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Resumo 

 

Este artigo aborda parte da pesquisa de tese de doutorado, ora em andamento. Tem como 
objeto de estudo a área conurbada da grande Florianópolis (Brasil), formada por quatro 
municípios (Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu). Seu objetivo é analisar e propor uma 
alternativa de planejamento e gestão urbana supramunicipais como medida institucional 
capaz de estabelecer bases e diretrizes na perspectiva de um desenvolvimento integrado. Tal 
proposta assenta-se na constatação da atual configuração urbana da região após anos de 
contínua densificação. A população da grande Florianópolis tem crescido a taxas acima da 
média brasileira desde os anos 1970, intensificando-se a partir dos anos 1990. Esse 
incremento demográfico tem expandido a ocupação e uso do território através da 
verticalização e, principalmente, de parcelamentos variados e dispersos, fundindo a dinâmica 
cotidiana da região sobre um tecido urbano não coeso, desarticulado e desarmônico. 
Somam-se a esses fatores fracas políticas urbanas e grande quantidade de conflitos 
socioambientais, resultando em um cenário de desafios a serem superados pelas 
municipalidades. O artigo, portanto, visa discutir o caráter difuso e fragmentário da região 
conurbada da grande Florianópolis através da análise da dinâmica urbana, seus vetores de 
crescimento e agentes indutores e produtores e, assim, evidenciar os entraves para o 
planejamento integrado da área. 
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1. Introdução 

 

Este artigo aborda parte da pesquisa de tese de doutorado, ora em andamento. 
Inserida no amplo tema do planejamento urbano e regional, a tese tem como objeto de 
estudo a região da Grande Florianópolis, localizada no estado de Santa Catarina (Brasil) e 
formada por quatro municípios: Florianópolis (a capital do Estado), São José, Palhoça e 
Biguaçu, com foco especial sobre a conurbação aglutinadora dos tecidos urbanos das quatro 
cidades. 

Seu objetivo é analisar, discutir e propor uma alternativa de planejamento e 
gestão urbana supramunicipais como medida institucional capaz de estabelecer bases e 
diretrizes na perspectiva de um desenvolvimento integrado. Tal proposta assenta-se na 
constatação da atual configuração urbana da região que, após anos de contínua densificação, 
não recebeu o devido acompanhamento do poder público em termos de diretrizes de 
desenho, planejamento, urbanidade. 

O presente texto faz um levantamento inicial da evolução da ocupação urbana 
nos quatro municípios da Grande Florianópolis, desde os tempos da colonização até os dias 
de hoje, a fim de demonstrar como a formação do seu espaço urbano possui um caráter 
fragmentário intrínseco, não só por que seu território está inserido na economia capitalista 
do livre comércio fundiário/imobiliário, mas também pelas condições físicas e históricas, 
agravadas nas últimas décadas pelas ações dos múltiplos agentes produtores e consumidores 
do espaço, expressões de “vetores que são a própria força ideológica e organizacional da 
‘globalização’ em marcha” (MACHADO, p. 241). 

 

2. Procedimentos metodológicos 

 

Primeiramente, parte-se da visão de que a evolução urbana é a própria produção 
do espaço pelos mais diversos agentes, numa intrincada relação dialética de interesses e 
poderes, recursos e técnicas. Deste modo, baliza-se a pesquisa pela perspectiva histórica da 
formação socioespacial, procurando compreender a totalidade do fenômeno local e regional 
em suas diversas frações constituintes em seu quadro próprio ou em relação com as forças 
externas. 

Tem-se efetuado a revisão teórico-conceitual acerca dos temas pertinentes à 
tese, quais sejam, conurbação e metropolização, planejamento e organização do território, 
fragmentação e segregação, entre outros, bem como a pesquisa documental, legal e histórica 
de modo a fornecer o completo entendimento de como se procedeu, e se procede, a 
formação espacial desta parcela da sociedade brasileira neste específico lugar. 

