura 2 – Sequência de aerofotos e imagens de satélite demonstrando a evolução dos aterros nas Baías Norte e 

Sul (região central de Florianópolis), de 1938 a 2007 
 

 
 
 

Figura 3 - Sequência de aerofotos e imagens de satélite demonstrando a evolução do aterro na Via Expressa Sul 
(sul de Florianópolis), de 1938 a 2007 – Fonte: Geoprocessamento Corporativo Florianópolis 



 
Realizando-se a análise das causas da promoção das obras de aterro em ambas as cidades, é 
possível encontrar semelhanças e diferenças em várias características com relação às obras de 
aterros. Enfatizando-se que, ambas as cidades são banhadas pelo Oceando Atlântico, e desta 
forma possuem suas faces voltadas na direção leste do Globo, apoiando-se neste oceano suas 
principais fontes de crescimento no início de seu desenvolvimento. A ilustração seguinte 
demonstra estas características. (Fig 4). 

 
Figura 4 – Levantamento dos fatores motivadores das intervenções em forma de aterros em ambas as cidades em 

estudo 
 

1.1 A expansão nas áreas centrais e portuárias 
Geograficamente, as regiões mais desenvolvidas em Florianópolis e Boston estão nas áreas 
abrigadas por Baías, ou ainda em áreas de alagados e/ou mangues. A área central com o 
distrito de negócios e demais funções como distrito financeiro, hotéis e zona comercial estão 
concentrados nesta região em ambas as cidades. Históricamente, estas cidades iniciaram sua 
expansão sobre as águas nestas regiões, por serem estes os pontos de dispersão e concentração 
das cidades e também por acomodarem neste local o crescente comércio marítimo. 
“Boston`s population expanded steadily as its maritime trade boomed because of its large, 
protected harbor and the willingness of its merchants to take big risks in world trade for the 
chance of huge profits.” (NEWMAN; HOLTON, 2007, p.20). 
O fator principal eram as instalações portuárias aonde grande maioria das atividades 
econômicas eram realizadas. Em ambas as cidades, os mercados públicos estavam localizados 
nesta área e os barcos atracavam junto a estes prédios como forma de facilitar a carga, 
descarga e armazenagem dos produtos a serem comercializados. Para proteger o comércio 
maritimo, as instalações portuárias foram construídas em áreas internas de baías bem 
protegidas naturalmente pela geografia da região para minimizar riscos e periculosidades 
relacionadas com o tempo, reduzir o risco de pirataria e conceder o maior controle sobre o 
tráfego de entrada e saída de embarcações do porto. As águas calmas ainda davam acesso para 
os mais variados tamanhos de embarcações, com vários tamanhos de calado, que facilitavam e 
asseguravam a carga e descarga das embarcações e no caso específico de Florianópolis, o 
local da instalação portuária coincide com a área central da ilha e também com um dos pontos 
mais próximos entre ilha e continente, facilitando a navegação entre ambas e reduzindo esta a 
uma simples travessia. 
De acordo com Cunha (2005), A ocupação urbana de Florianópolis cresceu intensivamente 
depois da construção do trapiche criando uma área triangular de desenvolvimento com 



vértices apoiados na ponte na direção oeste, ao sul, e a norte como pode ser observado na 
Figura 5. 
 

 
Figura 5 – Área de desenvolvimento em forma triangular da região central de Florianópolis – Fonte: 

