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MARCO CONCEITUAL  

O presente documento corresponde ao Estudo 3: crescimento urbano do Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis; estudo relacionado com os Estudos 1 de Mudanças do 
Clima e Estudo 2 de Riscos Naturais. Define-se como horizonte temporal o ano de 2030 e 
2050. Para essa projeção temporal futura se elaboram três cenários do possível 
crescimento da área de estudo: Cenário Tendencial, Cenário Intermediário e Cenário 
Ótimo. 

A forma de abordar o trabalho se nutre de diferentes metodologias e ferramentas para o 
desenho dos três estudos previstos; além disso, está baseado em metodologias para 
cidades emergentes. Os produtos do Estudo 3, pegada urbana e usos do solo, nos diferentes 
cenários, terão em conta os produtos do Estudo 1, para o cálculo dos cenários de mudanças 
do clima, e do Estudo 2 que considera áreas de risco e vulnerabilidade. 

Na metodologia específica do Estudo 3 de crescimento urbano, são consideradas três 
tarefas prévias, análise histórica e atual de crescimento, e prospectiva de crescimento 
urbano para 2050. As tarefas a realizar são: 

 Tarefas prévias: recopilação e análise da informação existente. 
 Análise histórica e atual do crescimento urbano: a pegada ou perímetro urbano. 
 Desenho de cenários (prospectiva) de crescimento urbano para os anos de 2030 e 

2050. 

 

Sobre as análises do crescimento urbano serão consideradas as seguintes tarefas: 

Diagnósticos setoriais de crescimento urbano: Análise multitemporal da pegada urbana, 
planejamento, crescimento histórico, populacional e limitantes ao desenvolvimento 
urbano 

Diagnóstico integrado: Identificação, descrição e valoração de debilidades e fortalezas para 
o crescimento urbano.  

Formulação de cenários de crescimento urbano para 2030 e 2050: é possível identificar 
múltiplos cenários por meio da combinação de variáveis. No entanto, o estudo está 
centrado do diagnóstico direcionado para a formulação de três cenários de crescimento 
urbano: o tendencial, o ótimo e um intermediário entre os anteriores, que parte do 
consenso da maioria das vontades políticas e cidadãs, discutidos, inclusive, em oficinas 
participativas com os principais agentes locais. 

 Metodologia do Estudo 3 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 Esquemas: cenários de crescimento urbano 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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ANÁLISE HISTÓRICA E ATUAL DO CRESCIMENTO DA MANCHA 
URBANA 

A Ilha de Santa Catarina passa por processos de crescimento importantes da segunda 
metade do século XX, como a implantação de rodovias, como a BR-101, a Universidade de 
Santa Catarina e a construção da Av. Rubens de Arruda Ramos. Todas estas constituem para 
a maior conectividade da ilha-continente e favorece a criação de novas dinâmicas locais. 
Em 1993, observa-se a ocupação quase completa do centro de Florianópolis e sua porção 
continental. São José tem sua região vizinha a Florianópolis densamente ocupada e a 
conurbação dos municípios ao longo da BR-101 é evidente. Em Palhoça o eixo de expansão 
da mancha urbana seguindo a BR-282 em direção a Santo Amaro da Imperatriz se consolida 
e a sede do segundo município já fica visível na representação gráfica.  

Na década de 2000, surgem novos eixos de crescimento no continente em direção ao oeste 
catarinense, quebrando a hegemonia do crescimento norte-sul na faixa litorânea. A 
mancha urbana do município de Biguaçu, que até então crescia apenas na direção norte, 
se expande nos eixos da SC-408 e Rua Treze de Maio em direção a Antônio Carlos. Ao norte 
a expansão dá início à conurbação de Biguaçu com o município de Governador Celso Ramos 
através da BR-101 e SC-410.  

Já na década de 2010 o ritmo de crescimento da mancha urbana diminui, assim como o 
crescimento populacional dos municípios da NMF. Verificam-se os mesmos vetores de 
crescimento urbano que a década anterior, com destaque para o início da conurbação entre 
os municípios costeiros e os que se limitam com estes a oeste. Na ilha de Santa Catarina, 
quase toda a porção urbanizável, isto é, sem limitantes físicos a sua implantação, é 
ocupada. As regiões de maior crescimento são os balneários e região interiorizada no norte. 

 

 Crescimento da Mancha Urbana e População 

  ANO ÁREA URBANIZADA POPULAÇÃO 

FLORIANÓPOLIS 

1993 5238,44 258.383 

2003 7633,60 342.315 

2013 8735,29 421.203 

NMF 
1993 8456,50 530.305 

2003 15161,87 709.407 

  ANO ÁREA URBANIZADA POPULAÇÃO 

2013 18409,14 877.706 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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 Esquemas: cenários de crescimento urbano 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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CENÁRIO ATUAL 

O contínuo urbano do Núcleo Metropolitano de Florianópolis apresenta uma área total de 
18.409 hectares e ainda se encontra parcialmente fragmentado. Contudo, Florianópolis e 
os municípios de São José, Palhoça e Biguaçu apresentam uma continuidade forte da 
mancha urbana atual que se estende aos municípios de Antônio Carlos, São Pedro de 
Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas através de eixos de expansão bem 
definidos. Para o estudo dos setores não urbanos é imprescindível à análise do Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis, por suas funções de produção de insumos (energia, água, 
alimentos e outros), paisagem e recepção de efluentes (emissão de gases, águas residuais, 
lixo, entre outros), de tal maneira que a Ilha de Santa Catarina não pode funcionar nem ser 
compreendida sem o espaço metropolitano. 

A densidade em todo o NMF se caracteriza por ser muito baixa, tendo 52% do território 
residencial classificado como muito baixa e 35% com baixa densidade, totalizando 87%. 
Cerca de 36% da área não residencial é composta por vazios urbanos. Quanto a 
consolidação, apenas 5% da área urbana de Florianópolis tem predominância de edifícios 
verticalizados (mais de 4 andares), e esta tipologia não aparece em nenhum outro 
município da NMF, apenas concentrados no centro de Florianópolis e sua expansão para o 
continente e parte de São José. 

As principais debilidades detectadas na região e em Florianópolis estariam relacionadas 
com o espraiamento e crescimento urbano desordenado pela falta de regulação fundiária, 
transformando antigas parcelas agrícolas em solos urbanizados, mas não reparcelando-os 
de maneira adequada e sem respeitar critérios de construção e normativas vigentes. Tal 
condição não está ligada, necessariamente, com níveis sociais, já que é uma prática que 
ocorre há muitos anos e em diversos locais; bairros mais carentes e bairros mais ricos. Isto 
influencia, negativamente, na expansão da mancha urbana, deixando-a com baixos índices 
de densidade e avançando sobre áreas de limitantes e condicionantes urbanísticos. 

 Dados Gerais - Cenário Atual 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 Mancha Urbana Atual 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.  

  
Pop. 
2010 

Pop. 
2050 

Pop. M.U 
atual 

Pop. 
não 

Absorv. 

Novas 
áreas 

ocupadas 

Total 
M.U 

Densid. 
líquida 
média 

Atual 
Florianópolis 421.240 734.805 - - - 8.735 48 

NMF 877.116 156.6067 - - - 18.409 47 

Mancha Urbana Atual 
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CENÁRIO TENDENCIAL 

No cenário tendencial, as áreas desfavorecidas veriam sua situação mantida ou piorada, ou 
seja, as debilidades detectadas seriam acentuadas e as fortalezas diminuídas. É, portanto, 
um cenário não intervencionista e que serve como modelo de limite inferior da análise.  

A mancha urbana tendencial do NMF é de 25.771 hectares a 2030 e de 35.155 hectares a 
2050, o que significa uma diferença de aproximada de 7.000 hectares a 2030 e 16.530 
hectares a 2050, em comparação com a mancha urbana atual. Ou seja, a mancha urbana a 
2030, a mancha urbana cresceria 140%, enquanto que em 2050 seria 190% maior que a 
mancha urbana atual. A ocupação no território seguiria os vetores históricos e atuais de 
crescimento urbano: crescimento linear e fragmentado pela costa e pelos eixos de 
transporte e crescimento fragmentado por áreas interiorizadas em locais mais planos e 
fundos de vale. Além disso, também manteriam a tendência de ocupação urbana em áreas 
de limitantes e condicionantes ao crescimento urbano, totalizando uma população em 
áreas de risco natural a 2050 de 479.795 habitantes, o que significa 31% da população total 
prevista. 

A cidade de Florianópolis continuaria mantendo padrões de crescimento da mancha urbana 
praticamente espontâneos, dado sua grande fragilidade na regulação e fiscalização de 
loteamentos irregulares, o que faz com que a mancha urbana tendencial siga avançando 
por áreas não urbanas, frágeis e com risco à vida humana. Tal condição afetaria, 
fortemente, a qualidade ambiental do município que é parte importante de sua econômica 
e característica principal da Ilha. O crescimento da mancha urbana tendencial de 
Florianópolis faria com que as densidades líquidas residenciais continuem muito baixas em 
todos os setores, dificultando a implantação de infraestrutura e promovendo um contínuo 
urbano fragmentado e disperso. O município de Florianópolis passaria de uma mancha 
urbana de 8.735 hectares a 17.770 hectares a 2050, o que significa uma ampliação de 203%. 

 Dados Gerais - Cenário Tendencial 

  
Pop. 
2010 

Pop. 
2050 

Pop. M.U 
atual 

Pop. 
não 

Absorv. 

Novas 
áreas 

ocupadas 

Total 
M.U 

Densid. 
líquida 
média 

Tendencial 
Florianópolis 421.240 734.805 451.430 283.375 14.913 17.770 40 

NMF 877.116 1.566.067 975.707 590.360 34.939 35.155 45 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 Espacialização da Mancha Urbana Tendencial. 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Mancha Urbana Tendencial 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 ESTUDOS BASE 
INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

  

 

CENÁRIO ÓTIMO 

O cenário ótimo assume uma posição intervencionista, e nele se busca máximo 
adensamento urbano capaz de diminuir a necessidade de extensão fragmentada da 
mancha urbana, trazida pelo cenário tendencial, buscando que toda população projetada 
a futuro seja absorvida nos limites municipais. As áreas frágeis ambientalmente receberiam 
instrumentos urbanísticos de uso e ocupação que restringem o crescimento populacional e 
novas ocupações em tais áreas. Para controlar o número de pessoas em áreas de riscos, 
buscou-se congelar as áreas de limitantes ao crescimento populacional, sendo necessário 
instituir programas contínuos de fiscalização indicado Estudo 2.  

Com isto, o modelo proposto é direcionado a um ordenamento consciente do território, 
promovendo o adensamento dos solos urbanos, de maneira mais homogênea e buscando 
reverter o quadro de espraiamento e crescimento espontâneo da mancha urbana atual do 
NMF. Assim, ao se aumentar a densidade líquida para a NMF à uma média de 74 habitantes 
por hectare, ao ocupar os edifícios ociosos, as áreas de vazios urbanos e as áreas 
estratégicas dentro da mancha urbana atual, a mancha urbana esperada a 2050, para 
atender os 1.566.067 habitantes, seria de 21.269 hectares, 15% maior que a mancha urbana 
de 2010.  

Mais detalhadamente, para o município de Florianópolis, é importante entender suas 
questões territoriais analisando-o por setores e não homogeneamente, já que cada uma 
das áreas possui dinâmicas urbanas bem diferentes. O Setor Centro deveria ser o principal 
setor para o recebimento de novos contingentes populacionais, por possuir áreas aptas ao 
seu recebimento, propostas de transporte público coletivo metropolitano e maior 
concentração de empregos do município. Os demais setores devem ser encarados como 
polos secundários, Campeche como um polo urbano e os demais com viés mais turístico, 
contendo o espraiamento urbano linear pelas vias de conexão, com maior adensamento e 
variedade do uso do solo, Assim, a 2050 a densidade líquida do município passaria de 48 
hab/ha a 76 hab/ ha, ampliando somente 10% da mancha urbana atual pela ocupação de 
vazios urbanos e ampliação de algumas novas áreas de domicílios ocasionais. 

 Dados Gerais - Cenário Ótimo 

  
Pop. 
2010 

Pop. 
2050 

Pop. M.U 
atual 

Pop. 
não 

Absorv. 

Novas 
áreas 

ocupadas 

Total 
M.U 

Densid. 
líquida 
média 

Ótimo 
Florianópolis 421.240 734.805 504.993 229.812 80 9.625 76 

NMF 877.116 1.566.067 1.118.687 437.287 200 21.269 74 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
  

 

 Espacialização da Mancha Urbana Ótima 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Mancha Urbana Ótima 
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CENÁRIO INTERMEDIÁRIO 

O cenário intermediário seria um cenário mais realista ou razoável do crescimento da 
mancha urbana a futuro. o adensamento urbano buscasse diminuir a necessidade de 
expansão da mancha urbana a futuro, absorvendo um contingente maior de população em 
áreas onde ainda há possibilidade de consolidação. Para tanto, excluíram-se as áreas que 
apresentavam limitantes, condicionantes e riscos naturais em áreas homogêneas com 
média e baixa consolidação e aquelas com alta consolidação seriam reestruturadas e a 
população morando em áreas com risco de inundação (período de retorno de 100 anos) e 
deslizamentos seriam reestruturadas 

Neste sentido, entende-se que o NMF possui grande potencial para o recebimento de novos 
contingentes populacionais em áreas em consolidação e de vazios urbanos, sendo 
necessária a inclusão de instrumentos urbanísticos que favoreçam tais práticas dentro dos 
Planos Diretores de todos os municípios. Caso forem adotadas tais práticas, a mancha 
urbana intermediária só teria a necessidade de expansão 30% no NMF e 27% em 
Florianópolis.  

Para a cidade de Florianópolis é fundamental implementar instrumentos urbanísticos que 
favoreçam a ampliação das densidades em áreas urbanas já existentes, buscando utilizar, 
prioritariamente, áreas em consolidação, vazios urbanos e domicílios vagos para o 
recebimento de mais de 80% da população a futuro. Além disso, o Setor Centro é 
estratégico para a ampliação da população fixa, já que possui capacidade de adensamento 
qualificado, empregos e infraestruturas já instaladas. O Setor Campeche deveria ser 
planejado como um subcentro urbano, recebendo maior adensamento e outros usos do 
solo, mas de forma planejada e estrita, já que há diversos ecossistemas frágeis próximos. 
Os demais setores ampliariam sua capacidade de recebimento de população fixa e usos do 
solo terciário, porém em menor medida que o Setor Centro. Entretanto, esses veriam suas 
áreas destinadas para domicílios ocasionais ampliadas, mas melhor planejadas e adensadas 
(sem necessidade de tanto espaço urbano para este fim), uma vez que o turismo é parte 
importante da economia da Ilha de Santa Catarina. Assim sua mancha urbana intermediária  

 Dados Gerais - Cenário Intermediário 

  
Pop. 
2010 

Pop. 
2050 

Pop. M.U 
atual 

Pop. 
não 

Absorv. 

Novas 
áreas 

ocupadas 

Total 
M.U 

Densid. 
líquida 
média 

Intermediário 
Florianópolis 421.240 734.805 477.033 257.772 1.333 10.068 69 

NMF 877.116 1.566.067 1.053.866 512.201 2.623 21.032 69 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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 Espacialização da Mancha Urbana Intermediária 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Mancha Urbana Intermediária 
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COMPARAÇÃO DOS CENÁRIOS 

  Comparação entre distintos cenários a 2050 : 

 

Comparando os cenários, nota-se que o cenário ótimo é aquele que necessita menos 
investimentos a futuro, por se tratar de um crescimento planejado e qualificado. Assim, 
quando considerado o custo total para atender a nova população do NMF, o cenário 
tendencial é mais de cinco vezes mais custoso que o cenário ótimo, aumentando em 540% 
o gasto. Enquanto que o custo do cenário intermediário é quase que o dobro, ou 191% mais 
custoso. Nota-se que com um cenário realístico há a possibilidade de melhora na qualidade 
urbana da cidade por meio de políticas e gestão pública, com investimentos que gerariam 
uma economia de 4.295 milhões de reais a 2050 se comparado ao cenário tendencial para 
toda a NMF.

 

 

 Comparação econômica entre cenários a 2050 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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LISTA DE SIGLAS 
 

ANAEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 

APP – Área de Preservação Permanente 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BM – Banco Mundial 

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento 

BRT - Bus Rapid Transit 

CETURB-GV - Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

IPCC - Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PIB - Produto Interno Bruto 

PMC - Prefeitura Municipal de Cariacica 

PMS - Prefeitura Municipal de Serra 

PMV - Prefeitura Municipal de Vitória 

RMGV – Região Metropolitana da Grande Vitória 

MR – Microrregião  

AC – Área Conurbada  

RM – Região Metropolitana 
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1 MARCO CONCEITUAL  

1.1 Introdução 

O presente documento corresponde ao Estudo 3: crescimento urbano do Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis; estudo relacionado com os Estudos 1 de Mudanças do 
Clima e Estudo 2 de Riscos Naturais. No item seguinte é descrita a relação deste estudo com 
os dois anteriores.  

O documento contém cinco grandes capítulos que se desenvolvem em diferentes itens e 
subitens, entre eles se encontram: 

 

Marco conceitual e definição do âmbito de análise: neste item está 

sintetizada a metodologia utilizada e também se define a área de estudo com 

o horizonte temporal do ano de 2050. 

 

Análise histórica e atual do crescimento da pegada/mancha urbana: 

analisa-se o crescimento urbano a partir de imagens multitemporais de 

satélite, o crescimento populacional e o planejamento, levando à conclusão 

de uma série de debilidades e fortalezas presentes no sistema territorial de 

Florianópolis, em especial, os relacionados com o crescimento urbano. 

 

Diagnóstico integrado: realizado através da análise técnica e participativa 

(oficinas com principais atores dos municípios de estudo). 

 

Desenho dos cenários de crescimento urbano para 2030 e 2050: é 

possível identificar múltiplos cenários por meio da combinação de variáveis. 

No entanto, o estudo está centrado no desenho de três variáveis: a 

tendencial, a ótima (através de analogias com outras cidades as que deseje 

almejar) e uma intermediária entre os anteriores, que parte do consenso da 

maioria das vontades políticas e cidadãs. 

 

Conclusões e recomendações: são extraídas as principais conclusões e se 

estabelecem as recomendações, especialmente, para o governo central e 

municipalidades. 

 
Bibliografia  

Também será incorporado um resumo executivo que coleta os principais resultados e 
questões do trabalho, e que pretende sintetizar o documento de maneira autoexplicativa; 
sem necessidade de uma leitura detalhada do texto, facilitando o entendimento. 

Este documento foi elaborado de maneira sinóptica e se apoia em uma série de fotografias, 
gráficos, mapas e tabelas que facilitam à compreensão. Foi produzido graças ao apoio do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Prefeitura Municipal de Florianópolis e de 
diversas instituições, públicas e privadas, que disponibilizaram informação e tempo. 

 

 

 

 
“Estude o passado para poder prognosticar o futuro. ” 

Confúcio 
 

“Somente aquele que constitui o futuro tem direito de julgar o passado. ” 
Friedrich Nietzsche  

 

“É importante interrogar-se sobre o futuro, porque estamos condenados a passar o resto das nossas 
vidas com ele. ” 

Woody Allen 
 

“A variável que mais influência e é mais difícil de prever na prospectiva territorial é a natureza 
humana. ” 
Daniel Rubio 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
 

                                                                                                                    ESTUDOS BASE 
                                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.20 

1.2 Marco Conceitual e Metodologia Utilizada 

1.2.1 Metodologia Geral dos Estudos e Relação do Estudo de Crescimento 
Urbano com os Demais 

A forma de abordar o trabalho se nutre de diferentes metodologias e ferramentas para o 
desenho dos três estudos previstos; além disso, está baseado na Metodologia ICES do BID 
para cidades emergentes:  

 

Figura 01. Esquema. Metamodelo composto por diferentes metodologias para 
desenhar os estudos 1, 2 e 3. 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

É possível entender tal metodologia como um metamodelo, ou seja, um “modelo geral 
formado por submodelos específicos”; para a elaboração dos submodelos são usadas 
diferentes ferramentas e metodologias; algumas dessas foram desenhadas por outras 
instituições (CAPRA, ESCI, GPCS, etc.); outras foram desenhadas para este documento a 
partir da experiência da IDOM-COBRAPE: a mesma se desenvolve em quatro fases, que 
correspondem com uma fase preparatória e comum para todos os estudos e três fases para 
os três estudos temáticos, como demonstrados no seguinte gráfico: 

Figura 02. Fases e estudos gerais propostos 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

As principais relações entre os três estudos são: 

 As tarefas da fase 0 são comuns para todos os estudos 
 O Estudo 1 considera cenários de mudanças do clima global que incide nos perigos 

de inundações, seca, perigos costeiros, deslizamentos, entre outros; os perigos 
serão afetados (incrementados em alguns casos) em função dos cenários de 
mudanças do clima (aumento da temperatura, aumento do nível do mar, etc.). 

 O Estudo 2 determina, entre outros produtos, os perigos naturais (mapas), que 
serão insumos para o Estudo 3, já que o cenário “Smart Growth” ou “Crescimento 
Inteligente” terá como base tais riscos. A partir daí serão desenhadas as pegadas 
urbanas e usos do solo, buscando não localizar os futuros desenvolvimentos 
urbanos em áreas de risco e potencializar aqueles espaços com maiores 
oportunidades para o crescimento inteligente. 

 Os produtos do Estudo 3, pegada urbana e usos do solo, nos diferentes cenários, 
terão em conta os produtos do Estudo 1, para o cálculo dos cenários de mudanças 
do clima. 
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 Existem outras relações entre tarefas, insumos e produtos, que estão descritas 
com maior detalhe nesta metodologia. 

 

Figura 03. Esquema: Relação entre estudos 1, 2 e 3 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Por sua vez, os diferentes estudos se desenvolvem através de uma série de tarefas, como 
apresentado na seguinte figura: 

Figura 04. Desenvolvimento das Fases através das tarefas e identificação dos 
produtos 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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1.2.2 Metodologia específica: Estudo 3 de crescimento urbano 

Na metodologia específica do Estudo 3 de crescimento urbano, são consideradas três 
tarefas prévias, análise histórica e atual de crescimento, e prospectiva de crescimento 
urbano para 2050, aonde são propostos diferentes cenários urbanos. Na continuação é 
exposto um gráfico que identifica as tarefas e subtarefas, os informes e produtos, e as 
ferramentas específicas. 

As tarefas a realizar são: 

 Tarefas prévias: recopilação e análise da informação existente. 
 Análise histórica e atual do crescimento urbano: a pegada ou perímetro urbano. 
 Desenho de cenários (prospectiva) de crescimento urbano para os anos de 2030 e 

2050. 

A seguir, essas tarefas estão mais bem detalhadas e descritas, e as mesmas serão 
desenvolvidas em uma série de subtarefas. 

Sobre a análise histórica e atual do crescimento urbano serão consideradas as seguintes 
tarefas: 

Diagnósticos setoriais de crescimento urbano: 

Análise multitemporal da pegada urbana, planejamento, crescimento histórico, 
populacional e limitantes ao desenvolvimento urbano 

 Análise multitemporal da pegada urbana e usos do solo a partir de imagens de 
satélite LANDSAT. 

 Análise de crescimento da população do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 
 Análise multitemporal da pegada urbana e classes de análise para o crescimento 

urbano a partir de imagens de satélite de alta resolução (escala 1:10.000) 
 Análise de planejamento existente e as infraestruturas planejadas 
 Identificação e análise dos fatores limitantes ou condicionantes ao 

desenvolvimento urbano (E2) 
 Análise econômica do valor e preço do solo urbano 
 Análise da tendência de crescimento urbano e algumas mudanças do clima que 

incidem no crescimento. 

Diagnóstico integrado: 

Identificação, descrição e valoração de debilidades e fortalezas para o crescimento urbano. 

 Identificação, descrição e valoração de problemas ou debilidades para o 
crescimento urbano. 

 Identificação, descrição e valoração de fortalezas para o crescimento urbano. 
 Análise SWOT. 

 

Figura 05. Metodologia do Estudo 3 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Sobre o desenho de cenários (prospectiva) de crescimento urbano para os anos 2030 e 
2050, serão utilizadas as seguintes referências (GÓMES, 2013): 

 

Cenário de crescimento urbano tendencial. 

“Current trends”, ou imagem que tende o crescimento da cidade atual, se as condições 
atuais continuem sendo mantidas. Permite fixar o limite inferior de desenvolvimento, se 
trata de não introduzir um programa que modifique a evolução da pegada urbana atual. As 
bases deste cenário são a projeção demográfica, uma evolução tendencial dos 
investimentos, infraestruturas e equipamentos, e uma projeção dos comportamentos 
sociais e parâmetros de crescimento das cidades. O que ocorre, normalmente, é uma piora 
das condições das áreas mais carentes e aquelas com condições naturais e urbanas mais 
favoráveis continuariam melhorando. É, portanto, um cenário não intervencionista e que 
serve como o limite inferior da análise. 

 

Cenário de crescimento urbano inteligente ou ótimo 

“Smart growth”, ou crescimento inteligente, com imagem desejável do crescimento 
urbano da cidade, que permite fixar o limite superior de desenvolvimento futuro em 
relação a uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. É uma imagem difícil de 
reproduzir, tendo em conta os importantes investimentos necessários para controlar a 
dinâmica de crescimento urbano. Os critérios básicos para definir o “Smart Growth” estão 
orientados para a melhora da qualidade de vida da população mediante uma gestão ótima 
dos recursos naturais em que estão presentes, como elemento inspirador, a 
sustentabilidade e o “eco desenvolvimento”, respeitando o crescimento nas zonas de 
ameaça natural (condicionantes ou limitantes ao desenvolvimento urbano) e medidas de 
adaptação às Mudanças do Clima (cidades mais densas e compactas, com melhores 
sistemas de transporte viário, público, etc., que contribuam para gerar menos emissões de 
GEEs). Finalmente, propor um uso do território para que a eficiência e equidade se 
conjuguem e assegurem uma melhor coesão social. É, assim, um cenário utópico que 
considera uma disponibilidade absoluta de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, 
assim como a perfeita adequação dos usos do solo urbano do entorno. 

 

Cenário de crescimento urbano intermediário  

“Compound growth” propõe uma imagem realizável e viável do crescimento urbano, 
melhorando a tendência, mas sem alcançar o padrão ótimo. Esta imagem constitui uma 

situação intermediária entre os anteriores cenários e para essa situação as vontades 
institucionais, políticas e cidadãs convergiriam. Será realizada uma análise comparativa da 
evolução das variáveis do sistema territorial segundo os cenários ótimo (“current trends”) 
e tendencial (“smart growth”). Serão obtidos os intervalos possíveis de variação de 
crescimento urbano. 

 

Figura 06. Esquemas: cenários de crescimento urbano 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2 ANÁLISE HISTÓRICA E ATUAL DO CRESCIMENTO DA 
MANCHA URBANA 

Para a análise do crescimento histórico e atual da mancha urbana do Núcleo Metropolitano 
de Florianópolis foram considerados diversos estudos já produzidos, além de uma análise 
detalhada de imagens históricas, dados de evolução da população de tais municípios, assim 
como diagnósticos setoriais e alguns limitantes ao desenvolvimento urbano. Desta 
maneira, foi possível verificar os padrões de crescimento urbano e os principais vetores de 
expansão da população. 

Para tanto, foram considerados os seguintes estudos: 

 

Diagnósticos setoriais de crescimento urbano: análise multitemporal da 
mancha urbana, planejamento, crescimento histórico, população e 
limitantes ao desenvolvimento urbano: 

 

 Breve histórico do crescimento urbano e suas tendências 
 
 Análise multitemporal da mancha urbana e usos do solo a partir de 

imagens de satélite LANDSAT 
 
 Análise do crescimento populacional do Núcleo Metropolitano de 

Florianópolis 
 
 Análise multitemporal de áreas homogêneas e classes de análises para o 

crescimento urbano a partir de imagens de satélite de alta resolução 
(1:10.000) 

 
 Análise do planejamento existente e das infraestruturas planejadas 
 
 Identificação e análise dos fatores limitantes ou condicionantes ao 

desenvolvimento urbano 
 

2.1 Situação Atual do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

Florianópolis é uma capital com uma série de especificidades que a distinguem das demais, 
principalmente devido ao seu alto grau de isolamento até a década de 70. O Estado de 
Santa Catarina é caracterizado por ter diversas regiões independentes com pouca 
comunicação entre si, apresentando zonas economicamente autônomas, cada uma com 
sua capital regional (SIEBERT, SPENGLER, 2009). Assim sendo, Florianópolis é a capital 
brasileira que retém a menor proporção da população urbana do seu estado, contando com 
apenas 6,7% desta. 

Em termos econômicos, Florianópolis é a única capital não industrializada da região sul e 
sudeste, tendo sua economia concentrada no setor de serviços, principalmente voltado ao 
turismo e às atividades de centro administrativo e político de Santa Catarina. Segundo 
pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas “Os Emergentes dos Emergentes”, 
Florianópolis aparece como a segunda cidade brasileira com maior número de habitantes 
de “classe A” (27,7%), atrás apenas de Niterói (2011 apud POZZO, VIDAL, 2011).  

Outra especificidade do estado é a criação de regiões metropolitanas compostas de Núcleo 
Metropolitano e Área de Expansão Metropolitana, sendo que a Lei Complementar no. 495, 
de 26 de janeiro de 2010, define os padrões que determinam cada uma destas categorias: 

Núcleo Metropolitano: 

 Significativa conurbação; 
 Nítida polarização, com funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade 

e especialização; 
 Alto grau de integração socioeconômica. 

Área de Expansão Metropolitana: 

 Apresentem dependência de utilização de equipamentos públicos e serviços 
especializados do Núcleo Metropolitano, com implicação no desenvolvimento da 
região; e 

 Apresentem perspectiva de desenvolvimento integrado, através da 
complementaridade de funções. 