Paralelamente, a pesquisa tem se concentrado no levantamento de dados e 
indicadores sobre diversos aspectos dos quatro municípios que conformam o aglomerado 



objeto de estudo a fim de subsidiar as futuras etapas de análise e discussão. Esse 
levantamento permitirá a confecção de tabelas, gráficos e mapas, imprescindíveis a qualquer 
reflexão sobre fenômenos geográficos. Este artigo compreende esta etapa de análise parcial 
do levantamento da evolução da ocupação urbana. 

Quanto ao mapa exposto neste artigo (Figura 2), ele é o primeiro de uma série de 
mapas em elaboração, cujo objetivo é ilustrar a área urbana efetivamente ocupada1 em 
diversas datas: 1938, 1956, 1977, 1994 e 2014. Tais datas foram escolhidas por serem as que 
possuem fotos aéreas de toda a região. Para o desenho do mapa de 2014, utilizou-se o 
recurso “Geolocation” do AutoCAD® 2016. Ativando-se a opção “Map Online”, exibe-se como 

tela de fundo as fotos de satélite do ano de 2014 fornecidas pelo sistema de mapas Bing™, da 
Microsoft®, devidamente georreferenciados no sistema de coordenadas geográficas 
escolhido pelo usuário, no caso SIRGAS2000.UTM-22S. Sobre as fotos, então, delimitou-se as 
áreas urbanas efetivamente ocupadas nos quatro municípios. Com esses mapas também será 
possível quantificar a taxa de crescimento da ocupação por ano permitindo uma análise mais 
objetiva de quando, quanto e onde a dinâmica da produção urbana se mostrou mais intensa. 

 

3. Território e demografia 

 

Os municípios que conformam a conurbação, Florianópolis, São José, Palhoça e 
Biguaçu, situam-se entre as latitudes 27°19’15”S ao norte e 27°55’02”S ao sul, e entre as 
longitudes 48°21’31”O a leste e 48°50’09”O a oeste. Todos eles são banhados pelo Oceano 
Atlântico e pertencentes ao Estado de Santa Catarina, na Região Sul do Brasil (Figura 1). 

                                                      
1
 Definida por critérios próprios. Privilegiou-se a presença de construções. Assim, loteamentos implantados mas 

ainda vazios não foram considerados. Praças incluídas, mas não grandes parques e áreas de proteção 
ambiental. 



 
Figura 1: Localização dos municípios objeto de estudo. 

Fonte: Elaboração própria. 

A área territorial total do aglomerado é de 1.193,71 km², tendo Florianópolis 
36,28% (433,17 km²), Palhoça 27,45% (327,63 km²), Biguaçu 26,70% (318,68 km²) e São José 
9,57% (114,23 km²). O território por eles formado divide-se fisicamente em uma porção 
insular, a Ilha de Santa Catarina (421,17 km² - 35,28%), e outra continental (772,54 km² - 
64,72%), separadas por um complexo estuarino, a Baía de Florianópolis, dividida por um 
estreito de 400 m, formando a Baía Norte e a Baía Sul. 

De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, <:;:), as quatro cidades, três médias e uma pequena, somam juntas B<@.?B> 
habitantes, configurando-se no maior aglomerado urbano de Santa Catarina e a <<º cidade 
de maior população no Brasil, caso assim fosse considerada. Florianópolis, capital do Estado 
é a cidade mais populosa, com ><;.<>: habitantes (?:,C@%), seguida por São José com 
<:C.B:> (<?,=B%), Palhoça com ;=A.==> (;@,@;%) e Biguaçu com ?B.<:@ habitantes (A,:>%) 
(Tabela ;). 

Tabela 1: Evolução populacional da Grande Florianópolis (habitantes) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE-Cidades. 

Por ter adquirido importância estratégica para o domínio do território 
ultramarino lusitano no período colonial brasileiro, ter sido declarada como a capital da 
Província de Santa Catarina, recebido os maiores contingentes de imigrantes, ter possuído 



um porto movimentado de onde partiam as exportações e chegavam as importações da 
região e ter sido o centro dos investimentos públicos durante o século XX, Florianópolis 
sempre foi e ainda é o núcleo motor da aglomeração. Entretanto, sua participação na 
população e no PIB regionais totais vem diminuindo paulatinamente. 

Em 1960, Florianópolis representava 66,38% da população total do aglomerado, 
mas seu crescimento demográfico tem sido suplantado pelo de São José e Palhoça que 
possuíam em 2010, respectivamente, 25,38% e 16,61% da população da Grande Florianópolis, 
ficando a capital com 50,92% (Gráfico 1). Enquanto isso, Biguaçu não acompanhou os demais 
e, mesmo tendo aumentado em 323,29% a sua população de 1960 a 2010, viu cair a sua 
participação na região de 9,33% para apenas 7,04%. 

Se a Grande Florianópolis teve, de 1959 a 2010, um crescimento à taxa anual 
média de 3,44%, São José e Palhoça tiveram de 4,56% e 4,54%, respectivamente, mais que 
Florianópolis (2,90%) e Biguaçu (2,87%), e mais que o dobro da taxa de Santa Catarina 
(2,12%) e do Brasil (1,96%) para o mesmo período (Gráfico 2). Enquanto São José teve o pico 
do crescimento entre 1959 e 1980, com uma taxa de 6,92%, Palhoça apresentou dois picos, o 
primeiro entre 1970 e 1991, quando cresceu 5,87% anualmente, e, depois, de 1996 a 2000, 
quando cresceu 6,16% ao ano e, dessa vez, junto com Florianópolis (6,24%). 

Esses índices evidenciam a dinamicidade da região durante décadas, moldando-
se por fatores externos que compreendem desde o êxodo rural do interior de Santa Catarina 
em direção aos centros urbanos do litoral do Estado, a migração de mão-de-obra de outros 
estados para trabalhar nos órgãos e empresas estatais, estaduais e federais, implantados a 
partir dos anos 60 e a migração daqueles que saíram das grandes metrópoles na procura de 
uma melhor qualidade de vida em cidades menores. Em poucos anos, a população da Grande 
Florianópolis alcançou a taxa atual de 96,86% em situação urbana (IBGE). 

 

Gráfico 1: População – Participação no total 

 
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE-Cidades. 

Gráfico 2: Taxa anual de crescimento populacional 

 
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE-Cidades. 



4. Breve comentário sobre a noção de fragmentação 

 

Essa evolução dos quatro municípios com intenso crescimento demográfico, 
aliada a uma carência de critérios claros e diretrizes de médio e longo prazos de 
planejamento e gestão do uso e ocupação do território por parte do poder público resultou 
num tecido urbano disperso, descontínuo e fragmentado pela Ilha e continente. Cumpre, 
antes de continuar esta análise, de estabelecer o entendimento que se faz aqui do termo 
fragmentação. 

A noção de fragmentação urbana pode ser utilizada em inúmeros contextos, 
desdobrando-se e adquirindo sentidos específicos de acordo com o objeto de análise. Assim, 
pode-se falar na fragmentação institucional quando se discute a multiplicidade de agentes 
públicos influenciando na estruturação de um mesmo espaço; pode-se falar na fragmentação 
operada pelo mercado imobiliário quando este fraciona o território em expectativas de 
rentabilidade; pode-se falar na fragmentação social quando a segregação socioespacial se 
aprofunda e faz surgir clausuras urbanas; pode-se falar na fragmentação dos investimentos 
públicos quando o Estado direciona verbas a determinados espaços em detrimento de 
outros. Enfim, apesar de ainda não suficientemente precisa para ser considerada um 
conceito, a noção de fragmentação tem riqueza e qualidade heurística que lhe conferem 
relevância e “permitem renovar o olhar sobre as divisões socioespaciais” (CHETRY). 

Enquanto a tese perpassará por todos esses sentidos, o presente artigo foca no 
aspecto formal da fragmentação urbana, ou seja, no resultado material do tecido urbano e 
sua estruturação espacial. Interessa aqui a localização dos fenômenos, os vetores de 
crescimento, o tipo, a extensão e a posição das ocupações relativamente ao contexto geral. 
Nos termos de Milton Santos (1998), analisa-se o uso do território enquanto quadro de vida 
expresso pelos objetos e ações resultados da relação dialética das horizontalidades — coesão 
e contiguidade — com as verticalidades — fragmentação e remoticidade. 

 

5. A evolução fragmentária da Grande Florianópolis 

 

Após décadas de crescimento e urbanização acelerados, a Grande Florianópolis 
possui, hoje em dia, um tecido espraiado, polinucleado e descontínuo, com um centro 
principal dividido entre os bairros insulares do Distrito Sede de Florianópolis e a conurbação 
continental, de bordas difusas na parte continental como o polo regional de indústria, 
comércio e serviços, onde se encontram a maioria dos postos de trabalho e a maior 
densidade populacional (Figura 2). Fora dele, existem diversas centralidades espalhadas pela 
Ilha e litoral continental de baixa densidade, basicamente residenciais e de serviços voltados 
ao turismo e conectadas à conurbação central por meio de rodovias estaduais e federais, elas 
mesmas com suas margens ocupadas, formando uma estrutura em rede dendrítica. 



 
Figura 2: Área urbana efetivamente ocupada da Grande Florianópolis (à esquerda) 

e da área conurbada em detalhe (à direita). 
Fonte: Elaboração própria com base nas fotos de satélite de 2014 do sistema de mapas Bing™ da Microsoft®. 

Essa estrutura tem parte de sua explicação nos meios físico e biótico, que têm se 
apresentado como importantes condicionantes da expansão urbana. Além da principal 
característica de ser um espaço cindido entre uma ilha e o continente ao lado, a região em 
estudo apresenta relevo variegado e bastante acidentado, conformando ecossistemas 
importantes (Figura 3). 



 
Figura 3: Relevo e unidades de conservação ambiental (UCs). 

Fonte: Elaboração própria com base no Google Maps® (relevo) e MP-SC (UCs). 

A Ilha de Santa Catarina é atravessada por maciços rochosos no sentido NNE-SSO, 
cobertos pela Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), em diferentes estados de 
regeneração. Esses maciços, que alcançam até 540 m de altitude, alongam-se por dois 
setores, norte e sul, divididos por uma das várias planícies costeiras de sedimentação 
marinha e fluviomarinha (CECCA). Estas, por sua vez, apresentam ambientes distintos 
dependendo do lado da cadeia de morros que estiverem. As planícies do lado oeste, por 
serem banhadas pelas águas protegidas e pouco profundas das baías Norte e Sul, 
propiciaram a formação dos manguezais do Ratones, do Saco Grande, do Itacorubi, do Rio 
Tavares e da Tapera. Apesar de cerca de 80% da vegetação da Ilha ter sido suprimida, a 
quase que completa erradicação das atividades agrícolas na Ilha permitiu o ressurgimento de 
boa parte dela (em diferentes etapas de regeneração), ao menos nos morros, os quais vem 
sendo protegidos por leis municipais, estaduais ou federais. Somando-se as áreas 
preservadas, chega-se a 59,15% do território municipal em áreas non aedificandi (SANTIAGO). 

Já no continente, tem-se a planície costeira limitada entre as escarpas periféricas 
do planalto do Tabuleiro, a oeste, e a Baía de Florianópolis, a leste. A planície possui a sua 
maior extensão na porção central da região, abrangendo toda a porção continental de 
Florianópolis, centro e leste do município de São José, do litoral sudeste adentro de Biguaçu 
e o terço norte de Palhoça, onde se encontram os únicos manguezais do continente, os da 



Palhoça, do Aririú-Cubatão e do Massiambu. Ao sul de Palhoça apresenta-se outra área 
plana, praticamente toda inserida nos limites do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. A 
pouca urbanização da área, na Praia da Pinheira, ainda apresenta-se sub judice por questões 
ambientais. 

Além do relevo e vegetação, outro fator que ajudou a configurar o padrão 
fragmentado e descontínuo da mancha urbana atual foi o processo de colonização, nos 
séculos XVIII e XIX. Quando os contingentes oriundos dos Açores e Madeira se estabeleceram 
na região por volta de 1750, o fizeram em núcleos de povoamento previamente 
determinados e espalhados pela Ilha de Santa Catarina e continente fronteiriço (Figura 4). 
Foram no total cinco transportes entre 1748 e 1756, trazendo à Ilha e região ao todo 4946 
pessoas, aumentando em uma vez e meia a população da Capitania de Santa Catarina. 

 
Figura 4: Localização e data de criação do núcleos primários e secundários 

de colonização açoriana na Grande Florianópolis. 
Fonte: Elaboração própria com base em FARIAS, 1999. 

Parte dos imigrantes foi direcionada à vila de Nossa Senhora do Desterro (atual 
Centro de Florianópolis). Os demais fundaram as freguesias de Nossa Senhora da Conceição 
da Lagoa e Nossa Senhora das Necessidades e Santo Antônio, no interior da Ilha e, também, 
São Miguel da Terra Firme (Biguaçu), São José da Terra Firme (São José) e Nossa Senhora Do 
Rosário da Enseada de Brito (Palhoça), no continente. 

Com o crescimento populacional dessas primeiras localidades, formaram-se 
outras no século XIX: Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão (Ribeirão da Ilha), Santíssima 
Trindade de Trás do Morro (Trindade), São João do Rio Vermelho e São Francisco de Paula de 
Canasvieiras (Canasvieiras), todas na Ilha de Santa Catarina. Virgílio Várzea, em seu livro de 



1900, ainda lista outras freguesias menores: Saco dos Limões, Pantanal, Córrego Grande, 
Pregibaé (atual Costeira do Pirajubaé), Rio Tavares, Caiacanga-açu, Pântano (Pântano do Sul), 
Lagoinha, Naufragados, Aranhas, Ingleses, Rapa, Ponta das Canas, Cachoeira, Capivaras, 
Várzea Grande, Várzea Pequena, Ponta Grossa, Ratones, Sambaqui, Cacupé e Itacorubi. 

No continente, seguindo a expansão de São Miguel, São José e Enseada de Brito, 
surgiram as localidades de Biguassu, na foz do Rio de mesmo nome e que viria a suplantar 
São Miguel em importância devido à presença do porto, Rio Maruim, Praia Comprida, 
Barreiros, Estreito e a freguesia Senhor Bom Jesus de Nazaré da Palhoça (Passa Vinte, Aririú e 
Barra). 

Tais núcleos mantiveram o caráter rural original calcado na produção agrícola de 
subsistência, na pesca e na indústria doméstica até meados do século XX. O lento 
desenvolvimento de Florianópolis e, por conseguinte, dos municípios vizinhos, ficou 
prejudicado pela decadência do seu porto, responsável pela exportação do que era 
produzido em toda a região, e com o empobrecimento do solo após décadas de cultivo. Os 
investimentos públicos do governo do Estado na Capital foram os responsáveis por sustentar 
uma economia estagnada na primeira metade do século XX. Nem mesmo a construção da 
Ponte Hercílio Luz, em 1926, pode alavancar a economia de uma cidade essencialmente 
político-administrativa. 

Apesar disso, a população continuou crescendo, incentivando a iniciativa privada 
a instituir loteamentos. Um exemplo é o Estreito, o bairro continental mais próximo da Ilha, 
que, além de possuir praias muito procuradas na época, eram terras baratas ao lado do 
Centro de Florianópolis. Mesmo antes de concluída a primeira ponte a ligar Ilha e continente, 
ruas eram abertas e terras loteadas pelos próprios donos das terras ou empresários que as 
adquiriam com este propósito (Figura 5). Mariano Vieira (panificador) foi quem mais loteou 
terras no continente, entre elas, a Ponta do Leal e a gleba dos fundos da matriz de Nossa 
Senhora de Fátima até Capoeiras. Jacques Schweidson (lojista) loteou o Jardim Atlântico. 
Fúlvio Aducci, o último presidente do Estado de Santa Catarina na República Velha (1930-34), 
comprou e loteou a área hoje conhecida como Balneário do Estreito (SOARES). 

 
Figura 5: Evolução do subdistrito Estreito – 1938 a 1977. 

Fonte: Elaboração própria com base nas fotos aéreas 1938, 1957 e 1977, SPG-SC. 



Outro exemplo são as chácaras, pequenas propriedades rurais nas vizinhanças da 
cidade, utilizadas como refúgio pelas famílias mais abastadas. Durante muito tempo, as 
chácaras dificultaram a expansão da cidade “porque os ricos não queriam se desfazer dessas 
áreas de recreação” e “as ruas paravam ou mudavam de direção quando encontravam uma 
chácara de pessoa influente na comunidade” (PELUSO Jr.). Com o aumento da população, o 
parcelamento de tais áreas se acelera: 

O loteamento de chácaras, pouco frequentes, até 1940, intensificaram-se daí em 
diante, como resultado do crescimento do decênio 1940-1950 à taxa média 
geométrica anual de 3,15%. A classe menos favorecida economicamente instalou-se 
no morro ou se dirigiu para o Estreito. (PELUSO Jr.) 

O espaço urbano das quatro cidades vai, assim, aqui e acolá, sendo produzido de 
forma lenta mas contínua através de parcelamentos formais, como nos bairros mais 
próximos ao distrito Sede, e informais, como nos morros ou nas localidades do interior da 
Ilha, onde as longas porém estreitas propriedades rurais vão sendo paulatinamente 
subdivididas em lotes menores conectados por uma única servidão, resultando na 
característica malha do tipo “espinha de peixe” (Figura 6). 

 
Figura 6: Evolução da ocupação urbana do bairro Ingleses do Rio Vermelho. Exemplo de progressivo 

parcelamento das propriedades rurais e a resultante malha “espinha de peixe”. 
Fonte: Elaboração própria com base nas fotos aéreas de 1977 e 1994, SPG-SC. 

Esse processo vagaroso começa a mudar a partir dos anos 60 e se intensifica nos 
anos 70, quando diversos órgãos e empresas públicas são implantados em Florianópolis, no 
bojo da ampliação da presença do Estado na economia. Pode-se destacar, nesse período a 
construção da BR-101, a implantação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na 
Trindade, e a transferência da Eletrosul-Centrais Elétricas do Sul do Brasil, no Pantanal. 

A conclusão da BR-101 significou a grande abertura de todo o litoral catarinense 
ao fluxo migratório e turísticos bem como a via prioritária ao escoamento da produção 
industrial e agrícola do estado. A Grande Florianópolis foi particularmente impactada pela 
rodovia. Após anos de estagnação, a região começou a crescer rapidamente, primeiramente 
com o afluxo de migrantes do interior de Santa Catarina e funcionários públicos demandados 



pelas repartições públicas recém-criadas. A BR-101 representou também o eixo indutor de 
urbanização dos municípios do continente que, rapidamente, foram se conurbando. Bairros 
de São José como Barreiros, Areias, Ipiranga e Bela Vista ao norte, e Kobrasol, ao sul, tiveram 
rápido crescimento. Em Palhoça, bairros se formam pela criação de loteamentos ao longo da 
rodovia: Jardim Eldorado, Ponte do Imaruim (Figura 7). 

 
Figura 7: Evolução urbana de São José (esquerda) e Palhoça, 

mostrando a influência da rodovia BR-101 (indicada nas fotos). 
Fonte: Elaboração própria com base nas fotos aéreas de 1957 e 1977, SPG-SC. 

Na Ilha, a implantação da UFSC e da Eletrosul na Trindade e Pantanal, 
respectivamente, impulsionou a ocupação do outro lado do Maciço do Morro da Cruz. Os 
bairros da Bacia do Itacorubi se tornaram a principal fronteira da expansão urbana da cidade. 
Diversos loteamentos surgiram para atender a demanda da grande leva de funcionários e 
servidores que chegavam à cidade para trabalhar ali ou em outras empresas localizadas na 
região “de trás do morro”: TELESC, CELESC, EPAGRI, UDESC, entre outras (Figura 8). Logo, o 
Estado buscou conectar os novos bairros ao Centro através da grande Via de Contorno Norte, 
o que aumentou ainda mais a procura pela região. 

 
Figura 8: Evolução urbana da Bacia do Itacorubi. 

Fonte: Elaboração própria com base nas fotos aéreas de 1938, 1957, 1977 e 1994, SPG-SC. 

A Bacia do Itacorubi se configura, hoje, como uma região profusa de loteamentos 
planejados e parcelamentos informais, ocupando a planície em volta da UFSC e do 
Manguezal do Itacorubi ou os morros que cercam a bacia. A Trindade desenvolveu-se sob a 
forma da tradicional espinha de peixe, irradiando inúmeras ruas perpendiculares à antiga 
“geral”, Rua Lauro Linhares, subindo o morro do Maciço a oeste ou descendo em direção ao 



manguezal a leste. Córrego Grande, Itacorubi e Pantanal tem configuração semelhante ao 
longo das suas gerais apenas do lado que sobe o morro. A planície, circundada pela Via de 
Contorno Norte e pelas gerais do Córrego Grande e Itacorubi, foi ocupada, na sua parte 
restante ao lado do manguezal, por diversos loteamentos de classe média: Santa Mônica, 
Parque São Jorge, Jardim Anchieta, Jardim Germânia, entre outros. A região de “trás do 
morro” é um claro exemplo de como “o Estado atuou não só como regulador do espaço 
urbano, mas enquanto produtor e consumidor de espaço, influindo diretamente nos 
processos de expansão e valorização urbana, através da localização das sedes dos órgãos 
públicos” (FACCIO, p. 138). 

A Via de Contorno Norte citada acima faz parte de um conjunto de investimentos 
viários executados pelo Estado, que conectou diversas localidades da Ilha e continente e 
ampliou a capacidade de acesso a regiões anteriormente providas de estradas precárias ou 
mesmo inacessíveis. Como demonstra Sugai (2015), tais investimentos, antes de representar 
um projeto de integração regional, eram instrumentos estratégicos para as elites locais 
viabilizarem seus investimentos imobiliários e ao mesmo tempo ampliar o processo 
autossegregativo. Assim, o Norte da Ilha foi a região privilegiada, num primeiro momento, 
em detrimento do Sul onde, na planície do Campeche, se previa a expansão da cidade (Figura 
9). 

 
Figura 9: Evolução da ocupação urbana no norte da Ilha. 

Fonte: Elaboração própria com base no Geoprocessamento da PMF (1977) e Google Maps® (2016). 

A rodovia SC-401 faz parte desses investimentos. Construída nos anos 70 e 
duplicada nos 90, foi fundamental para o turismo e a ocupação do norte da Ilha. Muitos 



empreendimentos imobiliários foram executados, aproveitando as áreas rurais e seus 
campos comunais que ainda existiam. Daniela, Jurerê Internacional, Praia Brava são 
exemplos de empreendimentos privados viabilizados após a construção da rodovia, assim 
como os balneários Canasvieiras, um loteamento dos anos 50 da própria prefeitura, e 
Cachoeira do Bom Jesus e Ingleses do Rio Vermelho, ambos com parcelamentos tradicionais. 

Esses eram os bairros que objetivaram a construção da SC-401, mas muitos 
outros também se transformaram rapidamente após a sua conclusão por estarem ao longo 
do seu trajeto, como Saco Grande, Monte Verde, Cacupé e Santo Antônio de Lisboa. Hoje em 
dia, o norte da Ilha que, até o final dos anos 70, pouco apresentava em termos de áreas 
urbanas consolidadas, configura-se como uma região repleta de bairros de baixa densidade, 
nucleados à beira-mar ou adjacentes à própria rodovia. A primeira década dos anos 2000 
significou uma “explosão imobiliária” na região propiciada pela estabilidade econômica, 
aumento do PIB e a transformação midiática de Florianópolis num produto turístico, um 
“modismo”, uma “grife” (CAMPOS). 

 

6. Considerações Finais 

 

Este artigo buscou fazer uma análise formal da evolução urbana da Grande 
Florianópolis a fim de subsidiar a discussão sobre as políticas públicas e planejamento do 
território, a ser realizada em etapa futura desta pesquisa. Por ser predominantemente 
formal, a análise é evidentemente parcial e possui limitações. Isto porque a forma urbana 
não surge espontaneamente e nem é neutra pois insere num contexto social mais amplo. Sua 
evolução é fruto de múltiplas determinações que interagem entre si, eminentemente, as 
advindas do sítio físico e das esferas econômica e política. 

Assim, ao escolher tratar da evolução fragmentária da Grande Florianópolis, 
partiu-se das determinações iniciais, a política de povoamento e do meio físico-ambiental 
como fatores fundamentais do devir ulterior. 

O processo de colonização possui dois aspectos relevantes à configuração do 
quadro atual: a política de ocupação nucleada de base agrícola e a estrutura fundiária. A 
dispersão dos núcleos pelo território dos quatro municípios acarretou na abertura de 
caminhos e na limpeza da mata para a lavoura por praticamente toda a região. Isso facilitou a 
ocupação urbana nas principais planícies, principalmente onde haviam os campos comunais 
por estes serem considerados terras devolutas e, portanto, serem de propriedade do 
município ou Estado, condição propícia para execução de empreendimentos imobiliários. As 
áreas restantes, por sua vez, estruturadas em propriedades particulares que iam da estrada 
ao divisor de águas, ao serem paulatinamente divididas informalmente e sem critérios, 
acabaram por definir o tecido urbano característico de muitos bairros interiores da Grande 
Florianópolis: ruas estreitas, longas e sem comunicação com as ruas vizinhas. 

Os meios físico e biótico contribuíram para a evolução urbana fragmentada da 
Grande Florianópolis, como condicionante não só pela condição dupla ilha-continente, mas 



também pela presença de cadeias montanhosas isolando planícies umas das outras, e pela 
presença de manguezais, restingas ou outras áreas de preservação ambiental em muitas 
delas. 

Entretanto, tais fatores por si só, obviamente, são insuficientes ao entendimento 
do quadro atual, pois, além de fragmentado, o espaço social é hierarquizado (LENCIONI). A 
urbanização sempre está acompanhada de uma estrutura de poder que lhe dirige. Portanto, 
devem entrar na equação o papel do Estado, a composição socioeconômica, a dinâmica do 
mercado imobiliário, a atividade turística, os ciclos econômicos. A evolução da região no 
século XX (e XXI) evidencia esta complexidade e é à compreensão aprofundada desta que a 
pesquisa prosseguirá nas etapas vindouras. 
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