Geoprocessamento Corporativo Florianópolis 
 
 
2 A economia e sua relação com a costrução dos aterros 
Por muitos anos a economia de Boston esteve concentrada no mercado de importação e 
exportação e na pesca industrial. Esta última não somente representava uma atividade muito 
importante para Boston, mas sim para todos os portos de New England segundo (Kurlansky, 
1998). Após a independência dos EUA, Boston transformou-se no principal porto e centro 
industrial em alguns setores do país, aproximando-se de New York City até a abertura do Erie 
Canal (Taafe et al, 1973, pp. 85-93).  
O porto de Boston era um dos maiores pontos de comércio internacional no mundo. Os 
produtos comercializados incluíam rum, peixes, sal, e tabaco. O comércio com a China e a 
Índia trouxe prosperidade para mercadores e transformou muitas familias em elites sociais. 
Por volta de 1800 a manufatura tornou-se uma importante atividade quando a revolução 
industrial estourou no EUA, e as cidades de bases industriais alcançaram o comércio 
internacional e transformaram-no em importante atividade econômica. Durante os anos 1900, 
Boston era um dos maiores centros de manufatura nos EUA, com a produção concentrada em 
produtos derivados do couro e produtos para o vestuário. 
A produção de cordas é um bom exemplo do crescimento das atividades industriais. “The 
manufacturing of rope needed for sailing ships and other uses was an important industry in 
early Boston” (NEWMAN; HOLTON, 2007, p.20). 
A riqueza também possibilitou os incipientes fundos para o surgimento de centros 
educacionais. Boston possui a primeira escola pública fundada nos EUA, a Boston Latin 
School, fundada em 1635, e a primeira Universidade, a Harvard College, fundada em 1636 
em Cambridge, município que faz parte da região metropolitana de Boston. A economia da 
cidade diversificou-se na área da pesquisa e no ramo das atividades econômicas. É também 
em Boston que está instalado o governo do estado de Massachusetts, sendo ainda Boston a 
sede de muitas ONG`s e instituições culturais. 
 A economia de Florianópolis está embasada principalmente por atividades ligadas ao 
comércio, serviços públicos e turismo. Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, e 



em virtude disso, muitas instituições e organizações nesta cidade estão sediadas. O comércio 
local, muito forte, atende toda a região metropolitana. 
Além destas atividades econômicas, as belezas naturais que combinam praias, dunas, 
planícies e montanhas, bem como remanescências da cultura açoreana presente na arquitetura, 
artesanato, folclore, culinária e religião transformaram a região em um importante centro 
turístico, e este mercado vêm crescendo enormemente com o destaque internacional que vem 
adquirindo. 
 
3 Métodos de construção e preenchimento 
Entre 1630 e 1890, Boston triplicou seu espaço físico através de obras de aterros que cobriram 
alagados, banhados e os espaços entre os trapiches no cais do porto. Para a realização destas 
obras, novas tecnologias foram exigidas para realizar o transporte, a carga e descarga, 
escavação de materiais, assim como soluções para a construção de barragens para secar os 
alagados. 
Nas primeiras obras, lixo e entulho proveniente de velhas construções foram empregados 
como material de preenchimento. Então, “cortando abaixo os morros para preencher as covas” 
transformou-se no principal processo aonde os morros originais na Península Shawmut foram 
aplainados com o intuito de providenciar materiais para as primeiras obras de aterros em 
desenvolvimento. Mais tarde, cascalho e areia foram cada vez mais frequentemente 
empregados para preencher grandes áreas.  
Para preencher areas alagadas, era necessário drenar estas e permitir a compactação dos solos. 
Muros de pedra foram construídos, permitindo a construção sobre as áreas até então não 
edificáveis. Com estas obras, tornou-se possível preencher com material as áreas secas entre 
os muros. 
Em outros casos, barragens foram construídas. “A construção de barragens e canais foi um 
grande e complexo trabalho que precisou de enorme quantidade de pedras cortadas. Pilares 
feitos de grandes toras e táboas de madeira foram empregados. (Fig 6) - (Newman and 
Holton, 2007,p.31) 

 
Figura 6 – Método de construção das barragens em Boston por volta de 1800 

Fonte: SEASHOLES,N.S. Walking tours of Boston`s made land 
 



Como o desenvolvimento de novas áreas estava assegurado, este foi o primeiro método para 
drenar, construir e preencher com garantia e consistente fundação nas áreas antes alagadas e 
instáveis. 
Em Florianópolis as informações a respeito dos métodos e técnicas empregadas na construção 
dos aterros na região metropolitana encontram-se nos Estudos de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA/RIMA). Sendo estes documentos 
obrigatórios na construção de obras urbanas.  
Em Florianópolis, na parte insular, existem dois tipos de aterros: hidráulico e mecânico. O 
aterro hidráulico usa a água para levar a areia do fundo do mar como um aspirador de pó, que 
utiliza o ar para levar a poeira. A draga é um aspirador de água, que suga água e areia junto, 
lama, peixes e siris. No final da draga existe uma grande tubulação, onde será colocado o 
aterro, chamado de linha de terra. Os aterros hidráulicos da Ilha são os da Baía Sul e Via 
Expressa Sul (Fig 7) . O único aterro mecânico foi a da Avenida Beira Mar Norte, realizado 
através do transporte rodoviario de material. 
 

 
Figura 7 – Aterro da Via Expressa Sul, notar a enorme quantidade de areia removida da baía logo em frente – 

Fonte: IPUF 
 
3.1 Planos e arquitetos 
Quando o aumento da populaçao ligado às atividades comerciais atingiu o limite de 
crescimento dentro dos limites naturais de linhas costeiras, alagados e baías em ambas as 
cidades, alternativas para permitir a expanção de área e consequentemente expanção 
comercial, industrial, marítima e residencial passaram a ser exploradas por arquitetos, 
planejadores e engenheiros. 
Em Boston planejadores esboçaram muitas propostas. Em áreas como Back Bay, muitas 
propostas foram frequentemente sugeridas pelos membros do governo da cidade. A 
organização espacial da atual Boston e o nome de muitas regiões da cidade, são resultados 
diretos das obras de aterros em grandes áreas como Back Bay e South Cove. 
Robert Fleming Gourlay “in 1844 proposed a grandiose plan that would not only improve the 
Back Bay but provide for the future expansion of Boston through a network of suburban 
railway lines that would be carried into the city through subways” (WITHEHILL; 
KENNEDY 2000 p.146-147) –(Fig 8). 
Gourlay bombardeou o prefeito, os cidadães de Boston e o Governo do Estado de 
Massachusetts com uma série de propostas. Entre elas, a mais famosa era a construção de uma 
Ilha circular com uma intersecção de estradas de ferro circundada por dois anéis de casas da 
ilha, as estradas de ferro submergeriam em túneis que seriam ligadas aos demais terminais. 



 
Figura 8 – Plano de Gourlay para Back Bay – Fonte: NEWMAN,W.A; HOLTON,W.E.:Boston`s Back Bay, The 

story of America`s greatest nineteenth-century landfill project 
 

Charles Bulfinch ajudou a desenhar em 1808 o plano para realizar o aterro de Mill Pond. O 
comite o qual ele servia foi o responsável por escolher a melhor entre muitas propostas para 
desenvolver esta área. Em seu plano, Bulfinch imaginou uma espécie de triangulo (O 
triangulo Bulfinch, Figura 9) conectando as ruas originais com as novas pontes ligando-as a 
cidade vizinha, Charlestown, através do Rio Charles. 
 

 
Figura 9 – Triângulo Bulfinch – Fonte: HOLTON,W.E.:Boston`s Back Bay, The story of America`s greatest 

nineteenth-century landfill project 
 



Em Florianópolis, a discussão a respeito de como as novas áreas seriam usadas forçou a 
administração municipal a contratar o escritório técnico de construção civíl J.C. de Figueiredo 
Ferraz para estudar o uso possível da área. Todos concordaram que qualquer mudança deveria 
ser gradual, com o intuito de preservar a cidade antiga. Áreas verdes, parques, zona comercial 
e acesso para automóveis seriam necessários. Representantes do governo municipal eram 
opostos às sugestões de empregar as novas áreas principalmente para atividades comerciais, 
argumentando que simplesmente este gesto poderia replicar o ocorrido na cidade do Rio de 
Janeiro, o qual era considerado um exemplo negativo. 
O mais famoso projeto, o qual foi também proposto e aceito, foi elaborado pelo renomado 
arquiteto-paisagista Roberto Burle Marx. Burle Marx concentrou-se em desenvolver uma área 
com acessos fáceis e rápidos a veículos, conectados as pontes e com acessos as principais 
avenidas. De acordo com Cunha (2005), o projeto original incluía alguns parques e áreas 
recreativas, os quais atualmente não se encontram edificados. 
 
3.3 Origem dos materiais empregados no aterro 
O material para preenchimento de Central Cove e da zona portuária por volta de 1630 em 
Boston é proveniente do local antes denominado “Tremont” – Três pequenos montes na 
península de Boston. Somente Beacon Hill, o menor entre os três, não foi completamente 
aplainado, mas metade deste morro foi removida. 
Os recursos disponíveis para as atividades na península original de Boston foram todos 
empregados nestas obras precoces. As futuras remessas de material precisariam ser trazidas 
das cidades vizinhas como Needham, Canton, Newton e Hyde Park distantes cerca de 8 ou 9 
milhas localizadas ao oeste e sul de Boston. 
Matéria de rejeito misturado com areia e cascalho foi frequentemente empregado para a 
construção de trapiches, molhes e piers e também para preenchimento entre as docas já 
existents ao longo do porto aonde “dense concentrations of artifacts, such as broken dishes 
and clay smoking pipes, dating from the late 1600s and early 1700s, which suggested that the 
dock was filled with whole cartloads of trash that were simply dumped into it” 
(SEASHOLES, 2006, p.6). 
Em Florianópolis os projetos de expansão territorial sobre o mar iniciaram-se muito mais 
tarde. Principalmente nos últimos 50 anos, e com isso foram empregados meios tecnológicos 
na forma de equipamentos e maquinários que facilitaram essas intervenções. Em particular, o 
processo denominado “dragagem’ foi empregado, extraindo areia do solo da Baía e 
depositando-a nas áreas em intervenção. As baías foram e ainda são a fonte ideal de recursos, 
não somente pela quantia expressiva de material disponível, mas também por assegurarem 
águas calmas e tranquilas com menor variação de marés, o que simplifica os trabalhos de 
extraçào e transporte. 
As baías norte e sul proveram a maior parte das areias empregadas nas obras. Outros materiais 
como lixo, sobras de materiais de construção civil e terra removida dos locais de construção 
foram misturados com a areia e empregados como aditivo nas intervenções ao longo das baías 
em Florianópolis. 
Cunha (2005) verificou que material também foi retirado de um antigo cemitério na area 
conhecida como prainha, onde atualmente estão edificados a Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina e um parque público, e é também a área que abriga uma das mais 
densas regiões com concentração de empregos e trânsito de automóveis no município de 
Florianópolis. 
 
3.4 Incentivos públicos e privados 
Os proprietários públicos e privados estavam envolvidos em projetos da expansão de terra em 
Boston. Proprietários como David Sears compraram pequenos lotes nos alagados e 



preencheram com areia e cascalho, muitas vezes vendendo posteriormente como “novos 
lotes” e muitas vezes empregando-os como moeda de troca por novas propriedades. 
Entretando, em significantes e extensos projetos como Back Bay, South Bay e Mill Cove, 
complexos trabalhos com construção de barragens, drenagem, e enormes volumes de material 
removido de locais distantes por volta de 1800, necessitavam de planejamento e 
financiamento que apenas poucos proprietários ou empresas poderiam oferecer. Felizmente, o 
estado que possuía recursos o suficiente estava interessado em construir e comercializar as 
novas terras em Boston. 
Em Back Bay, os investimentos públicos estavam presentes, mas de forma indireta, formado 
pelo “three-way settlement involving the Commonwealth of Massachusetts, the City of Boston 
and the Boston Water Power Company. This legal document, signed on December 11, 1856, 
made the filling of Back Bay possible. (NEWMAN; HOLTON, 2007, p.64) 
Os principais e primeiros projetos em Florianópolis foram construídos durante o período que 
corresponde a Ditadura militar. Durante este período, o governo esforçou-se em promover a 
ampliação e melhoria dos serviços e expandir a economia brasileira, centrando investimentos 
no sistema de transportes e ampliando a infraestrutura, facilitando as atividades comerciais e 
industriais.  
De acordo com Cunha (2005), no Estado de Santa Catarina, as dificuldades encontradas na 
conexão sobre o mar entre a Ilha de Santa Catarina e o continente estavam inclusos no Plano 
Catarinense de Desenvolvimento (plano de nível estadual) o qual fazia parte do Plano 
Nacional de Desenvolvimento (plano de nível federal) sobre autoria do governo Médici. A 
construção da segunda ponte em Florianópolis e do aterro na região central foi financiada pelo 
governo federal, em parte para promover as melhores condições de circulação e em parte 
como símbolo de desenvolvimento e progresso nacional.  
Em nível local, o governo tomou frente nos projetos de expansão em meados de década de 70. 
O governador Colombo Salles foi o idealizador do projeto de aterro da Baía Sul, o qual 
expandiu a área central de Florianópolis para aproximadamente 600.000 metros quadrados. 
 
5 Resultados: problemas e benefícios 
Seria muito difícil imaginar cada uma dessas cidades sem as áreas que hoje correspondem a 
aterros. Mesmo porque atualmente estas apresentam diferenças enormes comparadas aos 
períodos anteriores às interferências na forma de construção de aterros. Essas interferências 
físicas trouxeram pessoas, emprego, instituições de ordem públicas, social e cultural, 
preservando muitas vezes as histórias dos lugares enquanto o meio natural era alterado. Hoje, 
a vida diária é ligada ao passado desta forma. 
Nos séculos 17 e 18, O porto de Boston era a peça chave para o crescente comércio e 
incipiente indústria naquela região. Um sexto da cidade atualmente está localizado sobre áreas 
de aterros sobre antigos banhados e alagados conhecidos localmente com a denominação de 
Fens. Comparando o tamanho de Boston atualmente com sua formação física originária, 
muito da parte central e muitas das instituições públicas e privadas estão edificadas nestas 
áreas. 
Harvard, MIT, Boston University, Museum of Fine Arts, City Hall (prefeitura municipal), 
Faneuil Hall e Quincy Market todas estas importantes instituições foram construídas sobre 
regiões aterradas ou estão instalados atualmente nessas localizações em função de mais 
terrenos estarem disponíveis permitindo a relocação de atividades industriais e comerciais. A 
infraestrutura de transportes é também fortemente beneficiada por estas intervenções. O 
Logan International Airport conecta Boston para com o mundo, o sistema arterial central de 
túneis conecta Boston com as rodovias interestaduais e autopistas enquanto as estções Norte e 
Sul de trêm conectam o sistema ferroviário com a região de Boston.  



Similarmente, em Florianópolis atualmente a relações cotidianas estão profundamente 
relacionadas às áreas aonde ocorreram construções de aterros. As novas terras na região 
central da Ilha de Santa Catarina com a face direcionada para o continente tornaram possível o 
crescente número de conexões ilha-continente através das novas pontes. Uma grande porção 
da área preenchida é também destinada à conexão entre as rodovias que ligam o norte e o sul 
da ilha através de largas avenidas passando pelo centro. Estão nesta região também instalados 
aparelhos públicos como terminais de ônibus urbano e intermunicipal. 
O aterro da Baía Sul criou um potencial para a principal expansão da área que compreende o 
centro do município de Florianópolis. Lá se concentram edifícios de instituições públicas, 
muitas edificações comerciais e varejistas, assim como parques e ferramentas recreacionais, 
embora não concluídos ou em péssimo estado de conservação. 
Cunha (2005) também notou que demais ferramentas da administração pública estão 
edificadas nesta area, tomando como exemplo a estação de tratamento de esgotos e o 
Sambódromo. Ainda estão lá edificados o centro de convenções e a pista de treinamento para 
os que retiram as carteiras de habilitação. Na area da Baía Norte está a principal Avenida de 
Florianópolis, aonde também se concentram ricas residencias, Shopping Center e comércio de 
hospedagem destinado a classes sociais abastadas.  
Estes exemplos ilustram o impacto das obras de aterro realizadas ao entorno das cidades uma 
vez dependents do mar aonde aterros sustentam suas economias e sua noção espacial. 
Milhares de pessoas trabalham, comem, compram, jogam e movem-se através destas áreas, 
talvez até mesmo sem realizarem que estão sob um plano de terra artificialmente produzido. 
 
5.1 Problemas relatados após as intervenções 
Desde o preenchimento de Back Bay, casos de subsidência têm requerido reparos periódicos. 
“The marshy ground under the Back Bay caused settling of the fill in various places, 
particularly over the former drainage channels of the tidal mudflat. These areas required 
extensive remedial work” (NEWMAN; HOLTON, 2007,p157). 
Casas nestas áreas, muitas das quais compartilham ou dividem as paredes umas com as outras, 
situação muito comum no padrão construtivo empregado em Boston, tem experimentado 
problemas quando uma dessas construções apresenta caso de subsidência e arrasta a 
construção vizinha na mesma direção.  
“Falling water tables in certain areas threaten the foundations of buildings resting on 
wooden piles. Corrosive gas from former pollution remains in some places. A severe 
earthquake near Boston, while not likely, could knock down many older brick and stone 
buildings on the unstable land of the Back Bay and cause injury and death” (NEWMAN; 
HOLTON, 2007,p191) 
Em Florianópolis este mesmo tipo de acontecimento não é relatado, em parte porque as obras 
em Florianópolis não são de tão longa data e desta forma tecnologias e técnicas de engenharia 
estavam mais bem desenvolvidas quando aterros e edificações foram construídos.  
Cunha (2005) encontrou tensões relacionadas ao uso extremo das novas terras para a 
finalidade do sistema de transportes, englobando o centro historico e também certas áreas que 
se tornaram elitistas, acessíveis economicamente somente para as classes mais abastadas da 
sociedade. Neste contexto, existem problemas relativos às classes sociais, antagonismos entre 
aqueles que podem possuir grandes residências e carros e aqueles os quais não possuem 
recursos para manter este padrão de vida. Os que não possuem acessibilidade a esta área, 
argumentam que o aterro é um caso de insucesso tendo em vista que não se seguiu o projeto 
de instalação piloto. 
Também estão presentes impactos culturais. Cunha (2005), concluíu que os planos para estas 
áreas esqueceram ou simplesmente ignoraram a importância cultural representada pela relação 



da cidade com o mar, uma vez que os aterros afastaram e mais adiante extinguiram esta 
relação com o mercado público e as instalações portuárias. 
Debiasi (2005) notou a falta de acessibilidade para pedestres numa área que passou a priorizar 
quase que exclusivamente a mobilidade veícular e ainda a falta de seguimento dos planos que 
resultaram em vastas áreas subutilizadas. Ele ressalta que estes problemas estão muito mais 
relacionados a problemas urbanos da cidade na atualidade do que em tempos em que as obras 
foram idealizadas e realizadas. 
 
5.2 Melhorias no sistema de transportes 
Os aterros trouxeram enormes benefícios econômicos para ambas as cidades. As melhorias no 
sistema de transportes, em ambas as cidades um dos principais motivos incentivadores para a 
realização destas obras, certamente abriram oportunidades e encorajaram a expansão de 
muitas atividades. 
Em Boston, os benefícios incluíram habilidades para manejar o maior tráfego no porto, e 
mais, o comércio foi expandido uma vez que surgiram os novos trapiches e molhes e também 
galpões para armazenar mercadorias. As novas terras também deram a Boston mais espaço 
para a construção de novos empreendimentos como rodovias e ferrovias. O nível industrial, 
comercial, financeiro e demais atividades comerciais que se concentram em Boston e sua 
região metropolitana hoje poderiam não ser possíveis se nas épocas passadas essas 
intervenções não tivessem sido realizadas. Boston não poderia ainda ser uma cidade com a 
atual dinâmica global caso seus limites estivessem ainda reservados as áreas originais de 
Shawmut Península com sua estreita ligação com as demais porções de terra desta cidade. 
As conexões entre o a porção continental e a Ilha de Santa Catarina são diretamente 
dependentes das áreas que sofreram intervenções na forma de aterro. As duas novas pontes,  
Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, possuem suas bases edificadas nos aterros na face a 
qual está conectada a ilha. Sem os aterros, essas pontes poderiam ser construídas, mas não 
existem dúvidas que tomariam muito mais tempo, englobariam um custo cconstrutivo muito 
maior e suas conexões exigiriam manobras de engenharia muito mais complexas para 
contornar as regiões aonde já se encontravam edificadas uma porção de construções. 
As amplas avenidas conectando as pontes com o sistema de circulação da ilha também estão 
construídas sobre o aterro central, e promovem a conexão viária geral da ilha. O aterro da 
Baía Norte conecta a porçào norte da ilha com o centro da cidade, ao mesmo tempo em que a 
Via Expressa Sul conecta o sul da ilha com o centro passando pelo Aeroporto Internacional 
Hercílio Luz, ambas ligando-se com as pontes e liberando acesso aos principais meios de 
transportes que predominam no município. 
Boston e Florianópolis compartilham outro traço ainda em comum quando se considera a 
dependência dos trasnportes sobre os automóveis. Debiasi (2005) encontrou que as novas 
pontes e principais avenidas ligando estas apresentam elevados índices de congestionamento. 
Em Boston, não diferentemente, a cidade é considerada uma das que mais apresenta 
problemas relacionados ao trânsito intenso nos EUA.  
 
6 Conclusões 
Institutos como o MIT - Massachusetts Institute of Technology e a renomada Harvard 
University fornecem uma grande quantidade de informações sobre a história dos trabalhos 
com obras de aterros em Boston. As atividades envolvendo aterros em Florianópolis 
encontram-se menos abordadas e documentadas. 
Mesmo que as principais universidades do Estado de Santa Catarina, (UFSC - Universidade 
Federal de Santa Catarina e UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina), que 
oferecem programas de Engenharia Civil e Geografia estejam em Florianópolis instaladas, 
ainda assim academicamente o assunto é pouco abordado se comparado a Boston. 



Informações e dados, ainda que insuficientes, podem ser encontrados no (IPUF - Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis), no entanto, este órgão deixa muito a desejar com sua 
área de atuação e grande parte da sua produção está somente voltada para os levantamentos 
cartográficos da região metropolitana. Ainda, mesmo que antigos, os estudos de EIA/RIMA 
de obras como a Beira Mar Continental ou a Via Expressa Sul encontram-se na biblioteca da 
(FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina). 
No método construtivo, é importante notar que os aterros na Região de Boston foram quase a 
sua totalidade realizados sobre áreas alagadas, ou sobre banhadões que estavam sujeitos as 
marés, diferenciando desta forma o método construtivo empregado em Florianópolis, uma vez 
que nesta última, os aterros foram construídos sobre as águas da Baía propriamente dita, o que 
levanta desta forma o grande diferencial no método construtivo. 
Em Boston, a proposta inicial para a construção de aterros era ampliar o comércio diretamente 
relacionado com o mar. Mais recentemente, ocorreu um aumento de foco no desenvolvimento 
de áreas para moradia e atividades comerciais varejistas. Embora os aterros na região de 
Boston sejam muito mais precoces, e a economia da cidade é hoje muito menos apoiada no 
comércio maritimo se comparado ao que já foi um dia, comparar e entender a história destes 
projetos permite a comparação de como esse tipo de projeto pode sustentar objetivos em 
comum e sofrem influências políticas muito fortes, talvez, deixando uma falta de bom 
planejamento ou ainda não seguindo o planejado. 
 Em Florianópolis, a principal proposta para a construção de aterros visava a expansão 
territorial para a ampliação do sistema de circulação na ilha e conexões com o continente, e 
deixava em segundo plano a visão desenvolvimentista no sentido de favorecer diretamente na 
forma de área edificável a moradia e comércio, pois os planos propunham áreas de parques e 
recreação. O caso dos aterros em Florianópolis merece mais atenção no sentido de 
encontrarem-se mais informações sobre estes projetos, levantando detalhes sobre os mesmos e 
entender não somente como e porque estas obras foram empreendidas, mas entender de que 
forma os planos foram feitos e como foram mudados. Por fim, de que forma estarão os aterros 
interferindo ou beneficiando na vida futura da cidade. 
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