 

Sendo assim, a Região Metropolitana de Florianópolis é composta dor 22 municípios, dos 
quais nove municípios compõe o Núcleo Metropolitano de Florianópolis (NMF): Águas 
Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, Santo 
Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. Enquanto que a Área de Expansão 
é composta por 13 municípios: Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha, Garopaba, 
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Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Paulo Lopes, Rancho Queimado, São Bonifácio, 
São João Batista e Tijucas. 

 

Figura 07. Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE com base em IBGE, 2010. 

 

Os municípios que compõe o NMF possuem um histórico colonial muito semelhante e 
trazem até hoje diversas características em comum, como o isolamento até o início do 
século XX e a estruturação viária em servidões, como veremos no capítulo 2.2. Porém 
diferem entre si em relação a aspectos demográficos, econômicos e graus de conurbação.  
Segundo Villaça (1998) “a conurbação ocorre quando uma cidade passa a absorver núcleos 
urbanos localizados a sua volta, pertençam a eles ou não a outros municípios” e hoje a 
mancha urbana de Florianópolis se estende nos municípios de São José, Biguaçu Palhoça. 

A Territorialmente, a BR-101 é a principal conexão entre a região e o restante do país. Esta 
rodovia passa pelas cidades de Palhoça, Biguaçu e São José. Outra via de conexão 
importante é a BR-282, que liga o NMF, a partir de São José, ao meio-oeste catarinense, em 
direção a Lages. Há ainda quatro estradas estaduais que atravessam o núcleo 

metropolitano, todas conectadas com a BR-101: SC-408, entre Biguaçu e Antônio Carlos; 
SC-407, entre São José e São Pedro de Alcântara, chegando até Angelina; SC-410, que 
conecta a sede do município de Governador Celso Ramos com a BR-101; SC-435, que 
conecta a BR-282, no município de Águas Mornas a BR-101, em Tubarão.  

Dentro da Ilha de Santa Catarina, especificamente, existem seis estradas estaduais que são 
usadas como vias expressas e não possuem ligação com o continente. Neste contexto, São 
José tem o papel estratégico por ter a função de conectar a ilha ao continente, seja via 
ponte, seja pelo fato de ter acesso fácil à BR-101 e à BR-282, responsáveis pela conexão 
com as demais regiões do país. 

 

Figura 08. Mapa rodoviário de Florianópolis 

 

Fonte: DEINFRA – Departamento estadual de infraestrutura 
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Conforme mencionado anteriormente, a economia de Florianópolis é baseada no setor 
terciário, principalmente nas atividades ligadas ao turismo e à administração pública. São 
José, por outro lado, conta com o maior parque industrial do NMF, tendo na sua economia 
papel de destaque no setor secundário. Palhoça também possui atividades industriais e de 
serviços, se caracterizando na região como subcentro industrial e tem destaque também 
na área de educação. Biguaçu, por sua vez, tem um importante setor primário, porém 
recentemente vem se firmando como importante centro de serviços para sua microrregião, 
(Governador Celso Ramos e Antônio Carlos) (HENRIQUE, 2007). O restante dos municípios 
estudados tem a base da sua economia no setor primário, sendo Antônio Carlos o maior 
produtor de hortaliças do estado, sendo grande responsável pelo abastecimento das 
cidades da região. Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas e São Pedro de Alcântara 
também exploram seus atrativos turísticos, os primeiros devido ao seu grande manancial 
natural de águas termais e o terceiro se pauta no turismo rural e ecoturismo. 

Quanto à população o Núcleo Metropolitano de Florianópolis conta com 12% da população 
total do Estado de Santa Catarina e, ao mesmo tempo, conta apenas com 3% do seu 
território. Florianópolis é o município que concentra o maior contingente populacional da 
região, atingindo mais de 400 mil habitantes em 2010, segundo o Censo do IBGE (2010). 

Além disso, os municípios do núcleo metropolitano estudado tiveram um grande 
crescimento populacional a partir dos anos 50 e apesar deste movimento decrescer 
abruptamente a partir da década de 90 a taxa de crescimento da região é de 2,18%, sendo 
a brasileira de 1,17% no mesmo período (IBGE, 2010). 

No que se refere ao meio físico, o relevo de Santa Catarina é um dos mais acidentados do 
país, o que contribuiu muito para o isolamento da região desde o período colonial até a 
década de 70. Na região de estudo estão as feições geográficas da planície costeira e da 
serra litorânea. O relevo e vegetação do continente se espelham na Ilha de Santa Catarina, 
onde cerca de metade da ilha é ocupada por maciços rochosos que se alongam na parte 
central acompanhando a costa. Esta característica contribui para o isolamento dos núcleos 
urbanos, diante da dificuldade de mobilidade, e para as qualidades cênicas que são 
responsáveis pelo desenvolvimento turístico na região (IPUF, 2004). 

A vegetação da região pode ser dividida em três formações principais: a floresta tropical 
úmida, que ocupa as encostas de morros e parte das planícies, a vegetação de restinga e os 
manguezais, ambos localizados nas planícies litorâneas. 

Na ilha os séculos de exploração agrícola reprimiram a vegetação primária florestal, 
tornando-a quase inexistente. Entretanto, com o processo de urbanização no território 
parte dos terrenos que eram utilizados para a agricultura foi abandonado possibilitando 
que em diversos pontos a floresta voltasse a ocupar e a recuperar as áreas que hoje são 
caracterizadas por uma mata secundária plena (IPUF, 2004).  

 

Figura 09. Dados sobre a população do núcleo urbano estudado 

 

    

Fonte: Dados IBGE, 2010; elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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O clima da região é o subtropical úmido, caracterizado pela presença de quatro estações 
bem definidas com verões quentes e invernos frios, além da distribuição regular das 
precipitações durante o ano. 

Ademais, o NMF está contido na bacia hidrográfica do sudeste, que comporta quatro 
pequenas e médias bacias: do Rio Tijucas, do Rio Biguaçu, do Rio Cubatão e do Rio da 
Madre. Os rios nascem nos morros das serras, são perenes e desaguam no Oceano 
Atlântico. Na parte insular, os rios existentes são menores e menos expressivos, o que faz 
com que parte do sistema de abastecimento de água venha dos municípios continentais. 

 

2.2 Breve histórico do Crescimento Urbano e suas Tendências 

Os municípios que compõe o NMF possuem um histórico colonial muito semelhante e 
trazem até hoje diversas características em comum, como o isolamento até o início do 
século XX e a estruturação viária em servidões. Porém diferem entre si em relação a 
aspectos demográficos, econômicos e graus de conurbação. Para entender estas 
peculiaridades este item discorre sobre o processo histórico de ocupação da região. 

Anterior à chegada dos portugueses a Ilha de Santa Catarina era habitada por indígenas 
carijós. Esta ocupação de mais de seis mil anos deixou de herança uma extensa gama de 
sítios arqueológicos, sem deixar marcas de sua presença em termos de organização 
espacial, devido à simplicidade de seus assentamentos (IPUF, 2004). No século XVI a ilha 
era utilizada por navegadores como importante ponto de abastecimento de víveres e água 
e possuía uma pequena população de origem europeia, formada principalmente por 
náufragos e desertores. 

O primeiro núcleo povoador da região foi estabelecido por Sebastião Caboto, por volta de 
1526, que aportou ali a serviço da Espanha. Nesta época a Ilha de Santa Catarina era um 
excelente porto natural existente no cone sul e era um ponto importante de conexão para 
o rio da Prata. A posição estratégica da Ilha e a dificuldade em traçar a linha limite do 
Tratado de Tordesilhas1 a 380 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde trouxe um embate 
político entre as coroas portuguesa e espanhola, responsável pelo seu desenvolvimento 
(IPHAN/SC, 2009). A União Ibérica2, ocorrida entre 1580 e 1640, na qual os dois reinos se 

                                                           
1 Tratado de limites no qual o mundo americano ficou dividido em duas partes, cabendo a Portugal as terras a 
leste e Espanha as terras a oeste do limite. (SIQUEIRA, 2009) 
2 Após a morte do rei de Portugal D. Sebastião, que não deixou herdeiros, o rei Felipe II da Espanha assume as 
duas coroas. O período no qual os dois reinados tiveram o mesmo governo, período conhecido como União Ibérica, 

unem sob o comando de Felipe II da Espanha, suspenderam as disputas da região e 
possibilitaram a expansão das terras para além do tratado. 

Com o intuito de ocupar o território, fundações vicentistas fundaram Nossa Senhora da 
Graça do Rio de São Francisco do Sul, em 1658, Nossa Senhora do Desterro – atual cidade 
de Florianópolis – em 1673 e Santo Antônio dos Anjos da Laguna, em 1676. Entretanto, a 
região permaneceu desocupada e sofrendo ataques da coroa espanhola, sendo esta 
situação agravada após a fundação da Colônia de Sacramento, na região de Buenos Aires 
(IPHAN/SC, 2009). 

Em 1738, através de Carta Régia do Rei Dom João V, Santa Catarina é desmembrada da 
administração de São Paulo e fica subordinada diretamente ao vice-reinado brasileiro. Para 
administrar e fortificar a ilha é enviado o Brigadeiro José da Silva Paes, que traz grandes 
modificações na estrutura da cidade, construindo a nova Igreja da Matriz e edificações 
oficiais em ruas estreitas, que partem do largo da igreja em direção as fontes de água. Para 
que o aparato de fortificações e a cidade funcionem é necessário o povoamento da região, 
solicitado pelo Brigadeiro à coroa portuguesa. Assim, Portugal lança editais em 1748 
convocando colonos da região dos Açores e da Madeira para ocuparem esta região 
(IPHAN/SC, 2009). 

A partir daí a matriz da colonização foi definida por uma provisão régia que indicava como 
seriam os assentamentos e as incumbências do Brigadeiro para com os colonos. Para a 
fundação de novos povos a provisão determinava que fossem estabelecidos 60 casais, 
sendo doada um quarto de légua em quadro3 para cada casal, assim como a determinação 
de uma praça quadrada com quinhentos palmos de frente e um espaço para a igreja, sendo 
as ruas demarcadas com traçado regular sempre que possível com pelo menos quarenta 
palmos e as moradias alocadas ao lado da praça (IPHAN/SC, 2009). Este modelo foi adotado 
em todas as colônias açorianas, apesar de muitas vezes os colonos receberem lotes 
menores que o estipulado, e seus reflexos marcam o litoral catarinense até hoje, como 
veremos adiante. 

 

durou entre 1580 e 1641, quando o Duque de Bragança em Portugal realizou uma rebelião bem sucedida e acaba 
proclamado D. João IV (SCHILLING, s/d) 
3 Unidade de medida 
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Figura 10. Mapa da freguesia de Nossa Senhora da Lapa 

 

Fonte: IPHAN/SC, 2009 apud PEREIRA, 1990.  

 

Com base em diferentes estudos estima-se que entre 1748 a 1756 cerca de 6.000 colonos 
saíram de suas terras natais rumo ao sul do país. O povoamento se deu em forma de 
freguesias, “pequenas comunidades sob o comando da monarquia portuguesa, para qual 
são destinados vigários e que se organizam sob o comando da Capitania” (IPHAN/SC, 2009).  

Os primeiros colonos foram instalados na Vila do Desterro, sede da capitania. A ocupação 
consolidou o núcleo fundacional junto à igreja da matriz, se estendendo em direção à região 
onde hoje está a Avenida Hercílio Luz. Foram estabelecidas freguesias na Lagoa da 
Conceição e em Santo Antônio de Lisboa e também foram ocupadas outras localidades 
como a atual região de Trindade, o Córrego Grande e avançaram para Ratones, Canasvieiras 
e Rio Vermelho. Ao sul se estabeleceram no Ribeirão da Ilha. Na porção continental 
ocuparam a Enseada do Brito (atual Palhoça), Laguna, São José da Terra Firme (atual São 
José), São Miguel da Terra Firme (atual Biguaçu) e Armação Grande (atual Governador Celso 
Ramos) (IPHAN/SC, 2009). A Figura 11 apresenta uma localização aproximada de tais 
povoamentos, de 1800 a 1900. 

 

Figura 11. Localização dos povoamentos açorianos 

 

Fonte: IBGE, 2010, IPHAN/SC, 2009 apud PEREIRA, 1990 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Dando continuidade ao processo de colonização, no século seguinte foram iniciados 
movimentos migratórios provenientes da Alemanha, que na época ainda não era unificada 
e passava por uma série de transformações político-econômicas e sociais, que por vezes 
motivaram a migração de parte de sua população (SCHÜRHAUS, 2007). Em 1829 foi 
fundada a colônia alemã de São Pedro de Alcântara, em 1847 Santa Isabel e em 1860 
Teresópolis. Estes dois últimos povoamentos foram unidos em 1865, e se localizavam na 
região do atual município de Águas Mornas. Devido ao não cumprimento das promessas da 
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coroa portuguesa e a baixa fertilidade do solo na região escolhida para o assentamento da 
colônia de São Pedro de Alcântara, parte desta nova população migrou para São José, 
Desterro e Alto Biguaçu, dando origem à cidade de Antônio Carlos (SCHÜRHAUS, 2007). 

As freguesias possuíam vastas extensões territoriais e suas economias se desenvolviam com 
base na agricultura e pesca de subsistência, onde o excedente era comercializado no porto 
de Desterro. Esta freguesia ainda contava como atividades importantes o funcionalismo 
público, devido a sua função de capital administrativa, e o comércio com centros mais 
distantes através de seu porto (PELUSO JUNIOR, 1991). 

As estradas, caminhos e ruas tanto na ilha quanto no continente não eram pavimentados, 
o que tornava o acesso por terra muito difícil, por este motivo, até o século XX, as 
comunidades se conectavam preferencialmente pelo mar (IPHAN/SC, 2009). Estes fatores 
contribuíram para que as freguesias se desenvolvessem independentemente umas das 
outras, tendo cada uma delas seu centro que fornecia bens e serviços à população da área 
rural. O isolamento dos núcleos de povoamento traz reflexos até hoje em todo o estado de 
Santa Catarina e só é realmente vencido na segunda metade do século XX com a 
implantação de novas estradas e melhoramento das existentes. 

No século XIX, com o crescimento populacional e a estabilidade econômica da região, as 
enormes freguesias começaram a ser desmembradas. Em 1822, Desterro é elevada à 
categoria de cidade. Mais tarde, em 1894, Biguaçu para a ser a sede oficial da sua freguesia. 
No mesmo ano Palhoça é desmembrada de São José. Com o fim da revolta federalista4 que 
chegou a proclamar Desterro como sede do Governo Provisório da República dos Estados 
Unidos do Brasil durante seis meses, a capital tem seu nome mudado para Florianópolis em 
homenagem ao presidente Floriano Peixoto (HISTÓRIA VIVA, s/d). 

Na primeira metade do século XX o modo de vida e a economia da região sofrem uma série 
de mudanças. A produtividade agrícola, principalmente na Ilha de Santa Catarina, começa 
a decair em consequência do parcelamento dos terrenos repassados entre os filhos dos 
colonos durante gerações e da exaustão do solo devido a séculos de exploração. A pesca 
também sofreu uma desaceleração devido à poluição das águas, principalmente na porção 
oeste da ilha. Além disto, a regulamentação das atividades marítimas na década de 30, pelo 
governo federal tornou inviável a pequena navegação costeira, que somada à construção 
da ponte Hercílio Luz, em 1926, responsável por ligar a ilha ao continente, eliminou a 
prática do transporte marítimo da região (PELUSO JUNIOR, 1991). Neste período, o porto 
de Florianópolis também entrou em decadência por não possuir condições técnicas para 

                                                           
4 Revolta iniciada no Rio Grande do Sul em 1893, logo após a proclamação da república, que se alastrou rumo ao 
norte até o Paraná, passando por Santa Catarina, contra as imposições do presidente Floriano Peixoto aos 

atender o aumento do calado dos navios, cada vez maiores e mais modernos, tendo sido 
extinguindo completamente anos depois. 

 

Figura 12.  Mapa da rede colonial de freguesias na Ilha. 

 

Fonte: MORITZ, 2009 

 

governos estaduais do sul do país e a favor de uma maior autonomia destes frente ao governo federal (MACHADO, 
2010). 
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As primeiras décadas do século XX foi marcada pela instalação de infraestrutura. Em 1910 
é implantada uma usina hidrelétrica para abastecimento de energia para Florianópolis, 
assim como as primeiras linhas de bonde e três anos depois foi instalada a primeira rede de 
esgotos da capital. Em 1926 é inaugurada a ponte Hercílio Luz, estreitando os laços entre 
Florianópolis e região e dando início ao aperfeiçoamento do sistema viário da ilha, com 
abertura de novas estradas e implantação de melhoramentos nas existentes (DELFINO ET 
al., 2012). 

Como resposta deste em 1938 a mancha urbana do NMF, embora ainda tímida, começa a 
se formar nas áreas centrais de Florianópolis e de São José, conforme pode ser observado 
na Figura 13. 

 

Figura 13. Mancha urbana do Núcleo Metropolitano de Florianópolis em 1938 

 

Fonte: Base IBGE 2010, Plamus, Consorcio Logíst./Strategy & Machado Meyer e elaboração IDOM 
COBRAPE. 

 

A ocupação dos núcleos urbanos permaneceu espontânea, sem planejamento adequado, 
mantendo a prática histórica de desmembramento de lotes rurais estreitos e compridos, 
cujo acesso aos lotes é feito através das chamadas vias de “servidão”. O loteamento de 
chácaras intensificou-se a partir dos anos 40, a ausência de intervenção através da 
instalação de vias de acesso faz com que a maior parte dos loteamentos fosse realizado por 

uma rede de vias descontínuas. Esta forma de parcelamento do solo determinou o atual 
desenho urbano do território do NMF, principalmente da área insular de Florianópolis 
(IPHAN/SC, 2009). 

 

Figura 14. Exemplo de vias descontinuadas na região central de Florianópolis, 
ainda existente atualmente 

 

Fonte: Google Earth©, 2014. 

 

A ponte Hercílio Luz, as construções de novas estradas e os melhoramentos nas vias 
existentes aumentaram as relações entre os municípios da região. Como consequência o 
centro de Florianópolis cresce ao receber a população advinda de municípios vizinhos, 
enquanto que a população mais carente, que morava nos arredores do centro, é expulsa 
da região, dando início ao processo de favelização dos morros e periferização. A expansão 
urbana continental logo ultrapassa os limites municipais e atinge o território de São José, 
principalmente sua zona rural. Assim, no ano de 1950 a mancha do Núcleo Metropolitano 
de Florianópolis se localiza no distrito sede de Florianópolis, em São José (de maneira 
fragmentada) e no contorno dos principais morros próximos a essa área. Os demais 
municípios do NMF ainda se viam muito pouco ocupados por construções urbanas 

(IPHAN/SC, 2009) (Figura 15). 
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Figura 15. Mancha urbana do Núcleo Metropolitano de Florianópolis em 1950 

 

Fonte: Base IBGE 2010, Plamus, Consorcio Logit/Strategy & Machado Meyer e elaboração IDOM 
COBRAPE. 

 

A inauguração da BR-101, entre a década de 60 e 70, é um marco na região, pois permite 
uma conexão facilitada com os demais estados do país, contribuindo para o fim do 
isolamento local. Além da BR-101, neste mesmo período o governo estadual passou a 
investir em suas rodovias ampliando as federais de 369 km para 907 km, e as estaduais de 
446 km para 1054 km (LISBÔA, 2004). 

A Ilha de Santa Catarina também recebeu uma série de obras rodoviárias nos anos 70, que 
minimizaram os entraves à ocupação dos terrenos oferecidos à expansão urbana. As 
principais obras são a ponte Colombo Machado Salles, o aterro da baía Sul e a via expressa 
em continuação à Avenida Rubens de Arruda Ramos. 

A implantação das rodovias modificou a relação entre a capital e as cidades vizinhas e 
destas com o restante do estado. Com isto muitas pessoas que tinham suas atividades na 
ilha migraram para as cidades vizinhas, e populações de outras cidades do estado migraram 

                                                           
5 As áreas comunais eram muito frequentes na era colonial do Brasil e consistiam em regiões de pasto de domínio 
público, que eram utilizados por criadores de gado de todas as faixas de renda (DA SILVA, 1997). Em Florianópolis 

para a região em busca de emprego. Em resposta a este novo período econômico da região, 
na década de 60 criou-se a Universidade Federal de Santa Catarina. 

Ainda na década de 60, o crescimento populacional e desenvolvimento econômico fez com 
que os distritos de São José, Angelina e Garcia, se desmembrassem formando o atual 
município de Angelina. Além disto, Biguaçu perdeu as regiões de Antônio Carlos e Ganchos, 
que passaram a integrar o atual município de Governador Celso Ramos.  

Na década seguinte o advento do turismo, ainda que prematuro, foi responsável pelo 
surgimento de uma nova forma de ocupação do território, o modelo de condomínios 
fechados e a urbanização de áreas comunais5 na Ilha de Santa Catarina, como em 
Canasvieiras e Jurerê (MORITZ, 2009). 

 

Figura 16. Urbanização de Jurerê – ocupação atual 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

estas áreas ocupavam as regiões de restinga que eram utilizadas como pastos naturais. Este tipo de vegetação 
ocorre em regiões planas e próximas ao litoral. 
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Diante destas mudanças, a segunda metade do século XX Florianópolis foi marcada por um 
processo de crescimento populacional vertiginoso e ocupação territorial. Como 
consequência, além das contínuas subdivisões dos terrenos rurais a cidade começa a 
crescer verticalmente. 

A Figura 17 representa a mancha urbana da NMF em 1977. Nela é possível identificar o 
crescimento urbano no continente no eixo da BR-101, ao longo do litoral, e da BR-282, na 
região de Palhoça em direção ao oeste do estado. Em Florianópolis são perceptíveis as 
manchas relativamente dispersas pelo território, mas que já apontam uma maior conexão 
viária. No norte da ilha são ocupadas as praias de Canasvieiras, Jurerê e dos Ingleses, além 
de apresentar uma ocupação esparsa na via entre as primeiras e a última. Na região 
nordeste o distrito de Santo Antônio cresce e a região do aterro da baía norte é ocupada, 
também aparecem manchas de urbanização ao longo da via Beira Mar Norte. Na região 
central a ocupação se expande no distrito sede e em Trindade, seguindo a SC-404 até a 
Lagoa da Conceição e chegando até a região da Barra da Lagoa, localizada no litoral leste 
da ilha. Na região sul, a mancha urbana ocorre ao longo da Avenida Beira Mar Sul até o 
aeroporto, onde há uma ocupação esparsa que se prolonga nas vias que ligam o bairro a 
costa leste. Há também um núcleo urbano na praia de Armação. 

 

Figura 17. Mancha urbana do Núcleo Metropolitano de Florianópolis em 1977 

 

Fonte: Base IBGE 2010, Plamus, Consorcio Logit/Strategy & Machado Meyer e elaboração IDOM 
COBRAPE. 

Na década de 1980, o fortalecimento Universidade Federal de Santa Catarina atrai para a 
região o setor industrial, principalmente ligado à indústria tecnológica. Corroborando com 
isto, entre as décadas de 70 e 80 a industrialização do NMF, especialmente em São José, 
apresentou maior crescimento que a média catarinense e brasileira (POZZO, VIDAL, 2010). 

A década de 90 campanhas de divulgação de Florianópolis impulsionaram o turismo na 
região. Isto fez com que a economia local passasse a ser baseada principalmente no 
turismo, responsável por atrair mais de 600 mil pessoas ao ano no verão. Em consequência, 
este período é marcado pela consolidação dos balneários na região norte da Ilha de Santa 
Catarina e pelo crescimento dos bairros satélites a estes balneários, nas áreas mais 
interiorizadas e ao longo das vias de acesso. Estas áreas retêm uma grande quantidade de 
segundas residências e população de maior poder aquisitivo, enquanto os bairros que os 
rodeiam atraem população à procura de empregos relacionados ao turismo e comércio. 

Esta nova dinâmica de ocupação fez com que a mancha urbana de 1993 ocupasse quase 
completamente o centro de Florianópolis e sua porção continental. São José, por sua vez, 
tem sua região vizinha a Florianópolis densamente ocupada e a conurbação dos municípios 
ao longo da BR-101 é evidente. Em Palhoça o eixo de expansão da mancha urbana seguindo 
a BR-282 em direção a Santo Amaro da Imperatriz se consolida e a sede do segundo 
município passa a ficar visível na representação gráfica. Na Ilha, os bairros de Trindade e 
Santo Antônio se expandem até os limites naturais dos morros da região. Na costa leste 
percebe-se o início da ocupação ao longo da SC-406 entre Armação e Barra da Lagoa, 
passando pelos bairros do Campeche, Rio Tavares e Joaquina. Por fim, na região sul da Ilha 
surgem balneários esparsos, como o Balneário dos Açores, em Pântano do Sul, e a região 
do aeroporto também é adensada (Figura 18). 
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Figura 18. Mancha urbana do Núcleo Metropolitano de Florianópolis em 1993 

 

Fonte: Base IBGE 2010 e elaboração IDOM COBRAPE. 

 

Em continuidade, em 2000, surgem novos eixos de crescimento no continente em direção 
ao oeste catarinense, quebrando a hegemonia do crescimento norte-sul na faixa litorânea. 
A mancha urbana do município de Biguaçu, que até então crescia apenas na direção norte, 
se expande nos eixos da SC-408 e da Rua Treze de Maio em direção a Antônio Carlos. Ao 
norte a expansão dá início à conurbação de Biguaçu com o município de Governador Celso 
Ramos através da BR-101 e da SC-410. Em São José a ocupação ao longo da SC-407 chega 
até São Pedro de Alcântara e o crescimento já visto em Palhoça pela BR-282 chega até o 
município de Águas Mornas. 

Em Florianópolis, como apresentado na Figura 19 referente à mancha urbana da NMF em 
2003, a mancha urbana continua com as mesmas tendências de crescimento analisadas nos 
anos anteriores. Os balneários do norte são quase totalmente ocupados e os bairros satélite 
se consolidam e se expandem, principalmente na costa leste pelo eixo da Rodovia João 
Alberto Soares, no bairro Rio Vermelho. A região central aparece já totalmente ocupada, se 
expandindo em todo o contorno do Maciço da Costeira e na Lagoa da Conceição, se unindo 
com a expansão urbana ao longo da SC-406 ao sul que chega até Pântano do Sul. 

 

Figura 19. Mancha urbana do Núcleo Metropolitano de Florianópolis em 2003 

 

Fonte: Base IBGE 2010 e elaboração IDOM COBRAPE. 

 

Na década de 2010, o ritmo de crescimento da mancha urbana diminui, assim como o 
crescimento populacional dos municípios da NMF. Verificam-se os mesmos vetores de 
crescimento urbano que da década anterior, com destaque para o início da conurbação 
entre os municípios costeiros e entre estes e seus vizinhos a oeste. Na ilha de Santa 
Catarina, quase toda a porção urbanizável, isto é, sem limitantes físicos a sua implantação, 
é ocupada. As regiões de maior crescimento são os balneários e região interiorizada no 
norte, áreas próximas ao aeroporto e o eixo da SC-406. Além disto, na parte insular de 
Florianópolis passam a existir setores urbanizados que não configuram uma unidade 
territorial urbana, como tal, sendo áreas de uso exclusivamente esporádico e recreativo 
(turismo de sol e mar), com residências de uso temporário. 
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Figura 20. Mancha urbana do Núcleo Metropolitano de Florianópolis em 2013 

 

Fonte: Base IBGE 2010 e elaboração IDOM COBRAPE. 

Figura 21. Evolução da paisagem no centro de Florianópolis 

 

Fonte: SÁ, 2005 apud Perfis da cidade: edição comemorativa dos 262 anos de Florianópolis. 
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2.2.1 Aterros executados em Florianópolis 

Desde a década de 1970, as iniciativas de expansão e desenvolvimento urbano de 
Florianópolis incluíram, entre outras medidas, a execução de aterros ao longo da costa da 
cidade. Lago (1996, apud LISBOA, 2004), analisa que o processo de urbanização da capital 
catarinense, à época, é orientado pela “conquista do espaço marinho”. 

 

Figura 22. Localização dos aterros de Florianópolis 

 

Fonte: IPUF, 2004, apud LISBOA, 2004. Adaptado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Quando o espraiamento urbano de uma cidade insular atinge a linha da costa, torna-se 
necessário expandir espaços em suas proximidades, possibilitando assim seu crescimento, 
o que é feito, entre outras formas, com a execução de aterros. Dos 433 km² do município 
de Florianópolis, 9 km² foram criados por aterramento (Prochnow et al, s/d).  

Para além da necessidade de maiores espaços, também se encontram, em Florianópolis, 
dificuldades ao desenvolvimento urbano insular devido a suas barreiras geográficas. O 
relevo acidentado freia não só o crescimento da cidade, mas também dificulta o fluxo de 
bens e pessoas. Os aterros viriam da necessidade de aumentar as conexões viárias, entre 
ilha e continente e diversos locais mais centrais da própria Ilha de Santa Catarina, sendo o 
principal motivo para sua construção e instalação. 

 

Figura 23. Ponte Colombo Salles, implantada em área aterrada 

 

Fonte: Florianópolis Ontem e Hoje, s/d. Adaptado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Diante destes objetivos de desenvolver a malha urbana de Florianópolis e promover a 
expansão e de melhorias viárias, foram executados, entre 1970 e 1990, quatro aterros na 
cidade, sendo três em sua parcela insular e um em sua parcela continental. (LISBOA, 2004). 

O primeiro aterro, chamado Baía Sul, foi realizado no início da década de 1970, partindo da 
ponte Hercílio Luz para a região costeira sul da ilha. A intervenção visava à indução do 
crescimento da região sul da cidade, menos valorizada em relação ao norte. O 
desenvolvimento do sul da ilha era estimulado por plano de expansão e reestruturação 
viária local, priorizando essencialmente o deslocamento por automóveis particulares 
(LISBOA, 2004). 

Como aponta Lisboa (2004), como principal efeito deste aterramento, no curto prazo, 
ocorreu um distanciamento entre a cidade e sua faixa litorânea. Não se observou um 
planejamento que integrasse o aterro com o que já estava consolidado ao seu redor, o que 
fazia com que as áreas de aterro fossem usadas, quase que exclusivamente, por veículos e 
não por edificações ou por outros usos mais próximos aos pedestres. 

Diante deste quadro de desatenção aos problemas da população local e de priorização dos 
deslocamentos por automóveis particulares, somado à perda de contato direto com o mar 
e às transformações geradas pela demolição do Miramar, atração turística local (LISBOA, 
2004), o resultado foi uma região praticamente abandonada, não incorporada à vida da 
população local, dado que não foi considerada como fator relevante para o planejamento 
urbano da região.  

Contudo tal situação se viu alterada ao longo das duas décadas seguintes, diante de 
iniciativas do próprio governo florianopolitano. Para além da existência de uma estação de 
tratamento de esgoto, foram implantados, também, na região do aterro alguns outros 
equipamentos urbanos: uma rodoviária e posteriormente um centro de convenções, um 
sacolão e outro terminal urbano. Tais equipamentos puderam alterar a dinâmica local e 
tornar o espaço mais próximo à escala humana. Atualmente, nesta área também se 
encontram outros tipos de ocupação, como espaços para feiras e camelôs, diversificando 
os usos da região e fazendo com que a população, de fato, usufrua da área aterrada 
(LISBOA, 2004). 

 

Figura 24. Aterro Baía Sul 

 

Fonte: IPUF, 2004, apud LISBOA, 2004. Adaptado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

O segundo aterro, chamado Baía Norte, expande-se, também na década de 1970, em 
direção oposta ao primeiro, a partir da ponte Hercílio Luz para a região costeira norte da 
ilha, direcionando o crescimento da cidade ao encontro da rede hidrográfica local e do 
recém-instalado campus da Universidade Federal de Santa Catarina (LISBOA, 2004). 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

P.37 

A região aterrada é ocupada inicialmente por empresas governamentais como a Eletrosul 
(energia elétrica) e Telesc (telefonia), centralizando na região então os serviços públicos da 
capital. Em seguida, são construídos edifícios residenciais de médio e alto padrão, ao longo 
da via Beira Mar Norte (LISBOA, 2004). 

Ao contrário do que acontece na região e no aterro ao sul, o norte da ilha é não só a região 
mais desenvolvida, mas também mais atrativa para investimentos, em especial, para a 
especulação imobiliária. Apesar de ter sido concebido sob as mesmas diretrizes do aterro 
Baía Sul, o aterro Baía Norte foi rapidamente ocupado e incorporado à vida da população 
da região. A realização de empreendimentos residenciais de classes média e alta não só 
adensou a região como atraiu também a instalação de bares e restaurantes, criando um 
ponto de encontro e lazer da cidade nesta região (LISBOA, 2004). 

 

Figura 25. Expansão urbana fruto dos aterramentos Baía Sul e Baía Norte 

 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo Florianópolis, s/d, apud Prochnow, s/d. Adaptado por 
Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Os dois outros aterros de Florianópolis são realizados nas décadas seguintes, de acordo 
com a mesma lógica dos dois primeiros, mas diferindo em seus processos por conta das leis 
de proteção ambiental consolidadas pela Constituição Federal de 1988, que restringem os 
usos e alterações que a intervenção poderia realizar, baseando-se em estudos de impacto 
ambiental (LISBOA, 2004). 

O terceiro aterro, chamado de Saco da Lama, é o único a se localizar na parte continental 
da cidade, do outro lado da ponte Hercílio Luz. É realizado no final da década de 1980, 
apesar de não ter uso definido até o início da década seguinte, quando, de acordo com 
Lisboa (2004), o governo busca utilidade para a área, cedendo-a para a construção de um 

centro de geração de energia e dois centros educacionais (SENAI e centro de educação em 
gastronomia). 

 

Figura 26. Expansão urbana fruto do aterramento Saco da Lama 

 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo Florianópolis, s/d, apud Prochnow, s/d. Adaptado por 
Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

No início da década de 1990, o quarto e último aterro da cidade, chamado Via Expressa Sul, 
continua a expansão sul iniciada pelo aterro Baía Sul. Este visava à conexão da cidade com 
o Aeroporto Hercílio Luz e com as praias do sul da ilha, além de alcançar a BR 101, ligação 
da ilha com o Estado de Santa Catarina, o que já era previsto desde a época do aterramento 
da Baía Sul (LISBOA, 2004). 

Neste momento, a região não é aterrada apenas visando à expansão viária, mas também 
para ocupação residencial e comercial. No entanto, tal condição não se observa, uma vez 
que ainda não há integração da área aterrada com a mancha urbana local, como analisa 
Lisboa (2004). A população resiste a incorporar tal área em seu cotidiano a fruição destas 
regiões, dado o fato de priorizarem o atendimento do fluxo de automóveis antes de serem 
ocupadas por usos que atendam às necessidades reais das comunidades locais. 

Atualmente, está em processo de construção um quinto aterro, Beira Mar Continental 
(PROCHNOW, s/d). Seguindo os mesmos princípios dos demais, já foi inaugurada na região 
grande via homônima ao aterro, que deve ser expandida nos próximos anos até a BR-101, 
uma das principais rodovias do Estado de Santa Catarina. 

Conforme analisam Prochnow et al. (s/d), os aterros executados na cidade de Florianópolis 
cumpriram com os objetivos de aumentar seu espaço urbano e expandir sua malha viária, 
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proporcionando maior conectividade entre ilha e continente e transpondo obstáculos 
naturais aos fluxos de bens e pessoas. 

 

Figura 27. Expansão urbana fruto do aterramento Via Expressa Sul 

 

Fonte: Geoprocessamento Corporativo Florianópolis, s/d, apud PROCHNOW et al., s/d. Adaptado por 
Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Por outro lado, no momento de implantação de tais aterros, não foram levados em conta 
aspectos sociais ou desenvolvimentistas para o planejamento destas intervenções. O uso 
intensivo do sistema de transporte por parte de automóveis restringe a fruição destas obras 
a quem detêm veículos particulares, isto é, o espaço público gerado por grandes obras 
públicas de aterramento é utilizado por meios privados de deslocamentos, que também 
formam a demanda pelos empreendimentos residenciais para atendimento de segmentos 
sociais de mais alta renda, gerando uma forte especulação imobiliária por tal área. Assim, 
os segmentos sociais de menor renda acabam por não usufruir, do mesmo modo, de tal 
espaço urbano e, muito vezes, se veem empurrados para outras áreas, já que a instalação 
desta infraestrutura aumenta o valor da terra, impossibilitando que os mesmos 
permaneçam em tais áreas 

 

 

2.3 Análise Multitemporal da Mancha Urbana e Uso do Solo a 

partir de imagens de satélite LANDSAT 

2.3.1 Informação base e geoprocessamento 

A análise multitemporal proposta para o Estudo de Crescimento Urbano consiste na 
geração de uma classificação semiautomática a partir de imagens LANDSAT2 de algumas 
datas interessantes para o mesmo, utilizando as informações do território para classificar 
os tipos de uso do solo. 

Esta classificação supervisada está baseada em diferentes respostas espectrais dos 
materiais presentes na superfície. Através de tais respostas é possível diferenciar os tipos 
de cobertura no total da imagem analisada, a partir de algumas zonas amostrais localizadas 
por um operador de geoprocessamento. 

 

Figura 28. Amostra de resposta espectral de distintas coberturas (usos do solo) 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.3.2 O Território 

Para realizar a análise foi utilizado como base o mapa de “Uso e cobertura da terra 2002” 
do Núcleo Metropolitano de Florianópolis, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estadística (IBGE).  

Este mapa apresenta, em sua legenda, três níveis de classificação, segundo as fontes 
utilizadas: 

 Nível I: cobertura da terra 
 Nível II: refinamento da cobertura da terra com informação de campo 
 Nível III: interpretação do conjunto de informação – imagem, observação em 

campo, entrevista e bibliografia disponível. 
 

Figura 29. Legenda em 3 níveis do mapa "Uso e cobertura de terra 2002" 

 

Fonte: IBGE, 2002. 

Trata-se, portanto, de alcançar um nível de classificação similar ao conseguido nos níveis I 
e II, como apresentado na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Correspondência entre os critérios de identificação de classes 

Uso e cobertura da terra (IBGE) 
Classificação Landsat 

Nível I Nível II 

Áreas Antrópicas Não 
Agrícolas 

Áreas Urbanizadas Urbano 

Áreas Antrópicas Agrícolas 

Culturas Temporárias 

Pastagem 
Culturas Permanentes 

Pastagens 

Silvicultura 

Áreas de Vegetação 
Natural 

Florestal Mata 

Campestre Vegetação campestre 

Água 
Continentais 

Lâmina d’água 
Costeiras 

*Vários 

*Vários Solo exposto 

*Vários Nuvem 

*Vários Sombra 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

As áreas agrícolas com influência antrópica se unificam em uma categoria, somente, pela 
dificuldade de diferenciar este tipo de cobertura em nível II a partir de sua imagem de 
satélite, uma vez que a observação em campo só resolveria a questão para o ano 2013 e 
não seria comparável com a classificação obtida em 2002 pelo IBGE e, muito menos possível 
sua extrapolação ao ano 1993. Decidiu-se, portanto, unificar também as coberturas 
relativas às lâminas d’água, já que a informação é reduzida. 

Aparecem novas categorias necessárias para reconhecer os pixels com respostas 
características, mesmo que pudessem estar inscritas nas classificações de cobertura 
anterior, são necessárias no processo para evitar erros na designação de pixels. 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
 

                                                                                                                    ESTUDOS BASE 
                                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.40 

 

Figura 30. Usos do solo da folha cartográfica de Florianópolis 

 

Fonte: IBGE, 2002. 

 

2.3.3 Imagens LANDSAT 

Foram utilizadas imagens LANDSAT dos anos 1993, 2003 e 2013 para uma análise mais 
recente e completa dos municípios da Área Conurbada de Florianópolis. A escolha de tais 
imagens se deu através de uma análise de fotos que apresentasse condições climáticas 
adequadas para seu diagnóstico. Assim, a cobertura de nuvens nas fotos de satélite 
supunha uma grande limitação para o exercício e exame da evolução temporal das imagens. 

Para tanto foram utilizadas as seguintes imagens LANDSAT: 

 

Figura 31. Imagem LANDSAT 2013 

 

 Análise 2013 

 LC82200792013107LGN01.ti

f 

 17 de Abril de 2013 

 Satélite LANDSAT 8  

 Nível de processamento: L1T  

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 32. Imagem LANDSAT 2003 

 

 Análise 2001 

 LT52200792003192CUB00.ti

f 

 11 de Julho de 2003 

 Satélite LANDSAT 5 TM 

 Nível de processamento L1T  

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 33. Imagem LANDSAT 1993 

 

 Análise 1990 

 LT52200791993100CUB00.

tif 

 10 de Abril de 1993 

 Satélite LANDSAT 5 TM 

 Nível de processamento 

L1T  

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Através da combinação das faixas de vermelho e de infravermelho próximo é possível obter 
o índice de vegetação (NDVI) e, a ele, adicionou-se a imagem a ser classificada com o 
objetivo de melhorar sua sensibilidade em tipologias de vegetação e diferenciação das 
coberturas. 

O resultado apresenta-se nas figuras seguintes: 
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Figura 34. Análise Multitemporal com imagens LANDSAT de 1993, 2003 e 2013. 

 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.
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2.3.4 Classificação das imagens LANDSAT 

Para a classificação das imagens LANDSAT foi utilizada uma ferramenta chamada: 
Supervised Classification, do software ERDAS IMAGINE 2011, mediante o algoritmo de 
“Maximun Likelihood”. Assim, partindo da análise da cobertura do uso do solo, foram 
localizadas zonas identificáveis e representativas das distintas classes para a imagem de 
2011. Para a classificação das imagens para os anos anteriores, foram localizadas zonas que 
não apresentavam mudanças entre 2011 e 2001 e, para ampliar a classificação a 1990, o 
mesmo processo foi realizado entre as imagens LANDSAT de 2001 e 1990. 

O processo consiste na busca e delimitação das áreas de amostra ou áreas de treinamento 
que representem cada uma das classes de uso do solo ou coberturas de solo. Cada zona 
teria uma resposta espectral característica, possibilitando que o software possa destinar o 
restante de pixels dessa imagem a uma destas categorias, mediante algoritmos (neste caso, 
se utiliza a máxima probabilidade).  

As zonas de treinamento foram avaliadas mediante uma matriz de contingência que tem 
como objetivo a análise dos pixels contidos na área proposta, calculando as porcentagens 
de cada classe. Todas as classes mantem uma porcentagem maior que 85%, ou seja, mais 
de 85% dos pixels identificados pertencem a uma mesma classe. 

A fiabilidade das classificações depende de uma checagem sobre o terreno, o que foi 
realizado em algumas visitas a campo, mas não é possível realizá-la por completo para uma 
área tão grande como a Área Conurbada de Florianópolis. No entanto, houve um exame 
dessa classificação através de fotointerpretação e análise digital e sua validação em 
workshop com agentes e técnicos locais. 

Uma vez validada a classificação, para evitar ruídos na imagem, foram aplicados filtros de 
melhora.  

 

2.3.5 Análise dos Resultados 

A continuação apresenta-se uma análise das mudanças dos usos do solo através da análise 
de imagens LANDSAT. É importante ressaltar que a análise LANDSAT proporciona uma 
resolução de uma escala de 30 metros por pixel e que corresponde a uma escala de 
aproximadamente 1:200.000. 

Assim, os valores apresentados nas tabelas a seguir são indicativos e orientativos, 
mantendo certa magnitude, porém pouca precisão. Para as análises de maior precisão 
foram utilizadas imagens de alta resolução e ortofotos. 

No que se refere ao uso do solo de 1993, estão presentes na Tabela 02: 

 

Tabela 02. Usos do solo em 1993 

Usos Superfície (ha) % de ocupação 

Lâmina d'água 43.727 15,89% 

Mata 152.557 55,43% 

Vegetação campestre 10.100 3,67% 

Pastagem 47.872 17,39% 

Solo exposto 14.011 5,09% 

Urbano 6.970 2,53% 

Nuvem 0 0% 

Sombra 0 0% 

TOTAL 275.237 100,00% 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE a partir de dados das imagens LANDSAT. 

 

No ano de 1993, o que é representado como “solo urbano” (em roxo na Figura 36) abrange 
6.970 hectares, correspondendo a 2,53% da superfície total do Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis. 
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Figura 35. Uso do Solo em 1993 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE a partir de dados das imagens LANDSAT. 

 

Figura 36. Análise Multitemporal com imagens LANDSAT (1993) 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Os resultados do ano 2003 estão presentes na Tabela 03: 
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Tabela 03. Usos do solo em 2003 

Usos Superfície (ha) % de ocupação 

Lâmina d'água 42.540 15,46% 

Mata 141.040 51,24% 

Vegetação campestre 14.903 5,41% 

Pastagem 54.389 19,76% 

Solo exposto 7.913 2,87% 

Urbano 7.153 2,60% 

Nuvem 5.159 1,87% 

Sombra 2.140 0,78% 

TOTAL 275.237 100% 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE a partir de dados das imagens LANDSAT. 

 

No ano de 2003, o que é representado como solo “urbano” (em roxo na Figura 38) abrange 
7.153 hectares, correspondendo a 2,60% da superfície total do Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis. 

 

Figura 37. Uso do Solo: comparação 1993-2003 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE a partir de dados das imagens LANDSAT. 

 

Figura 38. Análise Multitemporal com imagens LANDSAT (2003) 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Por último, os resultados do ano 2013 são analisados na Tabela 04: 

 

Tabela 04. Usos do solo em 2013 

Usos Superfície (ha) % de ocupação 

Lâmina d'água 43.819 15,92% 

Mata 151.337 54,98% 

Vegetação campestre 4.380 1,59% 

Pastagem 36.845 13,39% 

Solo exposto 19.955 7,25% 

Urbano 18.901 6,87% 

Nuvem 0 0,00% 

Sombra 0 0,00% 

TOTAL 275.237 100% 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE a partir de dados das imagens LANDSAT. 

 

No ano de 2013, o que é representado como solo “urbano” (em roxo na Figura 40) abrange 
18.901 hectares, correspondendo a 6,87% da superfície total do Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis, 

 

Figura 39. Uso do Solo: comparação 1993-2003-2013 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE a partir de dados das imagens LANDSAT. 

 

No ano de 2013 se observa uma maior cobertura de solos urbanos, 271% maior que em 
1993, sendo que o crescimento de 1990 a 2000 foi de 103%. Este aumento de solo urbano 
se deve a uma dispersão maior das áreas residenciais e se relaciona a uma diminuição das 
áreas de pastagem e vegetação campestre, e em menor medida com perda de área de 
mata, que solo se reduziu em 1%. Observa-se, também, um aumento do solo exposto, 
acompanhado de uma desaparição da cobertura vegetal, campestre e pastos, associada à 
expansão urbana. 
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Figura 40. Análise Multitemporal com imagens LANDSAT (2013) 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Na tabela seguinte pode-se observar a evolução das coberturas de solo nos 20 anos de 
período de estudo: 

 

Tabela 05. Resumo das porcentagens de câmbio 

Usos 1993 2003 2013 1993-2003 2003-2013 1993-2013 

Manguezal 0,8% 0,7% 0,7% -0,2% 0,1% -0,1% 

Lâmina d'água 15,9% 15,3% 15,9% -0,5% 0,5% 0,0% 

Mata 58,8% 50,4% 54,6% -8,3% 4,2% -4,1% 

Vegetação 
campestre 3,7% 5,5% 1,5% 1,8% -4,0% -2,2% 

Pastagem 13,0% 19,7% 13,3% 6,7% -6,4% 0,3% 

Solo exposto 5,1% 3,7% 7,0% -1,4% 3,3% 1,9% 

Urbano 2,6% 2,6% 6,9% 0,0% 4,3% 4,3% 

Dunas 0,1% 0,1% 0,1% 0% 0% 0% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00%    

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A evolução também pode ser vista nos gráficos seguintes:  

 

Figura 41. Porcentagens de câmbio entre os anos 1993-2003 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 42. Porcentagens de câmbio entre os anos 2003-2013 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 43. Porcentagens de câmbio entre os anos 1993-2013 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Foi realizado um mapeamento das características do câmbio, classificando as mudanças de 
cobertura segundo seu estado de conservação e a evolução urbana: 

- Mesmo grau de conservação 
- Em degradação 
- Melhora a conservação 
- Novo solo urbanizado 
- Sem dado 
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Figura 44. Mudança do estado de conservação entre os anos 1990 e 2013. 

 

Fonte: Imagens LANDSAT e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.4 Mancha Urbana Atual do N.M. de Florianópolis 

Para uma análise do crescimento histórico e atual da mancha urbana (possibilitando, 
inclusive, a prospecção de cenários de crescimento urbano) é absolutamente necessário 
entender as peculiaridades de cada área, neste caso, do Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis (NMF), levando em consideração o “espaço urbano” e o “espaço não urbano 
ou rural”. 

 

Figura 45. Esquema de Análise Territorial e da Mancha Urbana Atual 

 

Fonte: Base IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Desta maneira, a análise realizada no item 2.3 Análise Multitemporal da Mancha Urbana e 
Uso do Solo a partir de imagens de satélite LANDSAT 

inicia a definição de um limite para o contínuo urbano, servindo de margem para o espaço 
urbano e o espaço não urbano/rural. Esta análise ainda possibilita a classificação dos solos 
da área rural, com limite máximo estabelecido pelos limites políticos municipais da NMF. 

Entende-se que o crescimento urbano não estabelece fronteiras e barreiras definidas 
formalmente, o que dificulta sua delimitação unicamente através de um software. Para 
tanto, depois da classificação LANDSAT, inicia-se uma análise mais detalhada de ortofotos 
com maior definição, buscando estabelecer de maneira mais precisa o limite do contínuo 
urbano atual.  

O contínuo urbano, como apresentado na Figura 45 e Figura 46, não está restrito somente 
a áreas construídas (com edificação já instalada), uma vez que as áreas urbanas não 
crescem somente através de construções. Isto é, definem-se como contínuo urbano todas 
as áreas próximas aos centros urbanos, mas que também apresentem elementos de 
ocupação antrópica, como loteamentos ainda pouco ocupados ou não ocupados, 
construções periurbanas ou em áreas mais isoladas (mas ligada à infraestrutura urbana), 
áreas à espera de valoração ou modificações (urbanas e de ordenamento territorial) que 
favoreçam sua ocupação urbana. O contínuo urbano seria, portanto, a mancha urbana da 
área construída somada a áreas “residuais” do sistema territorial urbano. 

 

Figura 46. Esquema de Análise Urbana 

 
Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 47. Contínuo Urbano e Mancha Urbana de 2014  

 
Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Deste modo, o contínuo urbano do Núcleo Metropolitano de Florianópolis apresenta uma 
área total de 50.000 hectares e ainda se encontra parcialmente fragmentado, 
principalmente em relação às áreas urbanas de Governador Celso Ramos e região sul de 
Palhoça. Contudo, o distrito sede de Florianópolis e os municípios de São José, Palhoça e 
Biguaçu apresentam uma continuidade forte da mancha urbana atual que se estende aos 
municípios de Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz e Águas 
Mornas através de eixos de expansão bem definidos. 

O mapeamento da área construída de todo o Núcleo Metropolitano foi realizado através 
da análise de ortofotos mais detalhadas para os anos de 1993, 2003 e 2013 e, justamente, 
apresenta essa grande fragmentação da mancha urbana do NMF. Esta análise buscou 
mapear todos os locais com construções existentes em tais datas, apresentando, portanto, 

áreas vazias em relação 
ao contínuo urbano, já 
que não levam em 
consideração lotes vazios 
ou parcelas ainda não 
ocupadas. 

Assim, a Figura 48 indica 
que, até 1993, a 
conurbação entre 
Florianópolis, São José, 
Biguaçu e Palhoça já era 
forte, assim como a 
ocupação do centro, 
Canasvieiras e norte de 
Ingleses. Na década 
seguinte a área 
conurbada transborda 
aos municípios vizinhos 
através do crescimento 
ao longo das vias de 
acesso, conectando os 
núcleos existentes à 

mancha urbana. Na ilha, as vias de acesso também são ocupadas, com destaque para a SC-
405, que liga o centro ao Campeche, além de ocorrer ao aumento da ocupação da região 
de Rio Vermelho no setor Ingleses e consolidação da ocupação em de Campeche. 

Em 2014 observa-se a consolidação dos eixos do continente através da ocupação dos seus 
espaços vazios, apesar de a região permanecer com uma urbanização rarefeita. Em 
Florianópolis a ocupação mais proeminente acontece em Ingleses, onde a região do Rio 
Vermelho é consolidada. 

Analisando mais especificamente o município de Florianópolis, a ocupação da ilha é 
bastante fragmentada, seguindo as tendências do NMF, principalmente devido às 
características geográficas desta que implica na existência de grandes áreas não 
urbanizáveis. Nota-se como o relevo e as condições físicas acabam por influenciar a 
urbanização e o avanço da mancha urbana, já que a ilha pode dividir-se por um eixo 
transversal e outro eixo longitudinal: o Morro da Cruz divide a ilha entre leste (mar aberto) 
e oeste (canal) e a latitude da Lagoa da Conceição poderia dividir entre norte (balneários 
mais conhecidos) e sul da ilha (menos ocupada e mais preservada). 

Assim sendo, a divisão de Florianópolis em quatro quadrantes fica ainda mais clara quando 
se analisa as unidades territoriais mais específicas com certa homogeneidade: 

 Jurerê-Canasvieiras: por estar localizada em mar aberto ao noroeste, possui praias 
de grande atrativo turístico e, historicamente conta com um processo mais efetivo 
de planejamento urbano, mas ainda é muito pouco ocupada por moradores 
permanentes;  

 Ingleses-Rio Vermelho: por estar localizada em mar aberto a nordeste, também 
possui praias de grande atrativo turístico e, além disso, um sistema dunar que é 
responsável pela manutenção do ecossistema local. No entanto o crescimento 
urbano se dá, principalmente, pela ocupação de antigas áreas rurais 
(reparcelamento) sem controle do uso e ocupação do solo. 

  Joaquina-Campeche: a sudeste e com mar aberto, apresenta praias de grande 
atrativo turístico e cênico e completa o sistema dunar que começa em Ingleses. É 
uma região heterogênea que ocupa desde a Lagoa da Conceição até Pântano do 
Sul com presença de casas de veraneio, mas também bairros de população 
permanente. 

 Centro-Continente: na região central (continental e insular), onde há a maior 
concentração de comércio, serviços e residências e seu crescimento se dá 
principalmente através da verticalização, visto que há poucas áreas vazias na 
região. 

 Povoamentos isolados: ainda existem alguns povoados históricos mais isolados e 
com menor integração com o restante da cidade, como o Ribeirão da Ilha, 
apresentando dinâmicas territoriais específicas. 
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Figura 48. Evolução da área construída no Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

2.4.1 Áreas Homogêneas 

Definido o contínuo urbano, estabelece-se, deste modo, a área de análise detalhada do 
contexto urbano atual. Tal área apresenta diversas semelhanças e particularidades quanto 
à morfologia urbana, o que possibilita a sua classificação em Áreas Homogêneas. 

As Áreas Homogêneas seriam a primeira leitura ou aproximação ao contínuo urbano e da 
área construída, não estando restrita a cada município, já que diversas áreas podem 
apresentar características urbanas e morfológicas similares. Seu principal objetivo seria: 

 Identificação das formas de assentamento humano 

 Identificação quanto à condição de uso em planta 

 Identificação de áreas homogêneas quanto à morfologia urbana 

 

Figura 49. Esquema de definição de Áreas Homogêneas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Dentro das mesmas identificam-se ainda outros critérios de classificação do solo, que será 
explicado no item 2.4.2 Classes de Análises a seguir. No entanto as mesmas orientam tais 
classificações quanto ao contexto urbano próximo, facilitando a definição de parâmetros 
ao crescimento urbano futuro. 

 

Tabela 06. Definição dos Assentamentos Humanos Classificados 

Assentamento 
Humano 

Descrição Exemplo 

Costeira 
Assentamentos próximos ao mar ou rios, 
que acabam por buscar vistas e paisagens 

cênicas 

 

Interiorizado 
Assentamentos urbanos no interior da 

cidade 

 

Urbana sobre 
Parcela Agrícola 

Assentamentos consolidados a partir da 
subdivisão de glebas agrícolas 

 

Grandes 
Equipamentos 

Localização de áreas com grandes 
equipamentos urbanos, como aeroportos, 

estádios, etc. 

 

Assentamento 
Humano 

Descrição Exemplo 

Verdes Urbanos 
Localização de grandes áreas verdes 

urbanas 

 

Fonte: Google Earth© 2014 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

No NMF foram identificados cinco tipos de assentamentos humanos, como apresentado na 
Tabela 06. Esta classificação permite entender as distintas formas em que são instalados os 
edifícios para albergar os distintos usos da vida cotidiana urbana. Identifica-se, portanto, 
que cada uma das formas de assentamento humano exige áreas distintas e tipos de 
edificações específicas. 

Já a Tabela 07 apresenta a informação quanto às condições de uso de tais edificações. Por 
existir diversos tipos de edificações, o NMF conta com três critérios de condições de uso, 
edifícios em altura (verticalizado), edifícios baixos (horizontalizado) e algumas áreas onde 
há uma mescla grande entre edifícios em altura e edifícios baixos (mesclado).  

Por fim, definem-se dois tipos de morfologia urbana para o NMF (Tabela 08). Estas levam 
em conta a disposição física do traçado viário existente. Se o traçado mantém uma 
estrutura quadriculada e ângulos retos, seria, portanto, ortogonal; e quando não há uma 
estrutura definida seria irregular. 
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Tabela 07. Definição das Condições de Uso Classificadas 

Condições de Uso Descrição Exemplo 

Horizontalizado Maioria de edificações de até 4 andares 

 

Verticalizado 
Maioria de edificações com mais de 4 
andares 

 

Mesclado 
Grande variação entre edificações 
horizontalizadas e verticalizadas 

 

Fonte: Google Earth© 2014 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Assim, cada área foi dividida em zonas que recebem uma nomenclatura que define as três 
formas de caracterização de áreas homogêneas: 

 

ZONA + assentamento humano + condição de uso + morfologia 

 

 

Tabela 08. Definição das Morfologias Classificadas 

Morfologia Descrição Exemplo 

Ortogonal 
Trama viária de estrutura quadriculada e 
ângulos retos 

 

Irregular 
Trama viária muito variada, com diferenças 
entre larguras e disposição de ruas 

 

Fonte: Google Earth© 2014 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Deste modo, para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis foram definidas as seguintes 
Áreas Homogêneas: 

 Zona Costeira Horizontalizada Irregular 
 Zona Costeira Mesclada Irregular 
 Zona Costeira Ocasional Irregular 
 Zona Costeira Ocasional Ortogonal 
 Zona Costeira Verticalizada Irregular 
 Zona Grandes Equipamentos Horizontalizada Irregular 
 Zona Grandes Equipamentos Horizontalizada Ortogonal 
 Zona Interiorizada Horizontalizada Irregular 
 Zona Interiorizada Mesclada Irregular 
 Zona Urbana sobre Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 
 Zona Verde Urbana 
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Figura 50. Mapa das Áreas Homogêneas  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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Tabela 09. Áreas Homogêneas e sua área dentro dos municípios do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

Áreas Homogêneas 
Florianópolis São José Biguaçu Palhoça 

Governador Celso 
Ramos 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

Antônio Carlos Águas Mornas 
São Pedro de 

Alcântara 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Zona Costeira 
Horizontalizada Irregular 

4963,24 23,5% 788,68 13,6% 818,03 19,5% 4161,59 44,7%           

Zona Costeira Mesclada 
Irregular 

475,41 2,3%                 

Zona Costeira Ocasional 
Irregular 

1969,06 9,3%    0,0% 1449,43 15,6% 998,59 44,5%         

Zona Costeira Ocasional 
Ortogonal 

46,39 0,2%                 

Zona Costeira 
Verticalizada Irregular 

384,45 1,8%                 

Zona Grandes 
Equipamentos 
Horizontalizada Irregular 

105,67 0,5%                 

Zona Grandes 
Equipamentos 
Horizontalizada Ortogonal 

624,84 3,0%                 

Zona Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

1329,02 6,3% 2139,39 36,8% 2521,07 60,1% 763,22 8,2% 1243,10 55,5% 1339,13 43,1% 42,55 6,2% 227,29 32,6%   

Zona Interiorizada 
Mesclada Irregular 

2262,83 10,7% 570,99 9,8%               

Zona Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

5179,85 24,5% 2316,60 39,8% 854,33 20,4% 2933,07 31,5%   1766,93 56,9% 643,85 93,8% 470,16 67,4% 968,29 100,0% 

Zona Verde Urbana 3785,22 17,9%                 
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Áreas Homogêneas 
Florianópolis São José Biguaçu Palhoça 

Governador Celso 
Ramos 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

Antônio Carlos Águas Mornas 
São Pedro de 

Alcântara 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Total 21125,98  5815,65  4193,43  9307,30  2241,69  3106,06  686,40  697,45  968,29  

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Com estas informações, percebe-se uma proporção relativamente equivalente de zonas 
costeiras, interiorizadas e sobre parcelas agrícolas nos municípios do NMF. Em São José a 
área caracterizada como zona costeira, assentamentos próximos ao mar que buscam vistas 
e paisagens cênicas, é bastante reduzida, o que demonstra sua vocação como região de 
comércio e serviços por sua ligação direta com a capital. Palhoça, Biguaçu, Governador 
Celso Ramos e Florianópolis possuem grande parte do seu litoral ocupado por este tipo de 
assentamento, que representa 33 % da área urbana em toda a NMF. 

As zonas sobre parcelas agrícolas se destacam por ter seu desenvolvimento ligado à época 
da colonização do país e serem núcleos isolados, que foram se integrando à mancha urbana 
com o passar do tempo principalmente através da ocupação do entorno das vias de acesso. 
Este tipo de assentamento está presente em 31% da área urbana do NMF e 25% em 
Florianópolis.  

A capital se difere do restante dos municípios da NMF principalmente por contar com uma 
maior variedade de assentamentos humanos que os demais municípios, com a presença de 
grandes equipamentos e áreas verdes, além de conter uma porcentagem maior de zonas 
costeiras. 

Em Canasvieiras a região inicialmente planejada se caracteriza como zona costeira e seu 
crescimento para o interior da ilha ocorreu com a divisão de lotes sobre parcelas agrícolas. 
O setor Ingleses é 100% constituído sobre parcelas agrícolas, que faz com que o sistema 
viário da região seja do tipo espinha de peixe, ou seja, uma única via central de onde saem 
vias perpendiculares que dão acesso aos lotes. Campeche se constitui quase todo como 
zona costeira, apenas a região da Lagoa da Conceição é caracterizada como zona 
intermediária. O centro é a região que inclui os usos mais diversos, pois comporta o 
aeroporto e a UFSC, além de zonas verdes urbanas. 

  

Figura 51. Porcentagem das formas de assentamento em Florianópolis e NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 52. Mapa das Áreas Homogêneas do NMF. Assentamentos Humanos 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 53. Mapa das Áreas Homogêneas do NMF. Condições de Uso 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

No que se refere às Condições de Uso do território, a Figura 53 demonstra que em todos os 
municípios da NMF a grande maioria das edificações é horizontalizada, ou seja, possuem 
menos de 4 andares. A taxa de edificações horizontalizadas chega a 90% nos municípios do 
NMF. 

Apenas 5% da área urbana de Florianópolis tem predominância de edifícios verticalizados 
(mais de 4 andares), que se concentra no setor centro, e esta tipologia não aparece em 
nenhum outro município da NMF. No mesmo setor e centro de São José há uma área 
categorizada como mesclada, que justamente apresenta uma mescla de edifícios com 
menos de 4 andares e de mais de 4 andares e ocupa uma área de 4% da capital e 3% nos 
municípios da NMF. Assim sendo, percebe-se a concentração de edificações verticalizadas 
apenas no centro de Florianópolis e sua expansão para o continente e parte de São José. 

Em Florianópolis, no setor Ingleses e área do aterro Baía Sul, e nos municípios de 
Governador Celso Ramos e Palhoça ainda existe uma forma de ocupação ocasional, que 
atinge 4% da área urbanizada do NMF e chega a 8% em Florianópolis, que apresenta tanto 
casas unifamiliares de até 2 andares, como alguns locais com edifícios mais verticalizados, 
porém de uso esporádico de segunda residência. Estas áreas se concentram nos extremos 
norte e sul da NMF. 

 

Figura 54. Porcentagem das distintas condições de uso em Florianópolis e NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Existem apenas duas regiões em Florianópolis com uma morfologia ortogonal que respeita 
um planejamento de estrutura viária com ângulos retos, que correspondem a 4% da área 
urbana do município, sendo que sua maior porção é referente a área do aeroporto. A 
segunda área aparece no centro da cidade, acompanhando a linha da costa. 

O fato de 98% da área urbana da NMF ter sua estrutura viária caraterizada como irregular, 
por não seguir nenhum padrão ou manter ângulos retos indica a falta de planejamento 
generalizada em toda a região. Este aspecto dificulta a instalação mais eficiente de 
infraestrutura, como redes de saneamento e coleta de resíduos sólidos. 

 

Figura 55. Porcentagem das distintas morfologias urbanas em Florianópolis e 
NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 56. Mapa das Áreas Homogêneas do NMF. Morfologia 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Deste modo, a primeira aproximação ao setor urbano do NMF acaba por revelar algumas 
tendências para o crescimento da mancha urbana do núcleo metropolitano. 

Existe uma concentração da verticalização nas áreas centrais de Florianópolis e São José e, 
apesar de ser uma área costeira, possui boa parte de sua região com características de 
zonas interiorizadas, ou seja, não possuem relação com a exploração das paisagens cênicas. 
Assim sendo, podemos entender este núcleo como o centro da NMF. 

Outra característica importante encontrada são a concentração de residências de uso 
ocasional no norte e sul do NMF, tanto nos municípios continentais como refletido na ilha. 
Além disso, percebe-se no litoral uma predominância de zonas costeiras, o que indica a 
tendência de crescimento linear costeiro ao norte e ao sul da região central. 

A existência de núcleos urbanos ainda relativamente isolados e a ocupação incipiente ao 
longo de suas vias de conexão indicam também uma tendência de crescimento do centro 
para estas áreas. 

 

Figura 57. Porcentagem das distintas áreas homogêneas do NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 58. Formas de Expansão do NMF segundo Áreas Homogêneas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 59. Formas de crescimento urbano dos setores identificados em Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração IDOM-COBRAPE 
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2.4.2 Classes de Análises 

Uma vez identificadas às áreas homogêneas e definido o que se considera como contexto 
urbano e não urbano, a análise de classes de uso e ocupação do solo seria uma segunda 
aproximação territorial mais detalhada. Seu objetivo é extrair informação qualitativa e 
detalhada dentro de cada área homogênea, o que possibilita um maior entendimento 
espacial da mancha urbana atual e também auxiliará na formulação de cenários de 
crescimento da mesma a 2030 e 2050. 

 

Figura 60. Esquema de definição de Classes de Análise 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Assim, para cada área homogênea foram identificadas classes de análise classificadas pelo 
uso e ocupação do solo, por sua densidade e pelo seu grau de consolidação, seguindo os 
seguintes critérios: 

 Uso do solo: identificação do uso do solo urbano e não urbano, especialmente os 
residenciais, não residenciais, áreas verdes, uso especial e usos rurais. 

 Densidade: a identificação das densidades possibilita entender um pouco melhor 
a morfologia e padrões de crescimento urbano, utilizando a unidade de 
habitantes/hectare, para áreas residenciais, principalmente. 

 Consolidação: a determinação de densidades é mais simplista e meramente divide 
o número de habitantes pela área, sem considerar se a mesma ainda contém 
espaço para abrigar novos moradores. A definição do grau de consolidação 
possibilita entender a possibilidade de mudanças a um cenário futuro de 
crescimento da mancha urbana. 

 Renda: é necessário entender a localização dos segmentos sociais por faixa de 
renda, uma vez que os mesmos possuem padrões de crescimento urbano 
distintos. 

 Formalidade dos lotes: no caso específico do município de Florianópolis, também 
será analisada a formalidade dos lotes como produtor de distintas formas de 
crescimento urbano. 

 

2.4.2.1 Usos do Solo 

A definição mais detalhada do uso do solo aproxima a análise territorial à realidade atual 
da urbe, facilitando a identificação de tendências de crescimento da mancha urbana. 
Entende-se que, tal como ocorre com as Áreas Homogêneas, o uso do solo de um município 
está inter-relacionado com os demais municípios da sua área conurbada, configurando 
unidades territoriais, que, portanto, possuem características similares. 

Sabe-se, no entanto, que cada município conta com instrumentos de ordenamento 
urbanístico específicos e, por isso, foram analisados os Macrozoneamentos e Zoneamentos 
dos Planos Diretores de todos os municípios do NMF (como será mais bem detalhado no 
item 2.7 Análise do Planejamento Existente e de Infraestruturas Previstas), buscando 
identificar similaridades e especificidades. Além disso, a Prefeitura Municipal de 
Florianópolis disponibilizou documentos com a identificação do uso do solo atual de seu 
município, incluindo seu excelente acervo de dados geoprocessados de acesso público, que 
facilitou a classificação. 

O diagnóstico conjunto e transversal de tais documentos possibilitou a geração de 
categorias específicas para o uso do solo para a análise conjunta de todo o Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis. Para tanto se definiu a seguinte classificação: 

  

CLASSES DE ANÁLISE:
CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 
HOMOGÊNEAS QUANTO:
- USO DO SOLO
- DENSIDADE
- CONSOLIDAÇÃO
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Tabela 10. Uso do Solo Área Urbana 

ÁREA URBANA 

RESIDENCIAL 

Residencial Multifamiliar 
Verticalizado 

Horizontalizado 

Residencial Mesclada 

Residencial Unifamiliar 

Formal 

Crescimento Linear 

Aglomerados subnormais 

Misto com Predominância Residencial 
Multifamiliar Verticalizado 

Unifamiliar 

NÃO RESIDENCIAL 

Misto com Predominância Terciária 
Verticalizado 

Horizontalizado 

Atividades Econômicas com Predominância Terciária 

Atividades Econômicas com Predominância Industrial 

Áreas Especiais 

Áreas Verdes 

OUTROS USOS 

Urbanização isolada 

Segunda residência 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A Figura 61 apresenta a classificação do uso do solo de todo Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis, e a Tabela 11 apresenta as áreas de cada uso do solo identificado para cada 
município, auxiliando na análise territorial.
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Figura 61. Mapa de Uso do Solo 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 11. Uso do Solo dos municípios do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

Usos do Solo 
Florianópolis São José Biguaçu Palhoça 

Governador 
Celso Ramos 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

Antônio Carlos Águas Mornas 
São Pedro de 

Alcântara 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Água 497,2 2,3% 146,0 2,4% 92,3 1,9% 406,5 4,1% 62,9 2,8% 38,0 1,1% 5,3 0,3% 11,2 0,7%   

Áreas Especiais 1445,9 6,8% 149,9 2,5% 51,6 1,1% 173,6 1,8% 31,0 1,4% 29,2 0,8% 11,3 0,6% 14,2 0,8% 7,9 0,5% 

Áreas Verdes 11135,9 52,3% 897,6 14,9% 738,3 15,6% 2031,9 20,6% 455,9 20,3% 483,7 13,4% 20,6 1,0% 337,4 20,0% 426,6 27,8% 

Assentamentos Dispersos 178,4 0,8% 217,3 3,6% 549,9 11,6% 566,0 5,7% 0,0 0,0% 504,1 13,9% 1294,3 65,3% 988,5 58,6% 566,6 36,9% 

Indústrias 108,1 0,5% 214,3 3,6% 95,4 2,0% 233,8 2,4% 5,3 0,2% 23,4 0,6% 11,3 0,6% 2,5 0,1%   

Misto Predominância 
Residencial Multifamiliar 
Verticalizada 

29,2 0,1%                 

Misto Predominância 
Residencial Unifamiliar 

1293,9 6,1% 18,1 0,3% 56,1 1,2%   146,9 6,6%   3,7 0,2%     

Misto Predominância Segunda 
Residência 

43,5 0,2%                 

Misto Predominância Terciária 
Horizontalizada 

395,4 1,9% 235,8 3,9% 130,6 2,8% 27,3 0,3% 7,6 0,3% 2,1 0,1% 15,6 0,8%     

Misto Predominância Terciária 
Verticalizada 

35,0 0,2%                 

Residencial Crescimento Linear     337,6 7,1% 489,0 5,0% 167,2 7,5% 324,9 9,0% 127,6 6,4% 97,4 5,8% 106,0 6,9% 

Residencial Mesclado 264,1 1,2% 206,0 3,4%   43,3 0,4%   8,2 0,2%       

Residencial Multifamiliar 
Horizontalizado 

152,0 0,7% 27,0 0,4% 11,0 0,2% 15,8 0,2% 7,1 0,3% 2,0 0,1%       

Residencial Multifamiliar 
Verticalizado 

260,2 1,2% 8,7 0,1% 2,8 0,1% 8,7 0,1% 4,7 0,2%         

Residencial Segunda 
Residência 

498,0 2,3%                 

Residencial Unifamiliar 
Assentamento Precário 

121,7 0,6% 15,4 0,3% 1,9 0,0% 41,4 0,4%           

Residencial Unifamiliar Formal 3568,9 16,8% 1957,1 32,6% 587,2 12,4% 2503,8 25,4% 145,6 6,5% 151,8 4,2%       
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Usos do Solo 
Florianópolis São José Biguaçu Palhoça 

Governador 
Celso Ramos 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

Antônio Carlos Águas Mornas 
São Pedro de 

Alcântara 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Terciários 319,5 1,5% 202,2 3,4% 47,3 1,0% 55,7 0,6% 22,4 1,0% 7,5 0,2% 10,3 0,5%     

Urbanizações Isoladas 90,1 0,4% 9,6 0,2%   109,9 1,1%   87,4 2,4%   1,3 0,1%   

Vazio Urbano 867,1 4,1% 1699,8 28,3% 2041,3 43,0% 3166,4 32,1% 1185,3 52,9% 1958,3 54,1% 480,6 24,3% 233,5 13,8% 427,8 27,9% 

Total 21304,4  6004,9  4743,3  9873,3  2241,7  3620,7  1980,7  1685,9  1534,9  

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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As áreas residenciais foram divididas entre Aglomerados Subnormais (definição do IBGE, 
2010), Residencial Multifamiliar – horizontalizado (com edificações de até quatro 
pavimentos) e verticalizado (com edificações de mais de quatro pavimentos), Residencial 
Unifamiliar – formal (domicílios unifamiliares) e crescimento linear (ao longo de vias), 
Residencial Mesclado (com residências uni e multifamiliares), Segunda Residência 
(ocupação ocasional), Misto com Predominância Residencial – multifamiliar verticalizado, 
unifamiliar e Segunda Residência. 

Dentre tais classificações, é possível perceber que a grande maioria do uso do solo 
residencial do NMF é de domicílios unifamiliares formais, com 56% deste uso na capital e 
63% em todo o núcleo. Ou seja, a maior parte da superfície urbana utilizada para usos 
residenciais seria para abrigar domicílio unifamiliares. Os usos residenciais multifamiliares 
verticalizados ocorrem, com muito mais proporção no Setor Centro de Florianópolis e em 
poucos pontos, como em Jurerê Internacional. 

A segunda classificação com maior área na capital é de uso misto com predominância 
unifamiliar, ou seja, áreas residenciais unifamiliares com presença de comércio e serviços, 
ocupando 21% da área de Florianópolis e 11% do Núcleo Metropolitano. O uso residencial 
de crescimento linear não aparece em Florianópolis, pois sua existência está relacionada ao 
crescimento esparso ao longo de vias que unem núcleos urbanos relativamente isolados do 
restante da mancha urbana e ocupam 12% da área residencial do NMF.  

 

Figura 62. Áreas Residenciais do NMF e Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 63. Mapa de Usos Residenciais do NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

1%

21%

1%

4%
2%

4%

8%

2%

56%

1%

Florianópolis
0%

11%
0%

12%

4%
1%
2%

4%
1%63%

2%

NMF

RESIDENCIAL MESCLADO

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL

RESIDENCIAL CRESCIMENTO LINEAR

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO

MISTO C/ PRED. RESIDENCIAL MULTI VERTICALIZADA

MISTO C/ PRED. RESIDENCIAL MULTI HORIZONTALIZADA

URBANIZAÇÕES ISOLADAS

SEGUNDA RESIDÊNCIA

AGLOMERADOS SUBNORMAIS



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
 

                                                                                                                    ESTUDOS BASE 
                                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.70 

Tabela 12. Uso do Solo Urbano Residencial  

RESIDENCIAL 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 

  

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 

  

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 

  

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 13. Uso do Solo Urbano Residencial  

RESIDENCIAL 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CRESCIMENTO LINEAR 

  

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGLOMERADOS SUBNORMAIS 

  

RESIDENCIAL MESCLADO  
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RESIDENCIAL 

SEGUNDA RESIDÊNCIA 

 
 

MISTO COM PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 

 
 

MISTO COM PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

 
 

RESIDENCIAL 

MISTO COM PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL SEGUNDA RESIDÊNCIA 

  

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
 

                                                                                                                    ESTUDOS BASE 
                                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.72 

No que se refere ao uso do solo Não Residencial, foram identificados seis usos distintos, 
entre eles, poderiam distinguir-se em duas categorias:  

 Produtivo: Atividades Econômicas com Predominância Industrial e terciária 
 Não Produtivo: Corpos d’água, Vazios Urbanos, Áreas Especiais (cemitérios, 

equipamentos públicos, etc.) e áreas verdes 

 

Assim, o NMF contaria com 96% de solo não produtivo e apenas 4% de solo produtivo, 
sendo que na capital este valor atinge 6%. Estes números refletem a baixa industrialização 
e a incipiência do setor terciário na região. É possível notar que as áreas produtivas se 
concentram no setor centro de Florianópolis e no eixo da rodovia BR-101, onde se 
concentram galpões industriais e grandes espaços de uso terciário, como supermercados, 
lojas de venda de automóveis, entre outros. 

Segundo a Figura 65, na capital, as áreas verdes ocupam 75% do solo urbano não residencial 
e no núcleo metropolitano 50%. Analisando estes números e comparando-os com as áreas 
destinadas a usos produtivos, é perceptível o potencial turístico da região devido à 
manutenção e existência de áreas verdes, o que é um dos principais motores econômicos 
de Florianópolis, por exemplo. 

Quanto aos vazios urbanos, percebe-se a baixa incidência na capital, com 6%, e alta no 
restante do NMF aonde chega a 36%. Estes vazios encontram-se principalmente 
distribuídos nos eixos de expansão relacionados à interiorização da mancha urbana e nos 
extremos norte e sul da região.  

 

Figura 64. Áreas Não Residenciais do NMF e Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 65. Mapa de Usos Não Residenciais do NMF 

 
Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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Tabela 14. Uso do Solo Urbano Não Residencial  

NÃO RESIDENCIAL 

MISTO PREDOMINÂNCIA TERCIÁRIA VERTICALIZADA 

 
 

MISTO PREDOMINÂNCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 

  

VAZIO URBANO 

  

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 15. Uso do Solo Urbano Não Residencial  

NÃO RESIDENCIAL 

ÁREAS VERDES 

  

ÁREAS ESPECIAIS 

  

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Assim, os usos do solo identificados no NMF apresentam alguns padrões de localização que 
acabam mostrando algumas tendências de expansão da mancha urbana atual. 

Para analisar estes padrões um dos dados mais importantes é a enorme área de vazios 
existentes nos municípios, com exceção de Florianópolis onde praticamente não há vazios, 
sendo que estes ocupam apenas 4% do território urbano. Apenas a capital e os municípios 
de São José e Palhoça possuem mais áreas ocupadas que vazios urbanos, sendo que os 
vazios chegam a ocupar 71% da área urbana de Antônio Carlos, 63% de Santo Amaro de 
Imperatriz e 53% de Governador Celso Ramos. 

Fazendo uma comparação com a Figura 48 - Evolução da área construída no Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis, percebe-se que os vazios urbanos aparecem na região 
ocupada nos últimos 20 anos, após 1993, o que demonstra o espraiamento da mancha 
urbana conurbada no período. Assim sendo, a tendência atual do crescimento urbano é 
rarefeita, fragmentado e desordenado no território, em todos os municípios do núcleo 
metropolitano. 

Especificamente, o município de Florianópolis tem dinâmicas diferentes em cada um de 
seus setores. Mais ao sul, nos núcleos históricos mais isolados, ainda se encontra uma 
ocupação residencial permanente horizontalizada. Já o setor Canasvieiras e Ingleses tem 
uma maior área ocupada por domicílios de segundas residências; no primeiro com maior 
diversidade de alturas das edificações e no segundo basicamente de domicílios 
unifamiliares. Já o setor Campeche apresenta núcleos horizontalizados de residência 
permanente (bairro do Campeche), ao mesmo tempo em que a Lagoa da Conceição e a 
Joaquina apresentam uma grande área de residências secundárias. Por fim, o setor centro 
é o setor com maior diversidade de uso e ocupação e de alturas de edificações, 
concentrando maior parte dos moradores da cidade, tanto em sua parte insular, como 
também na sede continental. 

 

Figura 66. Usos do solo do NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 67. Formas de Expansão do NMF segundo Usos do Solo 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.  
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2.4.2.2 Densidade 

A determinação das densidades ocorre para cada classe de análise (e sua respectiva 
classificação em área homogênea). Isto porque é necessário entender como a população 
se organiza quanto à ocupação do espaço urbano, já que se sabe que áreas mais densas 
tem uma capacidade de carga de recebimento de nova população mais restrita 
(dependendo do seu grau de consolidação) e, ao mesmo tempo, também diminuiria a 
possibilidade de mudanças nos padrões urbanísticos. Além disso, tendo em conta a 
prospecção de cenários de crescimento urbano, é importante entender quais áreas ainda 
teriam o potencial de aumentar sua densidade, buscando uma cidade mais compacta, e 
quais áreas já se veriam saturadas. 

Para determinar as densidades em cada área de análise foram utilizados dados das bases 
censitárias do IBGE 2000 e 2010 e agregadas aos limites definidos para cada classe de 
análise. A análise de uma série temporal possibilita identificar mudanças nas formas de 
ocupação do território com o passar dos anos, projetando suas tendências.  

Para a NMF definem-se alguns parâmetros: 

 

Tabela 16. Parâmetros para definição de Densidade - NMF 

Alta  Média Alta Média Baixa Muito Baixa 

>200 hab/ha 150-200 hab/ha 100-150 hab/ha 50-100 hab/ha <50 hab/ha 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A seguir alguns exemplos atuais para cada categoria de densidade definida: 

 

Tabela 17. Exemplo de Densidade - NMF 

DENSIDADES 

ALTA 

 

MÉDIA 

 

BAIXA 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 68. Densidades no NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.  
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A densidade em todo o NMF é caracterizada por ser muito baixa, tendo 52% do território 
residencial classificado como muito baixa e 35% com baixa densidade, totalizando 87%. 
Somando este com o fato de 36% da área não residencial ser composta por vazios urbanos 
percebe-se o quão rarefeita é a mancha urbana do núcleo metropolitano.  

Florianópolis e São José possuem uma maior variedade de densidades, apresentando as 
cinco classificações possíveis neste estudo, porém não estão perto de chegar a valores mais 
equilibrados, tendo respectivamente 80 e 83% da sua área como muito baixa ou baixa 
densidade. As densidades mais altas estão concentradas no Setor Centro de Florianópolis e 
no centro do município de São José, sendo o restante do segundo município praticamente 
todo com baixa densidade.  

Em Biguaçu, região interiorizada de Palhoça e centro de Santo Amaro da Imperatriz 
também há concentração de áreas um pouco mais adensadas, no restante do NMF a 
densidade está abaixo dos 5 habitantes por hectare. 

Analisando somente o município de Florianópolis, o Setor Centro apresenta densidades 
altas e médias ocupando mais de 70% de suas áreas residenciais, o que difere, 
drasticamente, dos outros setores de estudos. O Setor Canasvieiras, possui 98% de seu 
território classificado com muito baixas ou baixas densidades, o mesmo ocorre no Setor 
Ingleses, com 98% e no Setor Campeche com 99%. 

No entanto, como caracterizado nos itens 2.4.1 e 2.4.2.1 deste documento, o Setor 
Canasvieiras conta com uma maior área de edificações mais verticalizadas e mescladas, mas 
que as mesmas são utilizadas para uso esporádico e veraneio, e não contabilizam população 
moradora. Tal questão também se difere no Setor Campeche, já que o bairro de Campeche 
conta com uma população moradora permanente, mas a morfologia predominante de 
casas unifamiliares faz com que um grande espaço urbano seja consumido, para atender 
um número reduzido de moradores. 

Isto quer dizer que o município de Florianópolis não pode ser analisado de maneira 
generalizada, uma vez que conta com sistemas territoriais com dinâmicas completamente 
diferentes. É interessante observar que mesmo a capital dispondo de poucas áreas de 
vazios urbanos, a densidade do município permanece muito baixa devido à grande 
proporção de domicílios unifamiliares e suas dimensões, o que gera uma pressão 
imobiliária para a expansão da mancha urbana de forma esparsa em detrimento ao 
adensamento urbano. 

Figura 69. Proporção das diferentes densidades no MNF 

 

Fonte: Base IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 70. Proporção das diferentes densidades no NMF por município 

 

Fonte: Base IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.4.2.3 Consolidação 

A determinação do grau de consolidação do território ocorre para cada classe de análise (e 
sua respectiva classificação em área homogênea). Ela serve para ampliar a abordagem que 
não consegue ficar definida somente pelo índice de densidade, demonstrando o grau de 
ocupação do território e a possibilidade de que o mesmo ainda seja ocupado. 

Serve, também, para analisar historicamente (através do avanço da área urbana construída) 
se determinadas áreas possuem um processo de ocupação intensa, moderada ou fraca. 
Esta análise auxilia na prospecção de cenários de crescimento urbano a futuro, já que o 
cenário tendencial seguiria os mesmos padrões de crescimento tal como ocorreu e ocorre 
atualmente. 

A Tabela 18 apresenta os parâmetros para a definição das áreas consolidadas de acordo 
com seu grau de consolidação. Já a Tabela 19 apresenta imagens que exemplificam o grau 
de consolidação a serem analisados. 

 

Tabela 18. Parâmetros para definição de Consolidação- NMF 

Alta  Média  Baixa  

>70% consolidado 30%-70% <30% consolidado 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A seguir alguns exemplos atuais para cada categoria de consolidação definida: 

Tabela 19. Exemplo de Consolidação - NMF 

CONSOLIDAÇÃO 

ALTA 

 

MÉDIA 

 

BAIXA 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 71. Grau de Consolidação Urbana no NMF 

 

Fonte: Base IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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A Figura 71 apresenta os três graus de consolidação definidos para cada uso do solo 
residencial identificado. Percebe-se que a maior parte do território se encontra consolidado 
e apenas 2% deste tem baixa consolidação. Esta característica é contrastada com os altos 
índices de vazios urbanos existentes na região, como verificado na Figura 65. Tal questão é 
explicada pela formação histórica polinucleada e fragmentada da região, e o recente início 
da ocupação das vias de ligação dos diversos núcleos que cresceram muito nos últimos 20 
anos, conforme visto anteriormente. É importante perceber que apesar da ocupação ser 
esparsa, em muitas localidades ela ocorre também de forma relativamente consolidada, 
formando pequenos núcleos ao longo dos vazios. 

Além disso, algo muito característico de tal região é a transformação de loteamentos 
agrícolas (alongados e ligados somente a uma via de acesso) em loteamentos urbanos. 
Assim, tonar-se complicado classificar áreas com características agrícolas (não residenciais) 
por seu nível de consolidação, já que as mesmas não deveriam possuir caráter urbano. No 
entanto sabe-se que tais lotes acabam sendo reparcelados, desmembrados e ocupados, 
ampliando a mancha urbana, mas mantendo características formais de lotes rurais. 

Percebe-se que a maior concentração de áreas consolidadas está ligada a região de 
conurbação dos municípios costeiros com a capital, onde também há poucas áreas vazias e 
as densidades são maiores que a média do NMF. Assim sendo, define-se claramente uma 
região polo estruturada em São José, Biguaçu e Palhoça e um crescimento esparso nas 
direções norte, sul e oeste, já apontadas neste estudo. 

Quando analisamos os dados dos municípios individualmente encontramos alguns modelos 
diversos de ocupação, principalmente se compararmos os índices de vazios urbanos com 
os índices de consolidação. Palhoça é um município que tem parte da sua área ligada à 
conurbação central do NMF e o restante possui crescimento esparso, tanto na costa como 
no eixo da BR-282. Assim sendo, este município possui índices medianos de consolidação e 
vazios em comparação ao restante do NMF. Em Biguaçu percebemos a mesma questão em 
relação à área ligada à conurbação central e crescimento esparso, porém seus dados 
aparecem extremos, com altas taxas de consolidação e de vazios urbanos. 

Antônio Carlos possui a maior proporção de vazios urbanos do NMF, que ocupa 71% de sua 
área não residencial, e uma relação equilibrada de áreas consolidadas. Este fenômeno 
acontece devido à existência antiga de sua sede municipal, sendo esta área consolidada e 
o restante do município ter ocupação esparsa, porém com diversos núcleos pequenos de 
média consolidação. O mesmo modelo é perceptível em Águas Mornas, Governador Celso 
Ramos e Santo Amaro da Imperatriz. São Pedro de Alcântara se destaca por não possuir um 
núcleo consolidado ou áreas não consolidadas, estando 100% do seu território residencial 
em consolidação. 

Quanto ao município de Florianópolis, este se encontra, em sua grande maioria, 
consolidado, com áreas em média consolidação ocupando no norte e sul do setor Ingleses 
e ao longo das vias SC-401, SC-403 e Estrada do Rio Vermelho, ao sul na área do aterro Baía 
Sul e Campeche e no centro em Trindade.  

No Setor Ingleses e no Campeche ainda há locais com menores níveis de consolidação, por 
possuírem loteamentos agrícolas já urbanizados, mas ainda não inteiramente ocupados. 
Nestes setores, portanto, caso haja uma maior ocupação com o passar dos anos, é possível 
que a densidade de tal área seja ampliada. 

 

Figura 72. Proporção dos diferentes graus de consolidação no NMF 

 

 

Fonte: Base IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.4.2.4 Renda 

A análise espacializada da renda foi realizada utilizando dados das malhas censitárias do 
IBGE em 2000 e 2010, e posteriormente associadas à malha do uso do solo residencial 
definida pelas Classes de Análise. Deste modo seria possível entender onde se localiza no 
território urbano cada segmento social e, para os cenários de crescimento urbano, ver se 
houve alterações quanto à renda, neste padrão de localização. 

Assim, foram utilizados os dados de “domicílios particulares com rendimento nominal 
mensal domiciliar per capita” para definir três categorias de renda: baixa, média e alta. 
Sabendo-se que a média de moradores por domicílio no Estado de Santa Catarina seria de 
aproximadamente 3 pessoas, estimou-se o rendimento nominal mensal por domicílio. 

Para definir a classificação utilizou-se as três faixas de renda mensal familiar para a 
liberação de crédito dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, em sua segunda fase 
(2011-2014), uma vez que este programa já é uma realidade nas cidades brasileiras e já faz 
parte do contexto urbano e influencia na expansão da mancha urbana, por isso a 
necessidade de espacializá-lo.  

Assim, segundo o programa, o crédito seria disponibilizado da seguinte maneira: 

“O programa, na área urbana, é dividido por 3 faixas de renda mensal 
familiar: até R$ 1.600 (faixa 1), até R$ 3.100 (2) e até R$ 5 mil (3). ” BRASIL, 
2014. 

A Tabela 20 apresenta os parâmetros para a definição das faixas de renda, de acordo com 
parâmetros estabelecidos no Programa Minha Casa Minha Vida, como explica acima.  

 

Tabela 20. Parâmetros para definição de Renda Domiciliar- NMF 

Alta  Média Baixa 

Mais de 9 salários 
mínimos 

6 -9 salários mínimos 3 - 6 salários mínimos Até 3 salários mínimos 

NÃO ATENDE FAIXA 3 - MCMV FAIXA 2 - MCMV FAIXA 1 - MCMV 

Fonte: Brasil 2014, IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 73. Renda na área urbana do NMF 

 

Fonte: Base e dados IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Segundo as Figura 73 e Figura 74 é possível perceber que a grande maioria da superfície 
urbana é utilizada para abrigar segmentos sociais classificados com renda média – de 3 a 9 
salários mínimos, faixa 2 e 3 do MCMV, totalizando 90% do território pertencente o NMF, 
segundo os padrões utilizados neste estudo. Também se verifica a existência de uma grande 
variação entre a localização de famílias com rendas diferentes no espaço e, inclusive, entre 
os padrões de localização no NMF e no município de Florianópolis. 

A capital tem uma especificidade em relação ao padrão de renda localizado em seu 
território, onde a área ocupada pelas classes mais altas (28%) é mais de quatorze vezes 
maior que o ocupado por famílias consideradas de baixa renda (2%). No Setor Centro do 
município há a maior mescla de renda, apresentando rendas mais altas ligadas aos 
condomínios horizontais e verticais e áreas com combinação de tipologias, e baixas em 
locais definidos com uso do solo de aglomerados subnormais nas encostas dos morros e 
residencial unifamiliar formal. No restante do território as rendas mais altas estão 
relacionadas à ocupação costeira e horizontalizada, localizadas principalmente na parte 
oeste de Canasvieiras e na sua ligação com o centro, norte de Ingleses e em Campeche nos 
arredores da Lagoa da Conceição. As áreas que abrigam a população de menor renda são 
as mais interiorizadas e sem atrativos cênicos, aparecendo principalmente na região central 
do Setor Ingleses e nas proximidades do aeroporto. Assim sendo, pode-se relacionar ao 
Setor Ingleses uma maior segregação sócio espacial que no restante do território e se 
relacionarmos com os índices de densidade e consolidação percebemos que a região menos 
consolidada e mais propícia ao adensamento também é a região onde aparece uma renda 
mais baixa.  

Além das áreas descriminadas, 65% das áreas residenciais de Florianópolis são ocupadas 
por famílias que recebem entre 3 e 9 salários mínimos. A sua localização é esparsa por todo 
o território e aparece nas mais variadas morfologias. 

No caso do NMF a proporção de solo ocupado por faixa de renda muda, tendo uma 
quantidade ainda maior de classe média e maior proporcionalidade entre altas e baixas 
rendas, sendo os índices respectivamente de 9 e 1%. Há uma concentração de áreas 
ocupadas por faixas de renda mais altas em São José e pontos esparsos em Palhoça, na área 
central estruturada da conurbação. As áreas ocupadas pela população de menor renda 
aparecem na periferia da conurbação central, principalmente em Biguaçu e Palhoça e no 
norte de Governador Celso Ramos. Fazendo uma comparação com o mapa de densidades, 
é possível perceber que a região de Palhoça com menor renda é também a região com 
maior densidade, devido a maior população por domicílio. 

Os municípios interiorizados praticamente não possuem outras faixas de renda que a 
média. 

Com esta análise e a comparação desta com as demais classes de análises realizadas até 
aqui, percebe-se uma segregação socioespacial em Florianópolis e no contexto 
metropolitano. A capital atrai a população de alta renda, tanto por suas características 
cênicas como no seu centro urbano que se estende no continente e São José. Segundo 
pesquisas da FGV (2011), Florianópolis é a segunda cidade brasileira com maior 
concentração de segmentos sociais denominados “classe A”, atrás somente de Niterói (RJ), 
o que explica uma alta taxa de ocupação do solo por domicílios de mais alta renda. 

A população de baixa renda só aparece em pequenos bolsões interiorizados na capital, 
enquanto áreas mais vastas aparecem na periferia da região estruturada da conurbação 
central. Assim sendo, apesar de haver muitos vazios urbanos nas áreas de expansão a 
população carente está ligada ao limite da porção mais estruturada do território, onde há 
mais emprego. 

 

Figura 74. Relação do solo ocupado com a renda domiciliar 

 

Fonte: IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.4.2.5 Formalidade dos Loteamentos: Florianópolis 

A questão da regularidade dos loteamentos de Florianópolis é uma característica singular 
da cidade. Apesar de, em 1979, a lei federal de Parcelamento do Solo Urbano, Lei nº 6.766, 
ter conferido o caráter regular aos loteamento pré-existentes a forma de ocupação 
espontânea e sem planejamento adequado fez com que novos lotes fossem parcelados de 
forma irregular, inclusive sobre terrenos anteriormente regulares. 

Usando o banco de dados da Prefeitura de Florianópolis, que lista os terrenos regulares e 
processos regulatórios ao longo dos anos, foi possível perceber que o mapeamento destes 
loteamentos está incompleto, dependendo de uma revisão aprofundada. Usando os dados 
existentes foi possível dividir as parcelas em regulares e sem informações suficientes para 
classificação. 

Como resultado desta análise, a categoria de lotes regulares, marcada com a cor roxa na 
Figura 75, totaliza cerca de 6.556 ha distribuídos em 69.771 unidades, enquanto que os 
lotes sem informação, marcados na cor vermelha, somam 9.243 ha em 41.849 unidades. 
Considerando o perímetro urbano em 2010, igual a 17.944 ha, a área de lotes regulares 
corresponde a 36,5% do total, enquanto que a área sem informação corresponde a 51,5%. 
Ressalta-se que dentro desta parcela sem informação estão os lotes irregulares, e dentro 
dos solos regulares pode haver, também, solos irregulares consequentes de 
reparcelamento indevidos. Assim, esse resultado evidencia falta de controle no 
crescimento urbano da Ilha, e por essa razão áreas de risco ou de preservação são ocupadas 
sem restrição. 

Territorialmente, a maior concentração das áreas sem informações está na região Norte no 
Ingleses do Rio Vermelho e em Jurerê, ao Sul em Campeche e nas partes interioranas ao 
longo das vias e rodovias da capital. Seguindo tais eixos e concentrados principalmente em 
áreas rurais, a expansão urbana tem uma peculiar característica em Florianópolis, isso 
porque ela acontece em terrenos antes agrícolas que passam por desmembramentos e se 
tornaram condomínios horizontais unifamiliares ou condomínios multifamiliares de acordo 
com o tamanho do desmembramento. Porém essa nova categoria dos antigos terrenos 
rurais, fica comprometida no seu aspecto urbano e social, já que os condomínios estão 
localizados fora das centralidades, e assim não possuem uma instalação mínima de serviços 
e comércios para atender de forma eficiente os moradores da região. Além disso as 
proporções dos lotes dos condomínios são bastante desapropriadas pois não seguem 
índices urbanos adequados, como zoneamento, instalações, infraestruturas e etc. Quadras 
longas e com pouca ou quase nenhuma atratividade ou possibilidade de transposição torna 
os tais condomínios em condomínios-dormitório, pois a população é levada realizar tarefas 
diárias em outras localidades e não nas proximidades de suas residências. 

Figura 75. Mapeamento de Lotes Regularizados e Lotes Regularizados sem 
informação. 

 

Fonte: IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.5 Setores Rurais do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

Para a realização do estudo dos setores não urbanos é imprescindível à análise do Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis, por suas funções de produção de insumos (energia, água, 
alimentos e outros), paisagem e recepção de efluentes (emissão de gases, águas residuais, 
lixo, entre outros), de tal maneira que a cidade não pode funcionar nem ser compreendida 
sem este espaço rural. 

A fim de realizar esta análise são utilizadas diversas ferramentas, de grande utilidade para 
o estudo do crescimento da mancha urbana. São eles: 

 Análise das mudanças de uso de solo: são consideradas as unidades 
geomorfológicas (constantes nos cenários) como o elemento estático do território 
e os usos praticados em sua superfície como elemento dinâmico (variáveis dos 
cenários), que dependem do comportamento da sociedade no entorno. 

 Capacidade de uso: se determina a capacidade de uso mediante as unidades 
geomorfológicas, ou seja, se classifica os usos do solo em compatíveis e não 
compatíveis de acordo com as características e impacto nas unidades. 

 Crescimento da mancha urbana: se considera a análise do crescimento da mancha 
urbana nas unidades, determinando vetores de crescimento e crescimentos 
urbanos adequados (em unidades aptas para urbanização) e inadequados. 

 

Estas ferramentas de análise serão utilizadas posteriormente para o desenho dos cenários 
de crescimento da mancha urbana. 

 

Figura 76. Mapas e metodologia para a análise da evolução dos solos rurais 

 

Fonte: IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

2.5.1 Inventário das unidades geomorfológicas 

Como primeira aproximação e marco de referência o potencial rural, foi realizada uma 
divisão em unidades morfológicas (unidades primárias). Estas unidades são obtidas através 
do cruzamento dos seguintes dados: tipos morfológicos, elevações e inclinações, relativa 
homogeneidade dos materiais componentes, processos e formas. Posteriormente foi 
realizada uma análise geológica das mesmas. 

 

Figura 77. Modelo digital do terreno do NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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A Figura 77 ilustra o Modelo Digital do Terreno (DTM) do NMF, separando a parte 
continental da Ilha de Santa Catarina. As cores ocres identificam as zonas de maiores 
inclinações, onde nascem de norte a sul os rios Sorocaba (Tijucas), Biguaçu, Cubatão Sul e 
da Madre, sendo que as áreas de maiores inclinações se encontram no sul da Serra do 
Tabuleiro em Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. Os vales e planícies litorâneas 
aparecem em verde. Na ilha os destaques são as cordilheiras no eixo norte-sul, separadas 
por uma depressão intermediária, a Lagoa da Conceição e Lagoa do Peri. 

De acordo com a análise do DTM foram estabelecidas as seguintes unidades morfológicas: 

 

Tabela 21. Parâmetros das unidades morfológicas 

Unidades 
Morfológicas 

Inclinação Elevação Observações 

Montanhas Médias >20% 
300-1,200 

msnm 

Terreno com predominância de uso 
florestal, de altas inclinações na zona 
integrante da Serra do Tabuleiro. 

Montanhas Baixas 10-20% <400 msnm 
Terreno com uso majoritário florestal e 
agroflorestal. 

Pequenos Morros e 
Elevações Isoladas 

15-30% <400 msnm 

Agrupamento das elevações isoladas 
que se encontram no território. Se 
classificam em: 

 Morros isolados de litoral 

 Morros com certa unidade 

 Pequenos morros isolados 

Planícies Onduladas < 15% < 300 msnm 

Áreas de transição entre as serras e as 
zonas de litoral, que possuem apenas 
elevações suaves e correspondem as 
áreas mais baixas. 

Vales Fluviais <15% <200 msnm 
Áreas planas com várzeas dos principais 
rios do Núcleo Metropolitano. 

Planícies Litorâneas <15% <200 msnm 
São as planícies costeiras, onde se 
juntam a água doce e a salgada 

Mangues e Zonas 
Úmidas Costeiras 

<10% < 100 msnm 
Zonas úmidas com vegetação de 
mangue situadas ao nível do mar ou 
ligeiramente acima. 

Unidades 
Morfológicas 

Inclinação Elevação Observações 

Sistemas Dunares <10% < 100 msnm 

Ecossistemas complexos de litoral, 
caracterizados pela presença de areia e 
vegetação dunar em um equilíbrio 
dinâmico, muito importantes na 
regeneração das praias. Se classificam 
em: 

 Dunas; sistemas arenosos. 

 Áreas de proteção dunar, áreas 
exteriores que protegem as dunas. 

Pequenas Ilhas    

Lagos e Lagoas    

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 78. Mapa das Unidades Morfológicas do NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

2.5.1.1 Montanhas Médias 300-1.200 m 

Corresponde as serras de maior altitude da região, localizadas nos municípios do sul: Águas 
Mornas, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça. Esta unidade tem como vocação a 
conservação da natureza para produção de água, conservação da fauna e flora e prática de 
ecoturismo, devendo manter e melhorar sua cobertura florestal. 

 

Figura 79. Zona de Montanhas Médias 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Nesta zona há duas unidades específicas: a Serra do Tabuleiro da bacia do rio Cubatão e a 
Serra do Tabuleiro do rio Madre. 

 

Tabela 22. Unidades específicas da zona de Montanhas Médias 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Serra do tabuleiro do rio Madre: Morro do Cambriela 133,8 

Serra do tabuleiro do rio Cubatão 452,3 

Total 586,2 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 80. Mapa das unidades específicas da zona de Montanhas Médias 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Serra do Tabuleiro do Rio Madre 

Tem uma superfície de aproximadamente 134 km2 e se localiza no sudoeste do município 
de Palhoça. Algumas montanhas se destacam como o de Cambriela onde se alcançam cotas 
próximas de 1.200 m, as mais altas da área de estudo. A serra verte ao rio Madre que 
deságua na enseada da Pinheira, em uma das zonas com maior atrativo cênico da parte 
continental do NMF. 

 

Figura 81. Localização da Serra do Tabuleiro do rio Madre 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 82. Serra do Tabuleiro do rio Madre, Morro do Cambriela 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Serra do Tabuleiro do rio Cubatão 

Tem uma superfície de aproximadamente 452 Km2 e se localiza ao sul dos dois municípios 
de Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. Destacam-se algumas montanhas que 
alcançam cotas próximas a 1.000 m. A serra verte ao rio Cubatão e apresenta duas regiões 
diferenciadas: a parte oriental que representa dois terços da mesma, onde predominam 
bosques florestais bem conservados e há uma série de cachoeiras, rios e paisagens de 
grande valor cênico, e a parte ocidental, que representa um terço da área e onde há 
planícies onduladas, divididas pela rodovia SC-435 na altura de Queçaba e Rio Novo. 

 

Figura 83. Localização da Serra do Tabuleiro do rio Cubatão 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 84. Imagens do setor oriental da Serra do Tabuleiro do rio Cubatão, Alto 
do Cubatão acima e Rio dos Porcos abaixo, ambos em Águas Mornas 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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No setor ocidental da Serra do Tabuleiro do rio Cubatão existe algumas propriedades 
agrícolas com habitações rurais, é muito importante a proteção desta área da pressão 
antrópica, desflorestamento e desenvolvimento urbano. 

 

Figura 85. Localização do setor ocidental da Serra do Tabuleiro do rio Cubatão 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 86. Imagens do setor ocidental da Serra do Tabuleiro do rio Cubatão 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.5.1.2 Montanhas Baixas  

Tratam-se de serras com uma altura inferior a 400 m e localiza-se na parte noroeste da 
região continental e as duas cordilheiras da ilha, Morro dos Ratones e Lagoa do Peri. Esta 
unidade tem como vocação a conservação da natureza para produção de água, conservação 
da fauna e flora e prática de ecoturismo. Além disso, também é propícia para cultivos 
agroflorestais com as medidas de mitigação correspondentes. 

 

Figura 87. Zona de Montanhas Baixas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 23. Unidades específicas da zona de Montanhas Baixas 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Serras baixas do Tijuquinha 56,2 

Serras baixas do Ratones 110,9 

Serras baixas do Tabuleiro - lagoa de Peri 51,6 

Serras baixas do Cubatão 451,2 

Serras baixas do Biguaçu 260,6 

Serras baixas do Tijucas 117,7 

Total 1048,5 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 88. Mapa das unidades específicas da zona de Montanhas Baixas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Serra Baixa do Tijuquinha  

Tem uma superfície de 56,2 km2 e se situa no município de Governador Celso Ramos, na 
região nordeste da parte continental. Esta serra verte a diversas praias importantes do 
município, em especial as praias de Palmas e Armação. Apresenta alguma pressão antrópica 
devido ao turismo, agro piscicultura e desenvolvimento urbano nas praias. 

 

Figura 89. Localização da Serra Baixa do Tijuquinha 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 90. Imagens da Serra Baixa do Tijuquinha, na figura inferior vemos os 
morros da serra próximos as praias da Armação 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Serra Baixa do Cubatão 

Tem 451,2 km2 e se encontra no oeste dos municípios de São Pedro de Alcântara, Santo 
Amaro da Imperatriz e Águas Mornas, e pertence à bacia do rio Cubatão. Trata-se de serras 
mistas onde coexistem áreas naturais, cultivos agrícolas e pastos. 

 

Figura 91. Localização da Serra Baixa do Cubatão 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 92. Imagens da Serra Baixa do Cubatão 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Serra Baixa do Biguaçu 

Possui 260,6 Km2 e se localiza na região oeste dos municípios de Biguaçu e Antônio Carlos. 
Pertencem à bacia do rio Biguaçu, sendo uma fonte importante de água dos municípios 
costeiros. 

 

Figura 93. Localização da Serra Baixa do Biguaçu 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 94. Imagens da Serra Baixa do Biguaçu, em Antônio Carlos 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Serra Baixa do Tijucas 

Com 117,7 Km2 se localiza no norte do município de Biguaçu. Trata-se das áreas mais baixas 
da serra, com altitudes entre 200 e 400 m 

 

Figura 95. Localização da Serra Baixa do Tijucas 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 96. Imagens da Serra Baixa do Tijucas, cachoeira Sorocaba de Dentro  

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Serras baixas do Ratones 

Possui 110,9 Km2 e ocupa a região centro-norte da Ilha de Santa Catarina. 

 

Figura 97. Localização da Serra Baixa do Ratones 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Serras baixas do Parque Nacional Lagoa de Peri 

Possui 51,6 Km2 e ocupa a região sul da Ilha de Santa Catarina. 

 

Figura 98. Localização da Serra Baixa da Lagoa do Peri 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 99. Imagens da Serra Baixa da Lagoa do Peri 

  

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.5.1.3 Pequenos Morros e Elevações Isoladas 

São pequenos morros nas planícies e próximos a áreas urbanas, estes morros estão 
pressionados pelo crescimento urbano e se classificam em: Morros de litoral - são morros 
que acabam na costa, formando pequenas praias e áreas de falésias. 

 Morros do interior com certa identidade: são morros que não estão na região costeira 
e que apresentam um tamanho maior que os de litoral. 

 Morros pequenos e isolados: pequenos morros. 

 

Tabela 24. Unidades específicas da zona de Pequenos Morros Isolados 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Morros Isolados de Litoral 38,4 

Morros Isolados com certa Identidade 18,9 

Morros Pequenos e Isolados 8,5 

Total 65,71 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.  
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Morros Isolados de Litoral 

 

Figura 100. Localização dos Morros Isolados de Litoral  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morro dos Ingleses e Morro das Aranhas 

Os Morros dos Ingleses e as Aranhas encontram-se no lado noroeste da Ilha de 
Florianópolis, onde se divisam as praias da Santinha, Moçambique e os Ingleses, assim 
como as dunas e populações de Rio Vermelho e os Ingleses. Os morros apresentam um bom 
estado de conservação, com uma boa massa florestal. 

 

Figura 101. Localização do Morro dos Ingleses e Morro da Aranha 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 102. Acima Morro dos Ingleses e abaixo Morro da Aranha 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morro da Barra Norte e Morro da Barra Sul 

Os Morros da Barra encontram-se no lado leste da Ilha de Florianópolis, onde se divisam as 
dunas da Joaquina e a Lagoa da Conceição e encontram-se separados por uma pequena 
depressão. São atravessados pela rodovia CS-406, o que gera uma forte pressão antrópica 
sobre os morros que, apesar disso, apresentam um bom estado de conservação, com boa 
cobertura florestal. 

 

Figura 103. Localização do Morro da Barra Norte e Sul 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 104. Acima Morro da Barra Norte e abaixo Morro da Barra Sul 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morro do Pântano- Lagoinha do Leste 

Encontra-se no lado sul da Ilha de Florianópolis, onde se divisam as praias do Pântano do 
sul. É um dos morros melhor conservados da ilha, como grande valor ecológico e atrativo 
paisagístico. 

 

Figura 105. Localização do Morro do Pântano – Lagoinha do Leste 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 106. Morro do Pantano- Lagoinha do Leste 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morro da Daniela e Morro Santo Antônio de Lisboa 

Encontram-se na parte noroeste da ilha, sendo que o Morro da Daniela divide as praias de 
Daniela e Jurerê e o Morro de Santo Antônio de Lisboa divide Sambaqui de Cacupé. O 
primeiro encontra-se bem conservado, o segundo já possui grande ocupação antrópica.  

 

Figura 107. Localização do Morro da Daniela e de Santo Antônio de Lisboa 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 108. Acima Morro da Daniela e abaixo Morro de Santo Antônio de Lisboa 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morro da Cruz e Morro do Mocotó 

Fazem parte da mancha urbana contínua de Florianópolis, são morros com crescimentos 
urbanos irregulares e com uma forte alteração da paisagem, presença de antenas, 
deflorestação, crescimentos em áreas com alta declividade, entre outras.  

 

Figura 109. Localização do Morro da Cruz e do Mocotó 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 110. Morro da Cruz e do Mocotó, com crescimentos urbanos em áreas de 
alta declividade e de estrutura irregular  

         

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

 

 

Morros da Armação 

Situam-se na parte norte da região metropolitana de Florianópolis, muito perto da praia do 
mesmo nome. Apresenta uma pressão por desenvolvimentos turísticos de classe média. 

 

Figura 111. Localização dos Morros da Armação 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 112. Morros da Armação 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morro de Aririu 

 

Figura 113. Localização e imagem do Morro de Aiririu 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Morro do Cedro 

 

Figura 114. Localização e imagem do Morro do Cedro 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Ponta do Papagaio e Morro de Pinheira 

O Morro de Pinheira situa-se no sul da região; é uma estrutura com inclinações suaves que 
finalizam em praias e falésias; o seu estado de conservação é bom, apesar de apresentar 
algumas áreas como deflorestação. 

 

Figura 115. Localização da Ponta do Papagaio e Morro de Pinheira 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 116. Acima Ponta do Papagaio e abaixo Morro de Pinheira 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morros com certa unidade 

 

Figura 117. Localização dos Morros com Certa Unidade 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 118. Morro de Aroreira 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 119. Morro Altos de São José 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 120. Morro da Cambirela (Estação de tratamento de Água da Casan) 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Morros Isolados 

Figura 121. Localização dos Morros Isolados 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 122. Morro de Jurere-Canas Vieras 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 123. Morro dos Ratones 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 124. Morros das Pedras 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 125. Morros do Aeroporto e do Riberão 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 126. Morro de Jardim Janaina 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 127. Morro de São José e Guararema 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 128. Morro de Imaruim e Pedra Branca 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

 

2.5.1.4 Planícies Onduladas 

Áreas de transição entre as serras e serras baixas e a zona de litoral, possuem apenas 
inclinações suaves e são zonas de baixa altimetria. Esta unidade tem como vocação a 
agroindústria. O ecoturismo, produção florestal e conservação da natureza são 
compatíveis, assim como os sistemas agroflorestais, a agricultura intensiva e a ocupação 
humana. 

 

Figura 129. Localização das Planícies Onduladas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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São consideras as seguintes unidades específicas: 

 

Tabela 25. Unidades Específicas da Zona de Planícies Onduladas 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares da Serra do 
Tabuleiro 6,3 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares de Palhoça 2,8 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares de Pedra Blanca 4,1 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares de Forquilhas 3,1 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares do Rio Biguaçu 19,7 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares entre Tijucas e 
Caiaeiras 14,9 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares entre as dunas da 
Joaquina e a Lagoa da Conceição 1,0 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares do centro urbano do 
Florianópolis 2,1 

Planícies Onduladas Aluviais com depósitos sedimentares de São José - 
Florianópolis 20,2 

Total 74,2 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 130. Localização das Unidades Específicas das Planícies Onduladas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.5.1.5 Vales Fluviais 

Correspondem as zonas planas com terrenos aluviais dos principais rios do Núcleo 
Metropolitano. Esta unidade tem como vocação a agricultura intensiva, produção florestal, 
sistemas agroflorestais, agricultura extensiva, desenvolvimento humano e industrial são 
compatíveis. 

 

Figura 131. Localização dos Vales Fluviais 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

São consideras as seguintes unidades específicas:  

 

Tabela 26. Unidades Específicas da Zona de Vales Fluviais 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Vale fluvial do rio Madre 3,7 

Vale fluvial do rio Tijucas 18,7 

Vale fluvial do rio Biguaçu (Afluentes à esquerda) 24,3 

Vale fluvial do rio Biguaçu 20,5 

Vale fluvial do rio Cubatão 38,3 

Vale fluvial do rio Cubatão - San Jose 5,6 

Total 111,1 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 132. Localização das Unidades Específicas dos Vales Fluviais 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 133. Vale fluvial do rio Tijucas 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 134. Vale fluvial do rio Biguaçu 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 135. Vale fluvial do rio Cubatão - São José 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 136. Vale fluvial do rio Cubatão 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 137. Vale fluvial do rio Madre 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.5.1.6 Planícies de litoral 

São as planícies costeiras, onde juntam-se as águas doce e salgada e também as áreas com 
maior pressão urbana e antrópica. 

 

Figura 138. Localização das Planícies de Litoral 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

São consideras as seguintes unidades específicas: 

 

Tabela 27. Unidades Específicas da Zona de Planícies de Litoral 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Planície Fluvio - Costeira de Palmas 3,4 

Planície Fluvio - Costeira da Armação (Governados Celso Ramos) 2,9 

Planície Fluvio - Costeira da Praia Pinheira - Rio da Madre 74,5 

Planície Fluvio - Costeira da Praia de Fora 3,3 

Planície Fluvio - Costeira do Pântano do Sul 5,6 

Planície Fluvio - Costeira da Lagoa da Conceição 1,9 

Planície Fluvio - Costeira da Depressão Central - Aeroporto Campeche 44,6 

Planície Fluvio - Costeira do Cubatão em São José e Palhoça 73,3 

Planície Fluvio - Costeira do Barreiros 5,6 

Planície Fluvio - Costeira do Cacupé 2,1 

Planície Fluvio - Costeira do Biguaçu 32,2 

Planície Fluvio - Costeira da Daniela 0,9 

Planície Fluvio - Costeira do Ingleses - Rio Vermelho 37,7 

Planície Fluvio - Costeira do Norte da Ilha de Santa Catarina 56,6 

Planície Fluvio - Costeira da Caieira 7,5 

Planície Fluvio - Costeira do Tijucas 20,8 

Planície Fluvio - Costeira da Armação (Florianópolis) 2,4 

Planície Fluvio - Costeira Centro - Entorno do Manguezal do Itacorubi 12,9 

Planície Fluvio - Costeira da Praia Mole 0,4 

Total 388,5 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 139. Localização das Unidades Específicas das Planícies de Litoral 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

 

 

Figura 140. Localização das Planícies Fluvio - Costeiras de Palmas, da Caieira, do 
Tijucas e da Armação 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 141. Planície Fluvio - Costeira de Palmas 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 142. Planície Fluvio - Costeira da Armação 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 143. Planície Fluvio - Costeira do Tijucas  

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 
Figura 144. Planície Fluvio - Costeira da Caieira 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 145. Localização da Planície Fluvio - Costeira do Biguaçu e Planície Fluvio - 
Costeira do Barreiros 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 146. Imagem dos bairros Santa Clara (acima), Dona Wanda (ao centro) e 
Comunidade Morar Bem 1 – Programa Habitar Brasil (abaixo) 

 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 147. Planície Fluvio - Costeira da Praia Pinheira - Rio da Madre 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 148. Planície Fluvio - Costeira da Praia de Fora 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 149. Planície Fluvio - Costeira da Armação e do Pântano do Sul 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 150. Imagens da Planície Fluvio - Costeira da Armação (acima) e do Pântano 
do Sul (abaixo) 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 151. Planície Fluvio - Costeira do Lagoa da Conceição 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 152. Imagens da Planície Fluvio - Costeira do Lagoa da Conceição 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 153. Planície Fluvio - Costeira do Cubatão em São José e Palhoça 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 154. Imagens da Planície Fluvio - Costeira do Cubatão em Palhoça: Bairro 
Jardim Eldorado acima e Aririú abaixo 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 155. Planície Fluvio - Costeira do Cacupé 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 156. Imagens da Planície Fluvio - Costeira do Cacupé: Centro administrativo 
de Florianópolis acima e Rodovia SC-401 abaixo 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 157. Planície Fluvio - Costeira da Daniela e do Norte da Ilha de Santa 
Catarina 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 158. Imagens das Planície Fluvio - Costeiras da Daniela e do Norte da Ilha 
de Santa Catarina: Jurerê Internacional acima, Canasvieiras ao centro 
e Condomínio Vilares em Vargem Grande abaixo 

 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 159. Planície Fluvio - Costeira do Ingleses - Rio Vermelho 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
 

                                                                                                                    ESTUDOS BASE 
                                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.130 

Figura 160. Imagens da Planície Fluvio - Costeira do Ingleses - Rio Vermelho: vista 
panorâmica de Ingleses acima Ingleses do Rio Vermelho abaixo 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 161. Planície Fluvio - Costeira da Depressão Central - Aeroporto Campeche 
e Planície Fluvio - Costeira Centro - Entorno do Manguezal do Itacobubi 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 162. Imagens d o Aeroporto (acima) e vista aérea de Campeche e Joaquina 
(abaixo) 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.5.1.7 Mangues e Zonas Úmidas Costeiras  

As zonas úmidas são povoadas de árvores de mangue situadas ao nível do mar ou 
ligeiramente superior. Esta unidade tem como vocação o ecoturismo e a conservação da 
natureza. 

 

Figura 163. Localização dos Mangues e Zonas úmidas Costeiras 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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São consideras as seguintes unidades específicas: 

 

Tabela 28. Unidades Específicas da Zona de Mangues e Zonas Úmidas 
Costeiras 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Manguezal do Rio Ratones 5,4 

Manguezal do Saco Grande 1,4 

Manguezal do Itacorubi 2,0 

Manguezal do rio Tavares 7,0 

Manguezal do rio Tapera 0,2 

Manguezal do Rio Grande De Palhoça 2,8 

Manguezal do rio Cubatão 4,2 

Total 23,0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 164. Localização das Unidades Específicas dos Mangues e Zonas úmidas 
Costeiras 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Manguezal do Rio Ratones  

Com 5,4 km2 se encontra no setor nordeste da Ilha de Santa Catarina, se limitando ao norte 
com o desenvolvimento urbano de Daniela e Jurerê. É um sistema dunar linear associado 
ao Rio Ratones e apresenta algumas ameaças como a pressão urbana e a barreira imposta 
pela rodovia SC-403. 

 

Figura 165. Localização do Manguezal do Rio Ratones  

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Manguezal do Saco Grande 

Com 1,4 km2 localiza-se no setor oeste da ilha. É um manguezal muito ameaçado e 
restringido pelo crescimento da mancha urbana e pela rodovia SC-401, que tem sido 
desmatado nos últimos 20 anos. Entre os problemas atuais estão o desmatamento, a 
contaminação e a caça e pesca ilegal. 

 

Figura 166. Localização do Manguezal do Saco Grande  

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 167. Imagem da urbanização do Manguezal do Saco Grande 

 

Fonte: Autor: Acioly Netto, disponível em <www.guiadiscover.com>. 

 

Manguezal do Itacorubi  

Com 2,0 km2 se encontra no centro urbano de Florianópolis e está rodeado por rodovias e 
mancha urbana dos bairros de Trindade e Itacorubi. A rodovia SC-401 (Avenida da Saudade) 
se apresenta como uma barreira que divide o manguezal pela metade, deixando assim o 
local sem conectividade para o desenvolvimento da flora e fauna. 

 

Figura 168. Localização do Manguezal do Itacorubi  

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 169. Imagens do Manguezal do Itacorubi  

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Manguezal do Rio Tavares 

Tem 7,0 km2, sendo o maior e um dos mais bem conservados da ilha de Santa Catarina, e 
se encontra nas proximidades do aeroporto. 

 

Figura 170. Localização do Manguezal do Rio Tavares  

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
 

                                                                                                                    ESTUDOS BASE 
                                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.136 

Manguezal do Rio Tapera 

Tem 0,2 km2, e é o menos manguezal da ilha. Encontra-se no sul do aeroporto em frente à 
Ilha Maria Francisca - Ponta sul – Tapera. 

 

Figura 171. Localização do Manguezal do Rio Tapera 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Manguezal do Rio Grande De Palhoça 

Tem 2,8 km2 e está rodeado de urbanizações e bairros urbanos de Palhoça. Entre os 
problemas atuais estão a pressão urbana, o desmatamento, a contaminação e caça e pesca 
ilegal. 

 

Figura 172. Localização do Manguezal do Rio Tapera 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Manguezal do Rio Cubatão 

Tem 4,2 km2 se localiza no entorno do Rio Cubatão. É o mais conservado na parte 
continental, mesmo tendo uma forte pressão antrópica pelos setores urbanos da Barra de 
Airiu ao norte e o bairro da Praia do Pontal ao sul. 
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Figura 173. Localização do Manguezal do Rio Cubatão 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.5.1.8 Sistemas Dunares 

Ecossistemas complexos de litoral, caracterizado pela presença de areia e vegetação dunar, 
em equilíbrio dinâmico. São muito importantes na regeneração de praias e se classificam 
em: 

• Dunas; sistemas arenosos. 

• Áreas de proteção dunar; áreas exteriores que protegem as dunas. 

São consideras as seguintes unidades específicas: 

 

Tabela 29. Unidades Específicas da Zona de Sistemas Dunares 

UNIDADE MORFOLÓGICA ESPECÍFICA ÁREA (Km2) 

Duna bem conservada dos Ingleses - Rio Vermelho 2,4 

Áreas de proteção dunar dos Ingleses - Rio Vermelho 4,0 

Duna bem conservada do Santinho 0,1 

Áreas de proteção dunar do Santinho 0,5 

Duna bem conservada da Joaquina 0,9 

Áreas de proteção dunar da Joaquina 5,1 

Total 13,1 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 174. Localização das Unidades Específicas dos Sistemas Dunares 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

Sistema dunar dos Ingleses - Rio Vermelho 

Possui uma superfície de 2,4 km2 de areia e 4,0 km2 de vegetação que protege a duna, este 
sistema dunar se encontra no setor nordeste da Ilha de Santa Catarina, situado entre a Praia 
dos Ingleses ao norte e de Moçambique ao sul. É um sistema de alto valor ecológico e 
paisagístico, tendo um papel muito importante na regeneração das areias das praias e se 
encontra muito ameaçada e com forte pressão urbana e antrópica, praticamente rodeada 
de assentamentos, com os bairros de Ingleses e Rio Vermelho ao oeste, Praia da Santinha 
a leste e Praia dos Ingleses ao norte. Há um assentamento precário chamado Siri, que vive 
da reciclagem do lixo que invade as dunas. Esta pressão sobre a duna provoca grande 
deterioração ambiental e serve de fronteira para a dinâmica dunar. 

 

Figura 175. Localização do Sistema Dunar dos Ingleses – Rio Vermelho 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 176. Sistema Dunar dos Ingleses – Rio Vermelho 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 177. Imagens do Sistema Dunar dos Ingleses – Rio Vermelho: Favela do Siri 
(acima a esquerda), Lagoa Verde (abaixo a esquerda), Sistema Dunar 
(direita) 
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Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

Sistema Dunar da Joaquina 

Apresenta 0,9 km2 de areia e 5,1 km2 de vegetação de proteção e encontra-se entre a Lagoa 
da Conceição e as praias de Joaquina e Campeche. É um sistema dinâmico que tem grande 
importância para a lagoa e as praias, está mais bem conservado que o anterior mas existem 
algumas ameaças, entre elas se encontram as barreiras provocadas pelas rodovias e alguns 
desenvolvimentos urbanos próximos às dunas. 

 

Figura 178. Localização do Sistema Dunar da Joaquina 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 179. Sistema Dunar da Joaquina 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 180. Sul do Sistema Dunar da Joaquina 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 181. Imagens do Sistema Dunar da Joaquina: Lagoa da Conceição (acima) 
e Picada da Rua Canarinho (abaixo) 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Sistema Dunar do Santinho 

É o menor da ilha, com apenas 0,1 km2 de areia sobre uma superfície de 0,6 km2, e se 
localiza no extremo noroeste da Ilha de Santa Catarina, entre as praias dos Ingleses e 
Santinho. 

 

Figura 182. Localização do Sistema Dunar do Santinho 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.5.1.9 Lagos, Lagoas e seu entorno 

Destacam-se a Lagoa da Conceição e do Peri. Esta unidade tem como vocação o ecoturismo 
e a conservação da natureza 

 

Figura 183. Localização da Lagoa da Conceição (acima) e do Peri (abaixo) 

 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.5.2 Análise das Unidades Morfológicas 

Área continental 

As montanhas mais altas encontram-se no sul da região, nos municípios de Águas Mornas, 
Santo Amaro e Palhoça, drenando os rios Cubatão e da Madre, onde alcançam altitudes 
próximas aos 1200 msnm. No setor norte e centro da região encontram-se as serras baixas 
que apenas superam os 300-400 m. Estas serras drenam até o mar, gerando algumas 
planícies onduladas, vales e planícies litorâneas onde coexistem áreas de mangue, planícies 
e praias. 

Ilha de Santa Catarina 

A Ilha de Santa Catarina possui uma grande biodiversidade e variedade geomorfológica. 
Existem duas cordilheiras na direção norte-sul, separadas por uma depressão 
intermediária, onde se localiza o aeroporto, e em seguida há uma sequência de morros 
isolados com certa identidade. A ilha é assimétrica longitudinalmente e transversalmente, 
existindo dois setores de litoral diferenciados: o lado oeste, onde existe uma série de 
mangues e planícies, e o lado leste, de grande riqueza ambiental onde há diversos sistemas 
dunares, lagoas e praias. 

Esta natureza assimétrica gera algumas consequências: 

Assimetria norte-sul 

 Maior desenvolvimento na metade norte que no sul da Ilha de Santa Catarina. No 
norte o sistema territorial é mais complexo, com núcleos urbanos de interesse 
residencial e turístico, ocupação no entorno das estradas aproveitando as faixas 
entre a costa e os morros e praias. Existem quatro grandes sistemas: 

o Norte: Jurerê-Canasvieiras  
o Noroeste: Ingleses-Rio Vermelho 
o Oeste: Centro urbano 
o Leste: Campeche-Joaquina 

 No sul, existem alguns núcleos menores em um entorno de alto valor ecológico: 
Armação e Praia do Sul 

Assimetria Leste-Oeste 

 No oeste há um caráter mais residencial, comercial e institucional; área mais 
resguardada da ilha 

 No norte e leste, um caráter mais turístico pela presença de praias, dunas e lagoas. 
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Figura 184. Mapa das Unidades Morfológicas a Ilha de Santa Catarina 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 185. Setorização da Ilha de Santa Catarina 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.5.3 Determinação da capacidade de uso ou acolhida do território segundo 
unidades geomorfológicas. 

Na determinação da capacidade de uso do território foi utilizado o método empírico; trata-
se de um método direto baseado na experiência com que conta a equipe planificadora; esta 
segue um processo que pode-se esquematizar em dois passos: 

 Definição prévia e tentativa das unidades, as quais foram identificadas e definidas 
em epígrafes anteriores. 

 Realização da tabela de capacidade de uso, onde se relacionam as unidades e usos; 
é um método direto que enfrenta as unidades geomorfológicas com os usos e 
classifica a estas últimas em compatíveis (*) quando a unidade cumpre os 
requisitos espaciais (de localização) para o uso, e um impacto baixo, ou seja, o uso 
tem um efeito mínimo ou incluso benéfico sobre a unidade, compatível com 
algumas limitações (/) e Incompatibilidades (+), aquelas que têm um impacto 
severo ou muito crítico sobre a unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 30. Tabela de Capacidade de usos do Solo segundo Classificação LANDSAT 

Unidades Primárias NUM UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
MATA 

FLORESTAL 
DUNAS 

VEGETAÇAO 
CAMPESTRE 

MANGUEZAL PASTAGEM 
URBANO 

(EDIFICAÇÃO) 
HABITAÇÕES 

UNIFAMILIARES 
SOLO 

EXPOSTO 
PANTANAIS 

MONTANHAS - 
CORDILHEIRAS 

1 
MONTANHAS - CORDILHEIRAS DO 
TABULEIRO DO RIO CUBATÃO 

*  /  / + / +  

2 
MONTANHAS - CORDILHEIRAS DO 
TABULEIRO DO RIO MADRE 

*  +  + + + +  

SERRAS BAIXAS 

3 SERRAS BAIXAS DO TIJUQUINHA *  /  + + + +  

4 SERRAS BAIXAS DO RATONES *  /  + + + +  

5 
SERRAS BAIXAS DO TABULEIRO - LAGOA DE 
PERI 

*  /  + + + +  

6 SERRAS BAIXAS DO CUBATÃO *  /  / + / +  

7 SERRAS BAIXAS DO BIGUAÇU *  /  / + / +  

8 SERRAS BAIXAS DO TIJUCAS *  /  / + / +  
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Unidades Primárias NUM UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
MATA 

FLORESTAL 
DUNAS 

VEGETAÇAO 
CAMPESTRE 

MANGUEZAL PASTAGEM 
URBANO 

(EDIFICAÇÃO) 
HABITAÇÕES 

UNIFAMILIARES 
SOLO 

EXPOSTO 
PANTANAIS 

MORROS DE LITORAL 

9 MORRO DOS INGLESES *  /  + + + +  

10 MORRO DAS ARANHAS *  /  + + + +  

11 MORROS DA BARRA *  /  + + + +  

12 MORRO DO PANTANO-LAGONIHA LESTE *  /  + + + +  

13 MORRO DA DANIELA *  /  + + + +  

14 MORRO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA *  /  / / / +  

15 MORROS DA CRUZ E MOCOTÓ *  /  + / / +  

16 MORROS DA ARMAÇAO *  /  + + / +  

17 MORRO DE ARIRIU *  /  + / / +  

18 MORRO DE CEDRO *  /  + + / +  

19 PONTA DO PAPAGAIO *  /  / + + +  

20 MORRO DA PINHEIRA *  /  / + + +  

MORROS DE INTERIOR 
COM ALGUM ÓRGÃO 

21 MORRO DE AROREIRA *  /  + / / +  

22 MORRO ALTOS DE SÃO JOSE *  /  + / / +  

23 MORRO DA CAMBIRELA *  /  + / / +  

SERRAS E PEQUENOS 
MORROS ISOLADOS 

24 MORRO DE JURERE-CANAS VIERAS *  /  + + + +  

25 MORRITO OS RATONES *  /  + + + +  

26 MORROS DAS PEDRAS *  /  + + + +  

27 MORRINHO DO AEROPORTO   *  /  + + + +  

28 MORRINHO RIBERAO *  /  + + + +  

29 MORRO DE JARDÍN JANAINA *  /  + / / +  

30 MORRINHO DE SAN JOSE  *  /  + / / +  

31 MORRINHO DE GUARAREMA *  /  + / / +  

32 MORRO DE IMARUIM  *  /  + + + +  
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Unidades Primárias NUM UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
MATA 

FLORESTAL 
DUNAS 

VEGETAÇAO 
CAMPESTRE 

MANGUEZAL PASTAGEM 
URBANO 

(EDIFICAÇÃO) 
HABITAÇÕES 

UNIFAMILIARES 
SOLO 

EXPOSTO 
PANTANAIS 

33 MORRO PEDRA BLANCA *  /  + + + +  

PLANÍCIES ONDULADAS 

34 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES DA 
SERRA DO TABULEIRO 

/  / / * * * +  

35 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES DO 
PALHOÇA 

/  / / * * * +  

36 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES DE 
PEDRA BLANCA 

/  / / * * * +  

37 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES DO 
FORQUILHAS 

/  / / * * * +  

38 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES DO RIO 
BIGUAÇU 

/  / / * * * +  

39 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES ENTRE 
TIJUCAS E CAIAEIRA 

/  / / * * * +  

40 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES ENTRE LA 
DUNA DA JOAQUINA E LA LAGOA DO 
CONCEIÇAO 

/  / / * * * +  

41 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES DEL 
CENTRO URBANO DO FLORIANÓPOLIS 

/  / / * * * +  

42 
PLANÍCIES ONDULADAS ALUVIALES DO SAN 
JOSÉ - FLORIANÓPOLIS 

/  / / * * * +  

VALES FLUVIAIS 

43 VALE FLUVIAL DO RIO MADRE /  / / * / * +  

44 VALE FLUVIAL DO RIO TIJUCAS /  / / * / * +  

45 
VALE FLUVIAL DO RIO BIGUAÇU (AFLUENTE 
PELA ESQUERDA) 

/  / / * / * +  

46 VALE FLUVIAL DO RIO BIGUAÇU /  / / * / * +  

47 VALE FLUVIAL DO RIO CUBATÃO /  / / * / * +  

48 VALE FLUVIAL DO RIO CUBATÃO - SAN JOSE /  / / * / * +  

49 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA PALMAS /  / / / * / +  
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Unidades Primárias NUM UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
MATA 

FLORESTAL 
DUNAS 

VEGETAÇAO 
CAMPESTRE 

MANGUEZAL PASTAGEM 
URBANO 

(EDIFICAÇÃO) 
HABITAÇÕES 

UNIFAMILIARES 
SOLO 

EXPOSTO 
PANTANAIS 

PLANÍCIE FLUVIO - 
COSTEIRA 

50 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA ARMAÇAO /  / / / * / +  

51 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA PRAIA 
PINHEIRA - RIO DA MADRE 

/  * / * * * + * 

52 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA PRAIA DE 
FORA 

/  / / / * / +  

53 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO PÂNTANO 
DO SUL 

/ * / / / / / +  

54 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA LAGOA DA 
CONCEIÇAO 

/  / / / * / +  

55 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO DEPRESION 
CENTRAL - AEROPUERTO CAMPECHE 

/  / / / * / +  

56 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO CUBATÃO /  / / / * / +  

57 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DOS 
BARREIROS 

   / + * + +  

58 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO CACUPÉ /  / / / * / +  

59 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO BIGUAÇU /  / / / * / +  

60 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA DANIELA /  / / / * / +  

61 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DOS INGLESES - 
RIO VERMELHO 

*  * * * * / +  

62 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO NORTE DA 
ILHA DE STA CATARINA 

*  * * * / / + * 

63 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA CAIEIRA /  / / / + / +  

64 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO TIJUCAS /  / / / + + +  

65 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DO ARMAÇAO /  / / / * / +  

66 
PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA CENTRO - 
ENTORNO AO MANGUEZAL DO ITACOBUBI 

/  / / / * / +  

67 PLANICIE FLUVIO - COSTEIRA DA PRAIA MOLE /  / / / * / +  
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Unidades Primárias NUM UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
MATA 

FLORESTAL 
DUNAS 

VEGETAÇAO 
CAMPESTRE 

MANGUEZAL PASTAGEM 
URBANO 

(EDIFICAÇÃO) 
HABITAÇÕES 

UNIFAMILIARES 
SOLO 

EXPOSTO 
PANTANAIS 

MANGUEZAL 

68 MANGUEZAL DO RIO RATONES + + + * + + + + * 

69 MANGUEZAL DO SACO GRANDE + + + * + + + + * 

70 MANGUEZAL DO ITACORUBI + + + * + + + + * 

71 MANGUEZAL DO RIO TOVARES + + + * + + + + * 

72 MANGUEZAL DO RIO TAPERA + + + * + + + + * 

73 MANGUEZAL DO RIO GRANDE DE PALHOÇA + + + * + + + + * 

74 MANGUEZAL DO RIO CUBATÃO + + + * + + + + * 

DUNAS 

75 
DUNA BEM CONSERVADA DOS INGLESES - 
RIO VERMELHO 

+ * / + + + + +  

76 
ÁREAS DE PROTEÇÃO DUNAR DOS INGLESES 
- RIO VERMELHO 

/ * * + + + + +  

77 DUNA BEM CONSERVADA DO SANTINHO + * / + + + + +  

78 ÁREAS DE PROTEÇÃO DUNAR DO SANTINHO / * * + + + + +  

79 DUNA BEM CONSERVADA DA JOAQUINA + * / + + + + +  

80 ÁREAS DE PROTEÇÃO DUNAR DA JOAQUINA / * * + + + + +  

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.6 Evolução do Crescimento Populacional no Núcleo 

Metropolitano de Florianópolis 

A população como objeto, sujeito e recurso territorial, ocupa um lugar preeminente na 
análise do crescimento da mancha urbana e, posteriormente, no desenho de cenários para 
o crescimento da mesma para os anos de 2030 e 2050. 

A população configura-se como um recurso essencial do território, por suas características, 
quantitativas e qualitativas, interatuando na configuração e dinamismo dos distintos 
processos que definem a mancha urbana. De maneira quantitativa interatua pela extensão 
de sua área de ocupação da pegada urbana, e de maneira qualitativa pelo modelo da 
mancha urbana e uso do solo que configura, determinando a quantidade de população 
assentada em um local e seu comportamento no espaço. 

Em seu aspecto quantitativo, a dinâmica populacional condiciona, de maneira importante, 
o crescimento urbano. Deste modo, o crescimento ou diminuição da população – 
determinada pelos nascimentos, óbitos e fluxos migratórios- é um dos principais elementos 
a se ter em conta para o cálculo da pegada urbana. 

No que diz respeito à análise qualitativa, o conhecimento das características 
sociodemográficas da população permite estabelecer uma série de conclusões e 
recomendações úteis para a ocupação, densidade e usos. 

Para o estudo do Núcleo Metropolitano de Florianópolis foram consideradas na análise 
histórica e atual as seguintes variáveis: 

 População total e distribuição por municípios: evolução da população por 
município e taxa de crescimento 

 Densidade demográfica 
 População urbana e rural 
 Pessoas por unidade de habitação 

Assim, para tal análise foram utilizadas informações disponíveis nos diversos censos 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): censo 1980, censo 
1991, censo 2000 e censo 2010, assim como as bases cartográficas municipais 
desenvolvidas pelo mesmo instituto. 

2.6.1 Evolução da população 

A análise do crescimento demográfico e do fluxo migratório observados em um território, 
entre outros fatores, é ferramenta fundamental para que se trace um perfil do crescimento 
de sua pegada urbana, uma vez que esta também é influenciada pelo crescimento da 
população que contém. 

Nas últimas seis décadas, a forma de ocupação territorial foi gradualmente alterada, diante 
do êxodo rural ocasionado pelo desenvolvimento das atividades industrial e de serviços nos 
centros urbanos em franco processo de expansão. Ao diversificar-se a atividade econômica 
em dada região, a população é atraída para novos empregos, deixando para trás as formas 
de viver e ocupar um espaço características do meio rural. As cidades recebem este 
contingente populacional, que causa diversas alterações em sua morfologia ao longo destas 
décadas, seja pela forma como vão estabelecer suas habitações, como vão se deslocar para 
seus trabalhos, como vão acessar bens e serviços etc. 

Tal dinâmica também fez parte do crescimento populacional e da mancha urbana do NMF. 
Na segunda metade do século XX, houve, na capital catarinense, um grande crescimento 
populacional, relacionado à exploração do potencial turístico e de serviços da região. Além 
disso, os municípios do núcleo metropolitano foram influenciados por tal dinâmica e 
passaram a servir como áreas de serviços e empregos complementares à capital, o que 
potencializou a atração de novos moradores para tais áreas. 

A Figura 30 apresenta os dados da evolução da população do NMF para as últimas décadas. 
Percebe-se a discrepância de crescimento entre a capital e o restante dos municípios do 
NMF, cujo crescimento de 233 mil habitantes corresponde a quase metade do valor do 
NMF, que atingiu um incremento de 513 mil habitantes no mesmo período de 30 anos. 
Também se verifica os altos índices de crescimento dos municípios de São José, Palhoça e 
Biguaçu, que compõe a área conurbada junto a Florianópolis, com os valores de 122 mil, 99 
mil e 36 mil habitantes respectivamente. No restante dos municípios o crescimento é 
inferior a 10 mil habitantes, já que as dinâmicas urbanas e econômicas não são tão 
próximas. 

Florianópolis é, portanto, o grande polo atrativo da região, concentrando um grande 
crescimento populacional que extravasa seus limites e atinge, com intensidade menor, a 
região de conurbação urbana da capital e os demais municípios do núcleo metropolitano. 
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Tabela 31. Evolução da população do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

Município 1980 1991 2000 2010 

Florianópolis 187.880 258.383 342.315 421.203 

Antônio Carlos 5.412 5.613 6.434 7.458 

Biguaçu 21.441 34.639 48.077 58.206 

Governador Celso Ramos 7.814 9.629 11.598 12.999 

Palhoça 38.023 68.564 102.742 137.334 

Santo Amaro da Imperatriz 11.316 12.287 15.708 19.823 

São José 87.822 132.208 173.559 209.804 

São Pedro de Alcântara  3.266 3.584 4.704 

Águas Mornas 4.626 5.716 5.390 5.548 

Núcleo Metropolitano 364.334 530.305 709.407 877.116 

Estado de Santa Catarina 3.687.652 4.538.248 5.349.580 6.248.436 

Fonte: IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 186. Evolução da população do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

 

Fonte: IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Assim, o crescimento populacional observado em algumas cidades da região fica muito 
mais concentrado nos municípios com maior potencial econômico, principalmente na 
última década (2010), totalizando aproximadamente 830 mil habitantes somente na área 
conurbada dos municípios de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José, onde se 
encontram, também, uma população essencialmente urbana. 

A análise da situação domiciliar da população do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 
segundo dados do IBGE apresenta dados de população urbana e rural na região. A cidade 
com maior parcela de sua área considerada rural é Florianópolis, que possui 4% de seu 
espaço fora de sua mancha urbana. É importante destacar que nas definições estabelecidas 
pelo IBGE (2010), se considera população urbana ou rural segundo a legislação urbanística 
e de ordenamento territorial do período do censo populacional, ou seja, os índices estão 
vinculados à legislação de cada município e não a uma definição padrão de atividades 
exercidas no uso do solo. Assim, com o novo Plano Diretor aprovado em Florianópolis este 
ano de 2014, tal relação entre população urbana e rural tende a mudar, pois houve uma 
ampliação da área urbana municipal, como é detalhado no item 2.7Análise do 
Planejamento Existente e de Infraestruturas Previstas. 

 

Tabela 32. Evolução da população urbana do NMF 

Município 
1991 2000 2010 

urbana total urbana total urbana total 

Florianópolis 242.989 258.383 332.185 342.315 405.286 421.240 

Antônio Carlos 977 5.613 1.760 6.434 2.341 7.458 

Biguaçu 28.783 34.639 42.907 48.077 52.758 58.206 

Governador Celso 
Ramos 

7.472 9.629 10.842 11.598 12.252 12.999 

Palhoça 65.791 68.564 97.914 102.742 135.311 137.334 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

7.701 12.287 12.536 15.708 14.970 19.823 

São José 124.411 132.208 171.230 173.559 207.312 209.804 

São Pedro de Alcântara 396 3.266 2.096 3.584 3.729 4.704 

Águas Mornas 1.042 5.716 1.715 5.390 2.327 5.548 
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Município 
1991 2000 2010 

urbana total urbana total urbana total 

Núcleo Metropolitano 479.562 530.305 673.185 709.407 836.286 877.116 

Fonte: IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A análise LANDSAT realizada no item 2.3 com base no mapa “Uso e cobertura da terra 
2002”, também realizado pelo IBGE, demonstra uma realidade diferente, onde os usos 
classificados como culturas temporárias, culturas permanentes, pastagem e silvicultura 
atingem 17% da área da NMF em 1993, cresce para 20% em 2003 e tem uma retração na 
década seguinte para 13%. Assim sendo, a análise da relação entre população urbana e 
rural do NMF de acordo com os dados do IBGE pode gerar equívocos dependendo dos 
critérios utilizados para caracterizar as diferentes regiões. 

Quando se examinam as taxas de crescimento interanual da população da região, nota-se 
que houve uma pequena diminuição no ritmo do crescimento no NMF como um todo desde 
1980, que se exacerba no período entre 2000 e 2010 atingindo uma taxa de 2,15%, 
considerada mediana. Percebe-se que entre 1980 e 1991 os municípios componentes da 
área conurbada possuem os maiores índices de crescimento, sendo entre eles o menor 
índice o da capital. No período seguinte, São José, Palhoça e Biguaçu têm um decréscimo 
nas suas taxas de crescimento e o restante dos municípios sofre um acréscimo, com 
exceção de Águas Mornas. Neste período Florianópolis atinge 3,17% de crescimento, taxa 
considerada alta.  

Entre 2000 e 2010 verifica-se o decréscimo no crescimento dos municípios da região, com 
exceção de São Pedro de Alcântara, município criado em 1994, e Águas Mornas, que estava 
perdendo população com crescimento negativo no período anterior. 

 

Figura 187. Taxa de crescimento interanual do NMF 

 1980-1991 1991-2000 2000-2010 

Florianópolis 2,94% 3,17% 2,10% 

Antônio Carlos 0,33% 1,53% 1,48% 

Biguaçu 4,46% 3,71% 1,94% 

Governador Celso Ramos 1,92% 2,09% 1,16% 

 1980-1991 1991-2000 2000-2010 

Palhoça 5,51% 4,60% 2,93% 

Santo Amaro da Imperatriz 0,75% 2,77% 2,36% 

São José 3,79% 3,07% 1,95% 

São Pedro de Alcântara 0,00% 1,04% 2,77% 

Águas Mornas 1,94% -0,65% 0,29% 

Núcleo Metropolitano 3,47% 3,29% 2,15% 

Estado de Santa Catarina 1,90% 1,84% 1,57% 

Brasil 0,55% 0,94% 1,17% 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Comparando as taxas de crescimento interanual auferidas no NMF com os mesmos dados 
observados em outras cidades da “Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis” (ICES), do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), nota-se que o NMF tem uma taxa média 
de crescimento, menor que de Palmas (cidade nova e povoada recentemente) e a Área 
Metropolitana de Asunción (Paraguai), capital do país, e muito próxima de Cuenca. Em 
relação às cidades brasileiras estudadas, o NMF tem crescimento superior à Microrregião 
de João Pessoa e Região Metropolitana de Vitória. Se for examina somente a cidade de 
Florianópolis, individualmente, a mesma ainda estaria com taxas de crescimento 
populacional superior à Microrregião de João Pessoa e da Região Metropolitana de Vitória, 
com 2,10% em 2010. 
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Figura 188. Taxa de crescimento interanual de cidades ICES 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Para estabelecer a relação entre o crescimento da população e o espraiamento das cidades, 
é necessário analisar a trajetória de crescimento da mancha urbana na região. Para esta 
análise, além de se examinarem as fotos LANDSAT (item 2.3 Análise Multitemporal da 
Mancha Urbana e Uso do Solo a partir de imagens de satélite LANDSAT), produzidas a partir 
da década de 1990, também é válida a comparação entre as taxas interanuais de 
crescimento populacional e as taxas de crescimento interanual da mancha urbana no NMF, 
estabelecendo a relação entre crescimento da população e a superfície territorial urbana 
que a mesma ocupa. 

Esta análise evidencia um processo de espraiamento intenso nas cidades interiorizadas da 
região, muito superior ao crescimento populacional nas mesmas. Antônio Carlos, 
Governador Celso Ramos, Santo Amaro da Imperatriz, São Pedro de Alcântara e Águas 
Mornas tiveram um crescimento muito intenso da sua mancha urbana, que não seguiu a 
mesma intensidade da taxa de crescimento populacional para o mesmo período, 
evidenciando um espraiamento e fragmentado da mancha urbana. 

Em Florianópolis, Palhoça e São José o crescimento populacional foi superior ao 
crescimento da mancha urbana, demonstrando um pequeno adensamento populacional 
nestes municípios, mas ainda com taxas de crescimento médio da mancha urbana. 

 

Tabela 33. Taxas de crescimento interanual da mancha urbana e da população 

Municípios 
2000-2010 

Mancha Urbana População 

Florianópolis 1,36% 2,10% 

Antônio Carlos 8,02% 1,48% 

Biguaçu 2,59% 1,94% 

Governador Celso Ramos 3,21% 1,16% 

Palhoça 2,80% 2,93% 

Santo Amaro da Imperatriz 4,98% 2,36% 

São José 1,53% 1,95% 

São Pedro de Alcântara 3,93% 2,77% 

Águas Mornas 3,21% 0,29% 

Núcleo Metropolitano 1,96% 2,15% 

Fonte: IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 189. Taxa de crescimento interanual da mancha urbana - NMF 

 

Fonte: IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 190. TCI da mancha urbana e população - NMF 

 

Fonte: IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Deste modo, para analisar melhor a questão do crescimento da mancha urbana também é 
necessário entender como os habitantes se localizam no território. A verificação da 
densidade é um indicador muito eficiente para tal questão, uma vez que apresenta a 
relação de habitantes por área ocupada. Assim, é possível analisar o contexto urbano com 
três conceitos de densidade distintos, conforme detalhado na Figura 192. Serão utilizados 
neste trabalho três conceitos de densidade: municipal, residencial e residencial líquida.  

A densidade municipal é a relação entre a população total (urbana e rural) e a área bruta 
total de cada município. É um conceito simples, mas que não apresenta resultado 
comparável entre municípios, dado que um município com grande extensão territorial e 
população equivalente à de outro município menor em território apresentarão índices de 
densidade residencial bruta diferentes. No caso dos municípios do Núcleo Metropolitano 
de Florianópolis, a área municipal estabelecida pelo IBGE (2010) contempla, também, áreas 
marítimas, que foram excluídas para o estabelecimento das densidades municipais, na 
Figura 191. 

Quando se calcula a densidade residencial, relação entre a população residente com a área 
que ocupam as residências, descontando áreas verdes e de uso esporádico, mas não 
descontando vias, escolas e espaços de uso frequente, é possível analisar de forma mais 
apurada de que forma está se adensando um município e comparar a outros. 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

1950-1970

1970-1990

1990-2003

2003-2013

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

Sup 2003-2013 Pop 2000-2010



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

P.155 

Figura 191. Densidade urbana do NMF 

 

Já o conceito de densidade residencial líquida exclui os usos considerados pela densidade 
residencial, exceto o uso residencial, considerado exclusivamente, para se calcular a 
densidade exata das áreas residenciais existentes no município, e não a mancha urbana 
completa. 

A densidade municipal auferida nas cidades da região, excetuando a capital Florianópolis e 
a cidade de São José, é extremamente baixa, em alguns casos beirando a densidade zero. 
A média para a região é de apenas 3 habitantes por hectare. 

Partindo para a análise da densidade residencial, se auferem densidades médias, 
aparecendo entre as cidades alguns índices considerados altos, como em São José e Águas 
Mornas, em torno de 60 habitantes por hectare. As demais cidades têm densidade 
residencial entre 30 e 50 habitantes por hectare, compondo densidade líquida média de 
cerca de 50 habitantes por hectare para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis. 

A comparação entre as densidades calculadas das cidades ICES brasileiras, apresentada na 
Figura 193, indica que, à exceção de Vitória, que apresenta índices um pouco mais altos que 
as demais, estas apresentam perfis muito semelhantes de densidade residencial, apesar de 
o mesmo não ocorrer com as densidades municipais. 

Comparando a densidade residencial observada em Florianópolis e região com grandes 
cidades do mundo, se nota que, apesar de estar acima da média mundial, o índice da região  

 

 

 

catarinense é baixo em relação a outros grandes centros urbanos, como São Paulo, Madri 
ou Barcelona – que possuem morfologias urbanas distintas entre si (algumas mais 
verticalizadas e menos densas e outras mais horizontalizadas e mais densas). 

Estabelecendo uma relação com a análise realizada no item 2.4.2.2 Densidade, que 
relacionou as densidades residenciais para os setores do município de Florianópolis e para 
as áreas residenciais, é possível concluir que uma análise generalizada do município acaba 
por não apresentar um valor total que condiz com as diversas realidades dos sistemas 
territoriais existentes na cidade. Isto porque, no Setor Centro, é possível encontrar 
densidades altas (a partir de 100 habitantes por hectare), mas há muitas outras áreas que 
apresentam menos de 50 habitantes por hectare, como o Setor Ingleses, Campeche ou 
Canasvieiras, o que diminuiu a densidade residencial total para o município para menos de 
50 habitantes por hectare. 

A baixíssima densidade, aliada à expansão da mancha urbana de Florianópolis, é uma das 
suas principais debilidades, já que, em diversos pontos há menos de 50 habitantes por 
hectare; densidade considerada “não suficiente” para a manutenção de infraestruturas 
urbanas. Florianópolis e diversos municípios do seu núcleo metropolitano tem como 
desafio para a produção de uma cidade compacta e sustentável a ampliação dos índices de 
densidade urbana, o que diminuiria os custos em infraestrutura e em deslocamentos 
veiculares, por exemplo. 

 

 

Fonte: IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 192. Formas de calcular a densidade 

 

Figura 193. Densidades municipal e residencial das cidades ICES brasileiras 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

 

 

Figura 194. Comparação entre densidades residenciais de grandes cidades 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.7 Análise do Planejamento Existente e de Infraestruturas 

Previstas 

2.7.1 Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

O NMF não possui uma instituição ou órgão específico para seu planejamento e controle, 
porém conta com a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis – GRANFPOLIS – 
como espaço para diálogo entre municípios vizinhos, que inclui os 22 municípios da Região 
Metropolitana de Florianópolis. A associação foi fundada em 1969 e seus objetivos são 
ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos Municípios e 
promover a cooperação intermunicipal e intergovernamental. Sua organização interna é 
composta por: 

 I - Assembleia Geral; 
 II – Conselho Fiscal; 
 III – Diretoria Executiva; 
 IV - Secretaria Executiva; 
 V – Departamentos Técnicos. 

 

A Assembleia Geral é composta pelos prefeitos e presidentes da câmara de vereadores dos 
municípios, o Conselho Fiscal e Diretoria Executiva são compostos por integrantes da 
Assembleia e eleitos por esta. A Diretoria Executiva indica todo o restante dos cargos. Assim 
sendo, a GRANFPOLIS não prevê participação social em nenhum nível de sua estrutura, 
sendo seu foco a integração dos chefes do legislativo e executivo de cada município.  

Apesar deste foco na cúpula dos poderes municipais, a entidade promove diversos cursos 
de capacitação para técnicos das prefeituras e atuou na formulação do Plano Diretor 
Municipal de Governador Celso Ramos. Porém percebe-se que a existência da associação 
não é o suficiente para que os diversos municípios alinhem suas políticas urbanas, pois além 
da inexistência de iniciativas com este fim não há informações disponíveis sobre reuniões 
da Assembleia Geral. 

Além do GRANFPOLIS, o IPUF - Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – 
também visa atuar no planejamento integrado do município e, especialmente com os da 
Microrregião da Grande Florianópolis, com vistas ao desenvolvimento do processo de 
planejamento integrado da região, apesar de ser autarquia municipal. 

 

2.7.2 Plano de Mobilidade Metropolitana Sustentável 

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PLAMUS) está em fase de concepção e engloba 
os treze municípios da Grande Florianópolis: Anitápolis, Rancho Queimado, São Bonifácio, 
Angelina, Antônio Carlos, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da 
Imperatriz, Biguaçu, Governador Celso Ramos, São José, Palhoça e Florianópolis. 

Os objetivos do plano são: 

 Desenvolver e aplicar uma visão mais abrangente sobre a mobilidade urbana, que 
transcenda a discussão de modais e oferta de infraestrutura 

 Tratar o conceito de mobilidade como a facilidade de se chegar a destinos 
(acessibilidade) 

 Promover sustentabilidade econômica e ambiental 
 Estimular o crescimento inteligente e orientar o desenvolvimento urbano para um 

sistema de transporte coletivo mais eficaz 

 

O plano é financiado pelo Fundo de Estruturação de Projetos (FEP) do BNDES e conta com 
acompanhamento direto do Governo do Estado de Santa Catarina e dos municípios da área 
de abrangência do estudo. Esse estudo avaliará os diversos elementos urbanos que 
impactam na mobilidade de cada município alvo da pesquisa, orientando o seu 
desenvolvimento para a criação de cidades mais harmônicas e conectadas entre si, que 
aproximem as pessoas de suas atividades cotidianas, aumentando a qualidade de vida da 
Região Metropolitana de Florianópolis. 

 

2.7.3 Análise do Planejamento Municipal 

Neste item será analisado o planejamento urbanístico, ambiental e do uso do solo nos nove 
municípios que compõem o Núcleo Metropolitano de Florianópolis, a saber: Florianópolis, 
São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos, Águas Mornas, Biguaçu, Governador Celso Ramos, 
Palhoça, São José e Santo Amaro da Imperatriz. De acordo com o Censo Demográfico 2010, 
o NMF possui 877.706 habitantes e ocupa uma superfície territorial de 23.0769,7 km2. A 
análise concentra-se nas principais determinações propostas pelos planos diretores e as 
implicações resultantes das suas propostas para o desenho da pegada urbana. Para a 
análise consideram-se os seguintes instrumentos de ordenação territorial, conforme a 
tabela abaixo: 
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Tabela 34. Instrumentos Territoriais Vigentes 

Município  Plano Diretor Municipal vigente Lei 

Florianópolis Dispõe de Plano Diretor (2014) Lei Complementar nº 482/2014 

São Pedro de 
Alcântara 

Dispõe de Plano Diretor (2011) 
Lei Complementar n.º 80/2011 – Plano 

Diretor; 

Antônio Carlos 
Dispõe de Plano Diretor (2010), que 
entrará em fase de revisão a partir 

de outubro de 2014 
Lei nº 1292/2010 

Águas Mornas Dispõe de Plano Diretor (2008) 
Lei Complementar nº 006/2008, de 28 

de agosto de 2008 

Biguaçu 

O Plano Diretor está em processo de 
alteração de mais de 40 itens na 
câmara municipal. Previsão de 

aprovação em 2014 

Lei nº 12/2009 

Governador 
Celso Ramos 

Dispõe de Plano Diretor 
desatualizado (1996), está em 

aprovação um novo Plano desde 
2012 

Lei Complementar nº 389, de 19 de 
julho de 1996 

Palhoça 

Dispõe de Plano Diretor 
desatualizado de 1993, a elaboração 

de novo plano está em processo 
desde 2008 

Lei nº 15/1993 

São José 

Dispõe de Plano Diretor 
desatualizado de 1985, houve um 

processo de elaboração de um novo 
plano em 2003 e 2004, porém o 
plano ainda não foi votado na 

câmara de vereadores 

Lei nº 1605/1985 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

Plano diretor em desenvolvimento 
desde 2012 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.7.3.1 Florianópolis 

O Plano Diretor do Município de Florianópolis (PDMF) é o pacto que visa organizar a 
ocupação do território municipal de forma a proporcionar qualidade de vida para o 
conjunto da população, baseado nos valores sociais e deve garantir o desenvolvimento 
sustentável, praticado em estreita correlação com o meio ambiente e o patrimônio cultural. 

No segundo artigo do plano é definido o principal compromisso norteador deste: 

“O conjunto de princípios e regras desta Lei Complementar é o compromisso 
que transcende os interesses da população atual, trata-se de um pacto que 
protege a herança recebida da natureza e dos que no passado viveram na 
cidade e configura um trato de responsabilidade das atuais para com as 
futuras gerações de cidadãos de Florianópolis, para tanto, o Plano Diretor 
precisa ter como ponto de partida o reconhecimento geral e a proteção que 
couber ao patrimônio herdado pelas atuais gerações, formado pelas dotações 
da natureza e realizações do gênero humano.” (FLORIANÓPOLIS, 2014) 

Assim sendo, o PDMF se destaca por ter foco na preservação e melhoramento das 
qualidades cênicas do município, determinando sua priorização na construção e 
requalificação de vias e empreendimentos, além de propor políticas específicas de 
embelezamento da cidade como a Política de Qualificação dos Espaços e Equipamentos 
Públicos com Desenho Urbano Integrado, que consiste em atualizar o padrão do mobiliário 
urbano, sinalização, calçadas e antenas de comunicação. Para atingir seus objetivos, o plano 
define e regulamenta todos os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, além de 
indicar os parâmetros de uso e ocupação do solo no seu zoneamento. 

O PDMF não prevê sua revisão após 10 anos de existência como exige o Estatuto das 
Cidades, mas ao contrário no artigo 5º informa que “o crescimento urbano previsto no plano 
diretor se baseia na estimativa de que entre 2030 e 2040 a população brasileira tende a 
estabilizar-se em termos quantitativos. O incremento demográfico admitido no plano não 
pode prescindir do paulatino desenvolvimento da oferta de infraestrutura” 
(FLORIANÓPOLIS, 2014). O plano prevê para o ano de 2030 uma população de 750.000 
habitantes.  

O novo perímetro urbano proposto pelo Plano diretor incorpora a totalidade da área 
urbanizável do município, extinguindo as áreas de produção rural. Este perímetro totaliza 
uma área de 206 hectares, o que geraria um adensamento médio de 36 habitantes por 
hectare no ano de 2030. Cabe ressaltar que esta densidade é muito baixa e promoveria 
altos custos para implantação de infraestrutura em toda a sua extensão.  
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O plano tem como uma de suas principais diretrizes a reafirmação do modelo polinucleado 
de organização territorial, e coloca diversos instrumentos para a sua indução. Ele prevê sua 
complementação por planos setoriais, que podem abarcar setores do território municipal 
ou temas específicos e se aplica com projetos e ações selecionadas. O texto cita alguns dos 
locais e temas a serem abordados, sem informar prazos para sua execução e prioridades. 
Também propõe a implantação de Planos específicos de Urbanização, que são definidos 
como “planos urbanísticos detalhados, cujas propostas devem levar a soluções emanadas 
e aprofundadas das diretrizes previstas no Plano Diretor ao nível do lote” (FLORIANÓPOLIS, 
2014). Estes podem alterar, no todo ou em parte, o sistema viário, o zoneamento, as 
dimensões de lotes e os limites de ocupação da área. 

Outra proposta do plano é a criação de Áreas de Urbanização Especial, definidas como: 
“grandes áreas urbanizáveis a partir de projeto amplo, que reserva setor predominante 
para preservação ambiental e adensa a área remanescente, criando novas centralidades 
caracterizadas pela mescla de funções e espaços humanizados” (FLORIANÓPOLIS, 2014). 
Estas áreas encontram-se espalhadas por todo o município e não possuem outras diretrizes 
além da sua definição. Ainda há os Projetos Especiais propostos que “se caracterizam por 
serem projetos de lei de edificações destinadas a uso público ou coletivo que, não obstante 
sua relevância, por sua singularidade, não são compatíveis com os padrões urbanísticos de 
ocupação do solo determinados pelo Plano Diretor” (FLORIANÓPOLIS, 2014). Estes projetos 
serão declarados pelo Chefe do Poder Executivo e seus limites urbanísticos serão definidos 
por equipe técnica multidisciplinar, composta por servidores públicos municipais e criada 
por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.  

Além de consolidar os núcleos existentes e induzir a criação de novos núcleos, estes 
instrumentos colocam o planejamento do município por setores, sem indicar prioridades 
ou prazos nas ações e ainda permitindo alterações nos parâmetros urbanos vigentes no 
plano diretor. Assim sendo, percebe-se a intenção de manter o PDMF como base 
instrumental para as políticas públicas do município com validade indefinida e sua aplicação 
será realizada através de leis complementares, o que restringe a auto aplicabilidade do 
plano. 

 

Figura 195. Setorização do município em distritos 

 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2014 
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O PDMF ainda define os seguintes planos a serem realizados a fim de complementar o plano 
diretor: 

 Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico; 
 Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos; 
 Plano Diretor de Drenagem Urbana; 
 Plano de Manejo das Unidades de Conservação  
 Plano Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado; 
 Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; 
 Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana; 
 Plano Municipal de Redução de Riscos;  
 Plano Municipal de Regularização Fundiária de Interesse Social e Específico 

 

É importante colocar que o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que 
engloba todo o município, foi finalizado em 2012 e sua existência não é mencionada no 
PDMF. Já o PLHIS possui um capítulo que apresenta os instrumentos legais que devem ser 
regulamentados pela proposta do novo Plano Diretor, são eles: 

 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 
 AEIS – Áreas Especiais de Interesse Social 
 Incentivos Urbanísticos em AEIS 
 Urbanização Social 
 Compulsoriedade do Uso e Ocupação do Solo 
 Consórcio Imobiliário 
 Outorga Onerosa do Direito de Construir 
 Direito de preempção 
 Direito de Superfície 
 Transferência do direito de construir 
 Operações Urbanas Consorciadas 

 

Porém diversas definições e parâmetros dos instrumentos possuem diferenças 
fundamentais entre os dois planos. Primeiramente os planos possuem diretrizes diferentes 
em relação à prioridade dada ao direito à habitação, enquanto o PLHIS “objetiva promover 
o planejamento das ações do setor habitacional de forma a garantir o acesso à moradia 
digna, a expressão dos agentes sociais sobre a habitação de interesse social e a integração 
dos três níveis de governo” (FLORIANÓPOLIS, 2012), o plano diretor afirma que “o direito à 
habitação não pode sobrepor-se ao uso adequado da propriedade, nem ao que também é 

de todos, como o usufruto da natureza e o direito à paisagem” (FLORIANÓPOLIS, 2014), 
relevando as questões de acesso à moradia a um segundo plano. 

 

Figura 196. Demanda habitacional até 2028 x disponibilidade de área 

 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2012 
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Destacamos nesta questão um ponto conceitual importante que difere nos dois planos. No 
PLHIS as Zonas Especiais de Interesse Social são parcelas urbanas destinadas à moradia da 
população de baixa renda, enquanto no PDMF as ZEIS são destinadas à moradia da 
população de interesse social. Enquanto o primeiro engloba na população a ser 
contemplada com os parâmetros diferenciados para a ocupação das ZEIS apenas famílias 
com renda de 0 a 3 salários mínimos, o plano diretor estabelece padrões diferenciados para 
três faixas de renda, que chegam até a 10 salários mínimos. Dessa maneira, o estímulo para 
a ocupação das áreas inclui habitações de mercado, tirando o foco existente no plano de 
habitação de contemplar as populações mais carentes nas ZEIS. É importante incluir na 
análise que no plano de habitação o único instrumento voltado especificamente para a 
população de baixa renda era as ZEIS, pois o restante contempla a população de interesse 
social. Assim sendo, a aplicação de alguns instrumentos prevista pelo PLHIS foi 
descaracterizada no PDMF e, portanto, a estratégia de aplicação do plano de habitação 
deve ser revisada. 

Em relação à mobilidade urbana, o PDMF coloca que “a estratégia de mobilidade e 
acessibilidade complementada pela política de fortalecimento da multicentralidade, 
conterá a previsão da instalação de corredores de transporte de passageiros, de linhas 
circulares e intra-bairros para o transporte coletivo, bem como a diversificação dos modais 
de conexão entre as diversas localidades do Município e entre a Ilha e o Continente e 
também com a região metropolitana” (FLORIANÓPOLIS, 2014). O plano indica a 
reconfiguração das rodovias estaduais, priorizando o transporte coletivo e implantando, 
sempre que possível, faixas exclusivas de ônibus, construindo ciclovias e vias marginais nos 
bolsões de ocupação. Também prevê a implantação de corredores marítimos conectando 
as regiões norte e sul da ilha sem atravessar a área central da cidade, assim como a conexão 
entre a ilha e continente em diversos pontos. 

O macrozoneamento do município é dividido em três tipologias, e cada uma delas tem suas 
subdivisões no zoneamento, a saber: 

Macro Área de Usos Não Urbanos, com a função precípua de abrigar e desenvolver a 
biodiversidade: 

 I - Área de Preservação Permanente (APP)  
 II - Unidade de Conservação (UC)  
 III - Áreas de Elementos Hídricos (AEH)  

 

Macro Área de Transição, que permitem usos urbanos de baixa densidade com a função de 
proteger as Áreas de Usos Não Urbanos e reservar áreas para expansão urbana em longo 
prazo: 

 

 I - Áreas de Preservação com Uso Limitado (APL)  
 II - Área Residencial Rural (ARR) 
 III - Área de Urbanização Especial (AUE) 

 

Macro Área de usos Urbanos, destinadas prioritariamente às funções da cidade: 

 I - Área Residencial Predominante (ARP)  
 II - Área Residencial Mista (ARM)  
 III - Área Mista de Serviço (AMS) 
 IV - Área Mista Central (AMC)  
 V - Área Turística Residencial (ATR) 
 VI - Área Turística e de Lazer (ATL)  
 VII - Área Comunitária Institucional (ACI)  
 VIII - Área Verde de Lazer (AVL) 
 IX - Área de Estudo Ambiental (AEA)  
 X - Área Residencial Cultural (ARC) 
 XI - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

 

Assim, o novo Plano Diretor de Florianópolis, acaba por ampliar as áreas urbanizáveis do 
município, diminuindo a área rural prevista pelo Plano Diretor anterior. Isto se deve ao fato 
deste plano utilizar uma projeção temporal (2050) e populacional (700.000 habitantes) 
bastante grande (fora dos padrões estabelecidos pelo Estatuto das Cidades), o que 
implicaria na necessidade de aumento do estoque de terras urbanas; até pelo fato de não 
haver sido ampliada, em diversas localidades, a capacidade de adensamento. No entanto, 
por ser um instrumento que não define um faseamento e/ou etapas com prioridade de 
ocupação, esta nova área urbanizável poderia começar a ser ocupada, em espaços 
desconectados à malha urbana atual, o que levaria a uma expansão fragmentada e de baixa 
densidade da mancha urbana, que já vem ocorrendo atualmente na cidade. 
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Figura 197. Macrozoneamento de Florianópolis 

 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2014 

São Pedro de Alcântara 

O Plano Diretor Municipal de São Pedro de Alcântara (PDMSPA) é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento municipal, sob o aspecto físico, social, econômico e 
administrativo, tendo como finalidades a orientação da atuação do Poder Público e da 
iniciativa privada, o atendimento às aspirações da comunidade, a disciplina do 
desenvolvimento municipal e a preservação e conservação dos recursos naturais locais. O 
PDMSPA é constituído pelas seguintes leis complementares: 

 Lei do Plano Diretor Municipal; 
 Lei do Perímetro Urbano; 
 Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal; 
 Lei de Parcelamento do Solo Municipal; 
 Lei de Circulação, Transporte e Mobilidade Urbana; 
 Código de Obras; 
 Código de Posturas. 

 

Assim sendo, as leis complementares ao plano foram executadas concomitantemente a 
este e, portanto, estão alinhadas entre si, o que gera um diálogo e facilidade de leitura 
importantes e que dificilmente se encontra em outros municípios. Ainda são previstas 
outras leis complementares setoriais, como de saneamento, regulamentação do sistema 
viário e plano municipal de habitação. 

A política de desenvolvimento municipal compõe-se de macro diretrizes, diretrizes e ações 
estratégicas, sendo as macro diretrizes: 

 Desenvolvimento urbano e ambiental; 
 Dinamismo à economia e ao turismo; 
 Garantia da qualidade de vida e bem-estar. 

 

As principais estratégias para atingir seus objetivos são o desenvolvimento 
socioeconômico, otimização de infraestrutura e serviços e a conservação ambiental. 
Percebe-se que um dos grandes estímulos previstos para atingir um crescimento 
econômico e promover novos postos de trabalho é na área da educação e 
empreendedorismo, visando além de atrair novos setores produtivos a identificação e 
exploração de vazios econômicos no município. A capacitação profissional, estímulo à 
formação de micro e pequenas empresas, a comercialização da produção agrícola no 
próprio município, atração e desenvolvimento da agroindústria no município para agregar 
valor aos produtos locais, incentivo do comércio atacadista local e a promoção da 
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estruturação, implementação e adequação dos sistemas de comunicação são ações 
estratégicas para desenvolver tanto o mercado como a renda local. 

Apesar da importância dada à educação no plano, as duas únicas ações estratégicas 
colocadas são o fortalecimento da integração das escolas e entidades para projetos 
ambientais e a promoção de cursos profissionalizantes, não sendo mencionadas ações com 
o objetivo de erradicar o analfabetismo ou melhoria no ensino fundamental, apesar destes 
serem diretrizes especificadas. De uma maneira geral, há, no PDMSPA, diversas diretrizes e 
objetivos sem ações estratégicas para atingi-los ou com ações bastante vagas. 

Outro ponto de destaque do plano é a importância dada à integração tanto entre setores 
do governo municipal como com os municípios vizinhos, principalmente nos setores de 
desenvolvimento econômico, habitação e de mobilidade. Em compensação, as seções 
voltadas à saúde e ao saneamento não possuem diretrizes integradas entre si. 

Em relação à habitação o plano prevê a execução de uma lei setorial e dá as suas diretrizes, 
sendo seu objetivo “orientar as ações do Poder Público e da iniciativa privada propiciando 
o acesso à moradia a toda população, sem distinção, num processo integrado às políticas 
de desenvolvimento urbano e regional e demais políticas municipais” (SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA, 2011). Assim sendo, não há separação das políticas públicas para os diferentes 
segmentos sociais, assim como não existem ZEIS no zoneamento ou outros instrumentos 
que viabilizem a produção de moradia para a população de baixa renda. Desta maneira não 
é claro como a questão será enfrentada no plano de habitação. 

A principal diretriz do sistema viário é a promoção da continuidade do sistema, integrando 
vias oficiais e não oficiais e dotando estas de infraestrutura básica, como pavimentação, 
implantação de calçadas e ciclovias, estabelecimento de nome das vias e elaboração de 
projetos viários. O sistema de transporte e mobilidade tem como principais diretrizes a 
priorização de pedestres seguido do transporte coletivo, a integração com o transporte 
estadual e interestadual, regular os serviços de transporte do município e de transporte de 
carga. 

O zoneamento da cidade busca evitar a expansão das áreas urbanas através da ocupação 
dos vazios urbanos, restringindo a expansão da mancha urbana. A fim de atingir este 
objetivo será implementada uma legislação específica para a implantação de condomínios 
e serão contratados servidores para acompanhar o cadastro e fiscalizar a implantação dos 
novos loteamentos. O ordenamento do uso do solo do município possui uma macrozona 
urbana e outra rural. 

 

Figura 198. Macrozoneamento de São Pedro de Alcântara 

 

Fonte: SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 2011 

 

A Macrozona Rural desdobra-se nas seguintes Zonas: 

 Zona de Uso Restrito – ZUR; 
 Zona de Uso Especial de Conservação – ZUEC; 
 Zona de Uso Especial Turístico – ZUET; 
 Zona Agrossilvipastoril – ZA; 
 Zona de Expansão Urbana – ZEU; 
 Zona Urbana – ZU. 

 

A Macrozona Urbana desdobra-se nas seguintes Zonas: 

 Zona Residencial 1 – ZR1; 
 Zona Residencial 2 – ZR2; 
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 Zona Empresarial – ZE; 
 Zona de Proteção 1 – ZP1; 
 Zona de Proteção 2 –ZP2; 
 Zona Especial Controlada – ZEC; 
 Zona de Serviço 1 – ZS1; 
 Zona de Serviço 2 – ZS2; 
 Zona Especial Histórica – ZEH. 

 

Figura 199. Zoneamento de São Pedro de Alcântara 

Fonte: SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, 2011 

2.7.3.2 Antônio Carlos 

O Plano Diretor Municipal de Antônio Carlos (PDMAC) é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento municipal, sob o aspecto físico, social, econômico e administrativo, tendo 
como finalidades a orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa privada, o 
atendimento às aspirações da comunidade, a disciplina do desenvolvimento municipal e a 
preservação e conservação dos recursos naturais locais. O PDMAC é constituído pelas 
seguintes leis complementares: 

 Lei do Plano Diretor Municipal; 

 Lei do Perímetro Urbano; 

 Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal; 

 Lei de Parcelamento do Solo Municipal; 

 Lei de Circulação, Transporte e Mobilidade urbana;  

 Código de Obras; 

 Código de Posturas. 

 

Assim como já foi comentado, a execução das leis complementares concomitantemente ao 
plano diretor facilita a integração dos planos e seu entendimento. Ainda são previstas 
outras leis complementares setoriais, como de saneamento, regulamentação do sistema 
viário e plano municipal de habitação. 

O PDMAC também é estruturado em setores e eles se configuram através de diretrizes, 
objetivos e ações estratégicas. As diretrizes gerais do plano são: 

 Desenvolvimento Estratégico Regional; 

 Sustentabilidade Sócio espacial; 

 Conservação Ambiental; 

 Desenvolvimento Socioeconômico; 

 Otimização da Infraestrutura; 

 Otimização dos equipamentos e serviços sociais; 

 Articulação Institucional. 

 Fortalecimento do setor industrial e comercial. 

 

Em relação ao meio ambiente, além das diretrizes, objetivos e ações específicas para este 
setor, a questão permeia todo o plano, seja relacionando o desenvolvimento do setor 
primário ao uso restrito de agrotóxicos, previsão de arborização urbana e tratamento 
urbanístico do sistema viário, integração da política ambiental com projetos de 
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saneamento, fortalecimento da integração das escolas e entidades para projetos 
ambientais, entre outros. A preocupação com o ambiente urbano também aparece, 
destacamos dois dos objetivos do setor de áreas verdes: “mobilizar a população envolvida 
de modo a identificar suas necessidades e anseios quanto às características físicas e 
estéticas do seu bairro de moradia” e “definir critérios para a vegetação a ser empregada 
no paisagismo urbano, garantindo sua diversificação” (Antônio Carlos, 2010). 

No PDMAC não há a regulamentação e definição de ZEIS. Suas diretrizes no capítulo 
referente ao setor de habitação buscam a promoção do cumprimento da função social da 
terra urbana, viabilização da produção de lotes urbanizados e de novas moradias, estímulo 
da participação da iniciativa privada na produção de moradias a toda população, 
continuidade ao processo de simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação 
do solo e das normas para as edificações, com vistas a permitir a redução dos custos e o 
aumento da oferta dos lotes e unidades de moradia. As ações estratégicas da política de 
habitação são a identificação de áreas irregulares e de interesse social, não tendo nenhuma 
ação voltada para a execução de moradias ou financiamento para famílias de baixa renda. 
No capítulo referente ao macrozoneamento há como ação estratégica a elaboração do 
Plano Municipal de Habitação, assim como promover a construção de moradias populares, 
através dos programas federais, estaduais e municipais. 

As principais diretrizes para os setores de sistema viário e mobilidade urbana são o 
planejamento e operação do sistema de mobilidade de forma integrada aos sistemas 
estadual e interestadual, estruturação de medidas reguladoras para o transporte de carga, 
como definição de rotas e pontos de carga e descarga dentro do município, compatibilizar 
a oferta de transportes e seus efeitos indutores com os objetivos e diretrizes de uso e 
ocupação do solo e da circulação viária. 

O zoneamento de Antônio Carlos não possui como um de seus objetivos a contenção do 
crescimento da mancha urbana da cidade, mas sua orientação “visando minimizar os 
impactos sobre áreas ambientalmente frágeis” (Antônio Carlos, 2010).  

O macrozoneamento de Antônio Carlos é dividido em macrozona urbana e macrozona 
rural. A Macrozona Urbana desdobra-se nas seguintes Zonas:  

 Zona Residencial 1 (ZR 1); 

 Zona Residencial 2 (ZR 2); 

 Zona Residencial 3 (ZR 3); 

 Zona Residencial 4 (ZR 4); 

 Zona Especial de Uso Turístico (ZEUT); 

 Zona Especial Institucional (ZEI); 

 Zona Especial de Serviço 1 (ZES 1); 

 Zona Especial de Serviço 2 (ZES 2). 

 Zona especial industrial. 

 

Figura 200. Zoneamento de Antônio Carlos 

 

Fonte: ANTÔNIO CARLOS, 2010 

 

A Macro zona Rural desdobra-se nas seguintes Zonas:  

 Zona de Uso Restrito (ZUR); 

 Zona de Uso Especial Turístico (ZUET); 

 Zona de Uso Especial Controlado (ZUEC); 

 Zona de Uso Especial Industrial (ZUEI); 

 Zona de Uso Agrossilvipastoril (ZUA); 

 Zona de Urbanização Específica (ZUE); 

 Zona de Uso Urbano (ZU). 
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Figura 201. Macrozoneamento de Antônio Carlos 

 

Fonte: ANTÔNIO CARLOS, 2010 

 

2.7.3.3 Águas Mornas 

O objetivo do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas (PDPAM) consiste em 
estabelecer regras que organizem o desenvolvimento do Município de maneira justa e 
sustentável e de garantir a participação popular em todo o processo de confecção do Plano. 
O plano traça uma série de estratégias que “servem como referencial para o Poder Público 
e para a iniciativa privada acerca dos principais aspectos do desenvolvimento e da 
qualificação territorial e urbanística do Município” (ÁGUAS MORNAS, 2008). Em cada uma 
delas há diversos programas com objetivos e ações bem definidas. Além disso, define e 
regulamenta o uso dos instrumentos previstos no Estatuto da cidade e dos parâmetros de 
uso e ocupação do solo no seu zoneamento. Assim sendo, o PDPAM não necessita de leis 
complementares para a sua aplicação direta. 

As estratégias propostas são as seguintes: 

 Estratégia de promoção do desenvolvimento econômico e rural; 
 Estratégia de melhoria do sistema viário e da mobilidade urbana; 
 Estratégia de promoção das condições de saúde; 
 Estratégia de qualificação e implantação de equipamentos comunitários; 
 Estratégia de melhoria da infraestrutura e saneamento; 
 Estratégia de ordenamento do uso e ocupação do solo. 

 

Destacamos, entre ações encontradas em diversas estratégias diferentes, a qualificação de 
recursos humanos, estruturação de secretarias e instituições ainda inexistentes no 
município, busca de parcerias em diferentes órgãos e níveis de governo e com a iniciativa 
privada, priorização e descrição das ações pontuais necessárias, implantação de 
infraestrutura mínima para atendimento da população e desenvolvimento econômico e a 
reserva de terras para uso institucional considerando a futura demanda do município, 
contando com Áreas de Especial Interesse Institucional demarcadas no zoneamento. 

O plano prevê a melhoria do sistema viário através da hierarquização das vias, resolução de 
problemas pontuais como pontes estreitas e muito baixas, implantação de sinalização de 
trânsito e iluminação pública. A proposta para as questões relacionadas à mobilidade não 
motorizadas é a busca de parcerias técnico-financeiras para a implantação de sistema de 
ciclovias e passeios acessíveis, não sendo previstas verbas públicas para sua 
implementação. O transporte coletivo na cidade ainda é incipiente e a principal premissa é 
prestar os serviços de transporte público coletivo urbano de caráter essencial, com o 
incremento de linhas e horários, além de interligar comunidades ainda não atendidas pelo 
transporte. 

Os objetivos centrais da estratégia de uso e ocupação do solo são o fortalecimento da 
centralidade urbana da sede do município, distribuição equitativa de equipamentos 
urbanos nas diferentes regiões do município, criação de estrutura urbana mínima nas 
localidades rurais possibilitando a instalação de comércio e serviços nos pequenos centros, 
combater a execução de obras e loteamentos irregulares e adequar a situação dos 
existentes e garantir reserva de terras para equipamentos públicos. Para tanto a prefeitura 
deve estruturar seu departamento institucional para orientar, analisar e fiscalizar os 
projetos de obras, de parcelamento e de condomínios horizontais no território municipal.  

O município é dividido em quatro macrozonas, a saber: 

 Macrozona Urbana; 
 Macrozona Rural; 
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 Macrozona do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro; 
 Macrozona Vila Nova. 

 

Segundo o PDPAM “a Macrozona Vila Nova constitui a porção sudeste de entorno da 
macrozona urbana, de difícil acesso e baixa ocupação, que apresenta características 
especiais devido à intensidade dos condicionantes ambientais (rios, montanhas, rodovia, 
entre outros) ” (ÁGUAS MORNAS, 2008). A Macrozona do Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro se localiza na área de proteção permanente da Serra do Tabuleiro, onde há 
populações tradicionais que se praticam agricultura não compatível com a legislação atual 
do local. Os principais objetivos desta zona são referentes a mediação dos conflitos e 
implantação do parque. 

 

Figura 202. Macrozoneamento de Águas Mornas 

 

Fonte: ÁGUAS MORNAS, 2008 

 

A Macrozona Urbana é composta por cinco zonas, de acordo com suas características, 
objetivos e diretrizes para o uso e ocupação do solo: 

 Zona Urbana Central; 
 Zona de Ocupação Imediata; 
 Zona de Ocupação Controlada; 
 Zona de Expansão Urbana; 
 Zona Industrial. 

 

Figura 203. Zoneamento de Águas Mornas 

 

Fonte: ÁGUAS MORNAS, 2008 
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São também assinaladas as Áreas Especiais de Urbanização Futura, definidas como “áreas 
rurais distantes do perímetro urbano que apresentam características de ocupação urbana 
em estágio inicial, podendo, futuramente, ser definidas como áreas urbanas” (ÁGUAS 
MORNAS, 2008). Estas áreas estão na Zona de Expansão Urbana e se dividem em: 

 Área Especial de Urbanização Futura de Santa Isabel; 
 Área Especial de Urbanização Futura de Teresópolis; 
 Área Especial de Urbanização Futura de Fazenda Sacramento II; 
 Área Especial de Urbanização Futura de Fazenda da Ressurreição. 

 

2.7.3.4 Avaliação dos Planos Diretores Municipais 

A maior parte dos municípios do NMF não possui plano diretor atualizado segundo os 
parâmetros do Estatuto da Cidade. São José e Governador Celso Ramos já tiveram seus 
planos elaborados, porém em processo de aprovação desde 2004 e 2012, respectivamente, 
Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça estão em processo de elaboração desde 2012 e 2008 
respectivamente, o plano de Biguaçu está em aprovação e teve mais de 40 itens alterados 
na câmara, mas a previsão para sua aprovação é outubro de 2014.  

Este quadro demonstra a falta de tradição de execução de planos diretores na região, 
também não há histórico de implantação de grandes projetos com inserção em um 
planejamento em escala urbana na capital ou nos municípios estudados.  

O PDMF de Florianópolis é o mais complexo entre os estudados, dividido em diversos 
setores e dependente de muitas leis complementares para sua aplicação. A extrema 
setorização torna a lei de difícil entendimento para a população e rompe com a visão global 
do município, comprometendo a resolução de problemas de conectividade entre bairros 
existentes na ilha. Porém esta setorização também é um reflexo do objetivo de consolidar 
os diversos núcleos existentes na ilha e estruturar novos, o que, além de ser uma diretriz 
de crescimento econômico, auxilia na redução do movimento pendular entre bairros e 
centro, reduzindo os problemas de tráfego. 

Outra questão importante que devemos destacar é o aumento do perímetro urbano 
englobando todo o território rural do município, o que irá promover uma urbanização 
esparsa e com altos custos para implantação de infraestrutura.  

Os outros três municípios que possuem Plano Diretor aprovado, São Pedro de Alcântara, 
Antônio Carlos e Águas Mornas, utilizam o mesmo formato de plano dividido em setores 
como desenvolvimento econômico, sistema viário e de mobilidade, habitação, saúde e 
outros, cada um com suas diretrizes, objetivos e ações estratégicas para atingi-los. Assim 
sendo, os planos têm uma estrutura simples, de fácil entendimento e aplicação. As 

questões abordadas também são parecidas, principalmente devido ao caráter rural destes. 
Algumas características são o pequeno déficit habitacional, problemas de pavimentação e 
sinalização de vias em áreas rurais, necessidade de capacitação institucional, formalização 
estruturação de transporte coletivo, implantação de infraestrutura de saneamento, 
desenvolvimento econômico nos três setores com aumento de postos de trabalho e 
integração com os municípios vizinhos. 

 

2.7.4 Projetos e Infraestruturas previstas 

A seguir apresenta-se a Tabela 35 que resume os principais projetos e infraestruturas 
previstas para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis. Nela encontram-se diversos planos 
para investimento federal em infraestruturas, principalmente relativos a saneamento, 
ampliação da rede de abastecimento de água, prevenção de áreas de risco e pavimentação, 
provindas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Nos investimentos previstos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, que tem por objetivo 
promover a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais, ou a requalificação de 
imóveis urbanos (BRASIL, 2014), percebe-se que a maior parte dos investimentos é em 
elaboração de projetos e assistência técnica às prefeituras, o que demonstra a necessidade 
de capacitação dos órgãos municipais para a estruturação do planejamento habitacional. 

O projeto de duplicação da BR-101 já está quase concluído no Estado, faltando apenas a 
região entre Palhoça e o Rio Grande do Sul, que se encontra em execução. Também estão 
previstas obras de duplicações de estradas e vias em Florianópolis, novo acesso ao 
aeroporto, adequação da BR-282 e ligação da Beira Mar continental com São José. Estas 
obras estão de acordo com o PDMF e visam mitigar os sérios problemas de conexão entre 
bairros na ilha e desta com o continente. Outros projetos de destaque em relação às obras 
viárias é a implantação de planos inclinados, facilitando o acesso às regiões de morros, e o 
estudo para implantação de atracadouros, ambas visando alternativas de mobilidade 
necessárias para o desenvolvimento viário da capital. Além destas, ainda serão realizadas 
obras no Aeroporto Hercílio Luz, que terá um novo terminal de passageiros. 

Na capital será implantado mais um polo tecnológico, reafirmando a vocação e 
investimentos desde os anos 70 em tecnologia de ponta no município. 

Devido ao fato de este estudo ser realizado em época de eleições, o programa Pacto por SC 
não está disponibilizado, não tendo acesso às informações sobre o programa é impossível 
analisá-lo. 
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Tabela 35. Projetos e infraestruturas previstas 

Proponente/Financiador Referência Município 

Planos, Programas e projetos de Infraestrutura de âmbito regional 

Governo Federal 

(PAC Transportes) 

BR-282/SC - Adequação - Via Expressa de Florianópolis - SC Florianópolis 

BR-101/SC - Trecho SC - Duplicação Palhoça - Divisa SC/RS - SC Palhoça 

BR-101/SC - Túnel Morro dos Cavalos e contorno do Morro dos Cavalos (4a faixa) - SC Palhoça 

BR101/SC Duplicação Palhoça - Divisa SC/RS - Lote 22 - SC Palhoça 

BR101/SC Duplicação Palhoça - Divisa SC/RS - Lote 23 - SC Palhoça 

Implantação de planos inclinados (elevadores para acesso facilitado às comunidades localizadas em morros) Todos os municípios 

Estudo para os atracadouros – visando ao transporte marítimo. 
Florianópolis, São José, 
Palhoça, Biguaçu e 
Governador Celso Ramos 

Governo do Estado 
Ponte sobre o Rio forquilhas 

São José e São Pedro de 
Alcântara 

Ligação da Beira-mar Continental com o município de São José Florianópolis e São José 

Planos, Programas e projetos de Infraestrutura de âmbito local 

Governo Federal 

(PAC Saneamento) 

Elaboração de projetos Águas Mornas 

Implantação de SES na sede municipal Biguaçu 

Ampliação do SES dos Bairros Jurerê e Daniela - elevatórias, rede coletora, ligações e uma linha de recalque até a ETE Canasvieiras Florianópolis 

Ampliação do SES na área continental nos Bairros Abraão, Capoeiras, Vila Aparecida e Monte Cristo Florianópolis 

Ampliação do SES nos Bairros Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas, Lagoinha e Praia Brava Florianópolis 

Ampliação do SES nos Bairros de Canavieiras e Cachoeiras Florianópolis 

Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da bacia F do sistema Insular, nos bairros de Itacorubi, Córrego Grande, Parque São 
Jorge e Pantanal 

Florianópolis 

Apoio a catadores - Florianópolis Florianópolis 

Implantação do SES no Bairro de Campeche - redes coletoras e estações elevatórias de esgotos Florianópolis 

Elaboração de projetos Governador Celso Ramos 

Elaboração de projeto Executivo do SES de Palhoça Palhoça 
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Proponente/Financiador Referência Município 

Elaboração do projeto de saneamento integrado na Comunidade Frei Damião São José 

Ampliação do SES em Praia Comprida e Ponta de Baixo - rede coletora, ligações, interceptores e estações elevatórias São José 

Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações e ampliação da ETE São José 

Ampliação do SES nos Bairros de Roçado e Bela Vista - rede coletora, ligações, interceptores e estação elevatória São José 

Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para ampliação do sistema de esgotamento sanitário São José 

Governo Federal 

(PAC Prevenção de Áreas de Risco) 

Drenagem - galerias de águas pluviais, dragagem, desassoreamento de tubulações, elaboração de projetos executivo e construção de 
canais no município Biguaçu 

Drenagem no município de Biguaçu/SC - 2° etapa Biguaçu 

Drenagem urbana sustentável na Bacia dos Rios Itacorubi e Rio Sertão - Parque São Jorge Florianópolis 

Elaboração/Revisão de Plano Municipal de Redução de Riscos Florianópolis 

Obras de Contenção de Encostas em Florianópolis Florianópolis 

Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na sede municipal Palhoça 

Elaboração de estudo de concepção e projeto de galeria sob a Rua João Grumiche, pavimentação, retificação de canal e ponte na 
Rua Joaquim Vaz  São José 

Governo Federal 

(PAC Pavimentação) 

Pavimentação das regiões 9, 7, 13 e 12 Biguaçu 

Pavimentação de vias publica na Região Norte do Município de Biguaçu Biguaçu 

Pavimentação e qualificação de vias urbanos dos bairros Fundo e Rio Caveiras Biguaçu 

Duplicação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira Florianópolis 

Pavimentação da Rua Padre Rohr Florianópolis 

Pavimentação trecho 1 e 2 da Marginal da Beira Mar Norte, Agronômica e Trindade, e Pavimentação da Rua Pastor Willian Richard 
Schisler filho, bairro Itacorubi Florianópolis 

Projeto de drenagem e pavimentação do bairro Caminho Novo Palhoça 

Execução de serviços da melhoria da mobilidade compreendendo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, pavimentação e 
sinalização dos bairros Forquilhas, Ipiranga e Sertão do Imaruí São José 

Pavimentação e drenagem do Loteamento Benjamin 2.600 metros de ruas não pavimentadas, localizada no Bairro Forquilhinhas, 
entre a Rua Ver. Arthur Manoel Mariano e Rio Forquilhas São José 

Pavimentação e infraestrutura - Colônia Santana e sertão do imaruim São José 
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Proponente/Financiador Referência Município 

Governo Federal 

(PAC Mobilidade) 

Corredor Continental Sul Norte e alimentadoras Florianópolis 

Corredor de Integração ao Anel Viário Central Florianópolis 

Corredor Insular Leste e alimentadoras Florianópolis 

Corredor Insular Norte e alimentadoras Florianópolis 

Corredor Insular Sul e Terminais Florianópolis 

Implantação de anel viário para corredor de transporte público coletivo e teleférico Florianópolis 

ITS Florianópolis 

Projeto do Corredor Metropolitano Norte Florianópolis 

Governo Federal 

(PAC Cidades Históricas) 

Restauração da Ala Sul do Mercado Público Municipal - requalificação urbana do entorno Florianópolis 

Restauração da Antiga Alfândega - instalação da Casa do Patrimônio Florianópolis 

Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortalezas de Anhatomirim, Araçatuba, Ratones, Santana, Santa 
Bárbara, São João, São José da Ponta Grossa e Marechal Moura Florianópolis 

Restauração do Sobrado do Museu Victor Meirelles e anexo Florianópolis 

Governo Federal 

(PAC Infraestrutura Turística) Sinalização turística Florianópolis 

Governo Federal 

(Programa Minha Casa Minha Vida) 

Elaboração de Plano Local de Habitação Águas Mornas 

Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Bairro Bom Viver Biguaçu 

Elaboração de Plano Local de Habitação  Biguaçu 

Provisão Habitacional - Sede do município Biguaçu 

Urbanização - Maciço do Morro da Cruz (Centro) Florianópolis 

Assistência Técnica - Comunidade Aranha Céu e Mac Laren Florianópolis 

Assistência Técnica - Comunidade Nova Jerusalém  Florianópolis 

Assistência Técnica - Comunidade Rio Tavares (Seta) Florianópolis 

Assistência Técnica - Comunidade Vila Aparecida Florianópolis 

Assistência Técnica - Comunidades Costeiras I e II Florianópolis 

Desenvolvimento Institucional - Florianópolis Florianópolis 
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Proponente/Financiador Referência Município 

Elaboração de Plano Local de Habitação  Florianópolis 

Urbanização - Recanto dos Ingleses Florianópolis 

Elaboração de estudos e projetos para urbanização - comunidade Praia do Pontal Palhoça 

Elaboração de Plano Local de Habitação Palhoça 

Provisão Habitacional - Sede do município Palhoça 

Urbanização - Bairro Frei Damião Palhoça 

Assistência Técnica São José 

Elaboração de estudos e projetos para urbanização - Complexo do Jardim Solemar São José 

Elaboração de Plano Local de Habitação São José 

Urbanização - Potecas São José 

Governo Federal 

(Programa Água e Luz para Todos) 

Ampliação do SAA na sede municipal - captação e adutora de água bruta Palhoça 

Adequação do SAA nos Bairros Colônia Santana, Heriberto Hulse, Forquilhinhas, Jardim Cidade de Florianópolis e Jardim Solemar São José 

Governo Federal 

(PAC Transportes) 

Aeroporto Florianópolis - Infraestrutura para Novo Complexo Aeroportuário Florianópolis 

Aeroporto Florianópolis - Novo Terminal de Passageiros Florianópolis 

Duplicação da Rua Luiz Boiteux Piazza (trecho entre Canasvieiras até rua Otacílio Costa, na Cachoeira do Bom Jesus) Florianópolis 

Duplicação da Avenida Admar Gonzaga e as revitalizações das avenidas Madre Benvenuta (Santa Mônica), Aracy Vaz Calado 
(Estreito) e da Rua Joaquim Nabuco (também no Estreito) Florianópolis 

Governo do Estado 

Novo acesso ao Sul da Ilha e Aeroporto Hercílio Luz Florianópolis 

Construção do Acesso Norte – Continuação da Via Expressa Florianópolis 

Duplicação da SC-403 -  Acesso Ingleses Florianópolis 

Implantação de novo Parque Tecnológico Florianópolis 

 Revitalização das rodovias SC-402, SC-405 e SC-406 Florianópolis 

 Implantação de ciclovia, calçadas e faixas de pedestre na SC-405 Florianópolis 

 Implantação do Centro de Eventos Canasvieiras Florianópolis 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.8 Limitantes e condicionantes ao Crescimento Urbano 

Neste item, o objetivo principal é a identificação, zoneamento e análise do conjunto de 
fatores limitantes e condicionantes ao crescimento urbano, com grande interação com o 
Estudo 1 – Mitigação e Mudanças Climáticas e com o Estudo 2 – Vulnerabilidade e Riscos 
Naturais e. Assim, todos os condicionantes e limitantes ambientais da área de estudo são 
identificados como áreas que teriam alguma restrição à urbanização, buscando uma maior 
proteção de tais áreas. 

Além disso, entende-se que os limitantes ao crescimento urbano não estejam restritos a 
aspectos ambientais. São um conjunto de variáveis que impedem ou dificultam o 
crescimento de núcleos de população, já que, por questões ambientais, legais, técnicas ou 
de outra índole, acabam restringindo construções ou o assentamento humano nesses 
locais. 

Para o caso do Núcleo Metropolitano de Florianópolis foram considerados os seguintes 
critérios: 

Infraestruturas 

 Zona de Domínio de Rodovias 
 Zona de Proteção de Aeroportos e Portos: para os aeroportos uma zona 

equidistante da DINAC, e para a construção em altura, normas internacionais de 
segurança 

Proteção de recursos aquáticos 

 Zona de Proteção de Corpos d’Água: rios, lagos, lagoas e outros. Segundo Lei nº 
12.727, de 2012. 

 Zonas de proteção sobre a linha de costa 

Áreas com inclinações protegidas 

 Zonas de forte inclinação (> 25 % < 45 %) 
 Zonas de muito forte inclinação (< 45 %) 
 Zonas montanhosas com inclinação média superior a 25% e com altura mínima de 

100 metros. 

Unidades de conservação 

 Unidades de conservação de uso sustentável (Áreas de Proteção Ambiental, 
Florestas Nacionais, Reservas Particulares do Patrimônio Natural). 

 Unidades de conservação de proteção integral (Parques Nacionais, Estaduais, 
Municipais). 

 Zonas de proteção ambiental de nível municipal (Proteções por Planos Diretores 
como áreas verdes urbanas ou ZEP) 

 Zonas com altitude superior aos 1.800 metros 

Áreas pantanosas 

 Áreas como pântanos e manguezais 

Áreas com riscos naturais (Estudo 2) 

 Área inundável dos principais rios  
 Riscos geomorfológicos 

Zonas de preservação do patrimônio histórico 

 Centros históricos, monumentos e espaços públicos tombados. 

 

Assim, são elaborados mapas temáticos das variáveis consideradas como limitantes ao 
crescimento urbano. Tais limitantes serão consideradas na elaboração de cenários de 
crescimento da mancha urbana a 2030 e 2050, principalmente no cenário ótimo (“Smart 
Growth”) e intermediário (“Compound Growth”), uma vez que o cenário tendencial 
(“Current Trends”) não costuma respeitar os limitantes físicos (ameaças naturais, áreas 
vulneráveis, etc.), nem legais (áreas protegidas, micro bacias protegidas, entre outros). 

Para realizar a análise os critérios serão divididos por temas, assim será apresentada a 
temática do bloco, os limitantes e seu mapeamento e por fim uma síntese das superfícies 
e mapeamento obtido. 
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2.8.1 Infraestruturas 

A instalação de redes de infraestrutura também supõe algumas limitantes técnicas e legais 
ao crescimento urbano, como será detalhado a seguir. 

 

2.8.1.1 Área de Domínio de Rodovias 

Segundo o site do DNIT, a área de domínio de rodovias se define por: 

É a área livre nas margens de uma rodovia. No caso das federais, 
pertencem à União, e têm extensão que varia entre 20 e 100 metros a 
partir do eixo. Conforme o Art. 50 do Código de Trânsito Brasileiro, o uso 
de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias 
obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

“A área não edificante pertence ao proprietário lindeira, que, no entanto, 
não pode construir numa faixa de 15 metros após a faixa de domínio. 
Poderá, no entanto, cultivar ou manter criações, promovendo a 
manutenção das cercas limítrofes de modo que suas criações não invadam 
a rodovia e causem acidentes. ” (DNIT, 2014). 

 

Figura 204. Limitantes Rodoviários 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.8.1.1 Inexistência de área de Domínio de Ferrovias  

Em Florianópolis e seu núcleo metropolitano não há linhas ferroviárias. Segundo o esquema 
das infraestruturas de transporte de Santa Catarina, Florianópolis está fora das grandes 
redes de ferrovias que chegam aos portos mais importantes. Assim sendo, não são gerados 
espaços limitantes atribuíveis a este importante setor. 

 

Figura 205. Esquema das infraestruturas de transportes de Santa Catarina 

 

Fonte: Ministério dos Transportes, Governo Federal 

 

2.8.1.2 Área de Proteção de Portos Marítimos 

Florianópolis, apesar de ser uma cidade costeira não conta com um porto importante, como 
é possível observar neste esquema de Portos do Estado de Santa Catarina: 

 

Figura 206. Mapa dos portos de Santa Catarina 

 

Fonte: SIE 

 

Apesar disso, existem pequenos ancoradouros na costa sul do centro da cidade de 
Florianópolis que iremos considerar como limitante ao crescimento urbano. 
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Figura 207. Limitantes Portuários: Porto desportivo de Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COPRABE  

 

2.8.1.3 Área de Domínio de Aeroportos 

Para determinar as áreas de domínio e áreas de servidão aeroportuárias é necessário ter 
em conta todas as superfícies urbanas que terão restrições ao crescimento urbano. Para o 
correto desenvolvimento dos trabalhos, foram considerados todos os dados e 
condicionantes propostos pela Agência Nacional de Aviação (ANAC). 

Em Florianópolis encontra-se o Aeroporto Hercílio Luz. Considera-se toda a área de domínio 
da INFRAERO como um condicionante ao crescimento urbano, totalizando 226 hectares. 

Além da área de domínio da INFRAERO, existem outros limitantes ao crescimento urbano 
relacionados com qualquer aeroporto, como o cone de aproximação das aeronaves, a ser 
detalhado a diante. 

Assim, o Anexo 14 da Normativa da Organização Internacional de Aviação (OACI) determina 
a metodologia para considerar as principais superfícies afetadas por tais infraestruturas. 
Assim, as superfícies a ter em conta são: 

 Aproximação 05 

 Aproximação 23 

 Decolagem 05 

 Decolagem 23 

 Transição 05/23 

 Horizontal Interna 

 Cônica 

Uma vez que todas as superfícies foram analisadas, gerou-se um formato raster com o 
mosaico das cotas mais restritivas e das superfícies limitadoras. 

Realizado o mosaico de todas as superfícies limitadoras subtraiu-se do Modelo Digital do 
Terreno (MDT), resultando em um modelo digital de alturas livres (MDAL), representando 
em cada ponta a altura que existe entre o terreno e a superfície limitadora mais restritiva. 

Com o MDAL fica muito mais simples delimitar o espaço onde o terreno estaria por cima de 
alguma superfície limitadora, assim como a altura deste terreno até a superfície limitadora 
mais restritiva.  

 

Figura 208. