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CARACTERIZAÇÃO DAS FAVELAS EM FLORIANÓPOLIS 

No início do século XX temos as favelas mais antigas, sendo que as primeiras se instalaram em 

torno da região central, na parte oeste do maciço do Morro da Cruz. Nas décadas de 20 e 30 foram 

surgindo outras nesta área, perto da região central da cidade. Eram poucas favelas e também poucas 

casas. Nos anos 40, na parte continental, surgem as primeiras favelas desta região. Na década de 50 

continuam a surgir novas favelas na região do maciço do Morro da Cruz, próximas à área central, porém 

já aparecem as primeiras na parte central do Maciço e sul do Maciço. Nos anos 70 até início dos anos 80 

temos a formação das favelas da região do Saco Grande, norte e sul da ilha e na região da Costeira. 

Neste ponto a curva do número de favelas começa a crescer com mais rapidez. Até os anos 70 o 

crescimento do número de favelas foi mais lento. (MIRANDA, 2007) 

O início dos anos 70 até o início dos anos 90 é o período de maior formação de favelas em 

Florianópolis, chegando a constituir 32. Este intervalo entre os anos 70 e final dos anos 80 foi o período 

de maior fluxo da migração rural/urbana na região da grande Florianópolis (CASAGRANDE, 2006). 

 



 

 

Para formação de 40 favelas em Florianópolis leva praticamente oito décadas. Porém, para 

formar mais 24 favelas, bastam apenas 20 anos – um tempo relativamente curto se comparado ao 

período anterior. (MIRANDA, 2007) 

Entre 1987 e 2007 houve um aumento percentual na população moradora nas áreas de favela, 

de 85%. Esta variação corresponde a uma taxa média de crescimento, no período, de 3,3% ao ano. Se 

compararmos ao crescimento da cidade no mesmo período, verifica-se que são diferentes. Entre 1987 e 

2007 a taxa de crescimento anual de Florianópolis foi de 3,11% ao ano, (IBGE, Censos 1980, 1991, 2000), 

ou seja, a taxa média de crescimento das favelas neste período é superior à taxa média de crescimento 

da cidade. (MIRANDA, 2007) 

Desde 1978, quando a Prefeitura Municipal de Florianópolis iniciou a produção de habitação 

popular para baixa renda (famílias com renda de até três salários mínimos) foram produzidas 1339 

unidades habitacionais (SMHSA, 2008 ). Uma parte dessas habitações foi implantada em cinco conjuntos 

habitacionais construídos entre 1978 e 1999. São três conjuntos na área continental e dois na parte 

insular. Os dois conjuntos da parte insular estão localizados no norte da Ilha. Ao todo, estes conjuntos 

somam 746 unidades. A outra parte das habitações, 593 unidades, foi edificada nas próprias favelas. Na 

parte continental foram construídas 520 unidades habitacionais e na parte insular foram edificadas 73 

unidades.  

 

A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS 

Florianópolis é uma cidade de médio porte, situada no sul do Brasil, capital do estado de Santa 

Catarina. Uma característica importante do município é o fato de situar-se quase que na sua totalidade 

(97%) em uma ilha (IPUF, 2002). A parte continental integra a região conurbada com outros três 



municípios: Palhoça, São José e Biguaçu. A população de Florianópolis é de 396.723 habitantes (IBGE, 

2007). 

Nos últimos anos a cidade cresce de maneira bastante acentuada, como é possível observar no 

gráfico abaixo. Um forte crescimento econômico acompanha a evolução demográfica, como se pode 

verificar na curva do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

 

Fonte: IBGE, Censos 1960,1970,1980, 1991, 2000.IBGE 2004 

Florianópolis é considerada uma cidade com boa qualidade de vida e atrai constantes fluxos 

migratórios. Por outro lado, este fato propiciou a formação de muitas favelas, principalmente nas 

últimas décadas. Uma parcela dos moradores das favelas é constituída de migrantes, população de 

baixa renda que foi excluída do meio rural e que veio morar nestes espaços de pobreza. (MIRANDA, 

2007) 

A área conurbada de Florianópolis vem sendo atingida pelo fenômeno da migração rural-

urbana há décadas. Anualmente são milhares de famílias que se estabelecem na região. O gráfico abaixo 

mostra o número de migrantes que abandonaram o meio rural e vieram para a grande Florianópolis 

entre os anos de 1950 e 2003. 

 



Até 1985 o fluxo migratório é crescente, registrando um número bastante elevado de famílias 

que deixaram o campo e se deslocaram para as cidades de Florianópolis, Palhoça, São José e Biguaçu.  

O período que compreende a década de 70 e o início da década de 90, quando o fluxo 

migratório é mais intenso na região da grande Florianópolis, coincide com a formação e crescimento de 

uma série de favelas. Podemos citar, entre elas, as favelas da parte do continente, nas margens da via 

expressa, acesso de entrada principal da cidade e seu entorno. (MIRANDA, 2007) 

Na parte insular estão as favelas da parte central do maciço do Morro da Cruz, no centro de 

Florianópolis, que se instalaram e se expandiram principalmente a partir dos anos 80. Observa-se a 

expansão das favelas da região da Bacia do Saco Grande, na direção do norte da ilha. As regiões de 

Lages e Oeste de Santa Catarina contribuíram fortemente para o processo de migração rural-urbana na 

região. Particularmente a região rural do oeste catarinense sofreu um esvaziamento populacional, 

exportando migrantes para diversos estados e também para a região da grande Florianópolis 

(CASAGRANDE, 2006) 

FAVELAS NA REGIÃO CONURBADA 

A área conurbada é formada por quatro municípios (Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça), 

com uma população em 2007 de 769 mil habitantes (IBGE, 2007). 

Entre 1960 e 2000 a população quadruplicou (IBGE Censos de 1960 a 2000), pois 70% dos 

moradores viviam no meio rural e hoje a região está plenamente urbanizada (o índice de urbanização no 

ano 2000 já era de 97%). Além da elevada taxa de urbanização houve um expressivo crescimento 

demográfico e econômico, principalmente nos municípios de São José e Florianópolis, acompanhados 

pelos municípios de Palhoça e Biguaçu (GONÇALVES, 2008).  

Em 1990 a população da região metropolitana era de 500 mil habitantes e até o ano 2000 

cresceu de forma acelerada. A previsão para o ano 2010 é de um milhão de habitantes, ou seja, entre 

1990 e 2010 a população da região dobra de 500 mil para um milhão de habitantes. Vale considerar, 

dentro do contexto da região conurbada, que houve uma fase de grande crescimento, porém a projeção 

da velocidade de crescimento entre 2010/2030 não é tão rápida nem o acréscimo populacional tão 

elevado. A população dobra entre 1990 e 2010, mas nos próximos 20 anos (entre 2010 e 2030), o 

incremento populacional previsto para a região é de 30%, ou seja, de 1 milhão para 1,3 milhões de 

habitantes. Analisar este cenário é importante sob o ponto de vista dos programas de desenvolvimento 

urbano e do crescimento dos espaços de pobreza. (MIRANDA, 2007) 

O crescimento da região conurbada (tanto econômico quanto demográfico) em tão curto 

espaço de tempo, aliado às políticas sociais deficitárias dos últimos anos trouxe, entre outras 

consequências, o crescimento e a expansão das favelas. Na tabela abaixo podemos verificar a 

distribuição das favelas por município da região e observar o percentual do total das famílias de cada 

cidade que vive em favelas. 

 



Até o início dos anos 90 Florianópolis tinha 43 favelas (IPUF, 1992) e os três municípios da 

região conurbada somavam juntos 28 espaços de pobreza. Cerca de 15 anos depois  Florianópolis já 

possuía 64 favelas e os municípios da região conurbada, 110 favelas.  Em poucos anos houve um salto 

no número de favelas e de domicílios em favelas nos municípios de São José, Palhoça e Biguaçu, como 

se constata com os dados da TAB. 2 (INFOSOLO, 2006; SUGAI, 2009; PERES et al, 2006). 

Até o início dos anos 90 foram produzidos 71% de todos os conjuntos de habitação popular da 

região das últimas décadas (MIRANDA, 2001), sendo que a maior parte desta produção foi em São José, 

Palhoça e alguns em Biguaçu. Cabe notar que uma oferta de habitação popular para as camadas de 

baixa renda, neste período, pode ter contribuído para diminuir as ocupações irregulares nestes 

municípios.  

 

Das 64 áreas de favelas de Florianópolis duas estão localizadas em áreas de dunas no norte da Ilha e 

correm risco de soterramentos. Sete comunidades estão sujeitas a inundações, algumas no continente e 

outras no sul da Ilha. Quanto às áreas sujeitas a escorregamentos, que são as favelas localizadas em 

encostas, estas são a maioria. Elas envolvem ao todo os 35 espaços de pobreza (CEPED, 2006; TR 009, 



2008

 

FAVELAS EM FLORIANÓPOLIS 

A ocupação dos espaços de pobrezas em áreas ambientalmente frágeis e de riscos, tais como 

ocorre nas encostas do maciço central, na Costeira do Pirajubaé (sul da Ilha), na bacia do Saco Grande 

(norte da Ilha), nos mangues (como o do Rio Tavares, no sul da Ilha) e nas dunas (como as dos Ingleses, 

no norte da Ilha) é uma característica marcante de favela. Outra característica importante está 

relacionada às condições de precariedade desses assentamentos. (MIRANDA, 2007) 



A espontaneidade do processo de ocupação, impondo um desenho caótico e fora dos padrões 

urbanísticos mínimos aceitáveis, a precariedade da infraestrutura básica (água, esgoto, energia elétrica 

e drenagem) e a rusticidade e densidade das habitações são típicos e visíveis em praticamente todos os 

espaços de pobreza da capital. Todas estas questões, que caracterizam favelas no Brasil inteiro, também 

estão presentes nos espaços de pobreza de Florianópolis. 

Número de favelas, localização, população e distribuição por região 

As favelas em Florianópolis têm como uma de suas principais características geográficas o fato 

de se localizarem em torno do centro da cidade. Segundo dados recentes, são 64 espaços de pobreza 

onde habitam cerca de 51 mil pessoas (TR 009, 2008). Na tabela abaixo verifica-se a distribuição das 51 

mil pessoas moradoras de favelas por região. Na parte insular moram 71% dos moradores das favelas e 

na parte continental, como se pode verificar na TAB. 4, residem os outros 29%.  

Além disso, nota-se que na região central moram 37% dos favelados. Somando-se aos 29% da 

parte continental pode-se concluir que a grande maioria dos favelados de Florianópolis gravita em torno 

da área central da cidade. Uma parte mora no interior da Ilha, sendo 14% no norte e 20% no sul da Ilha. 


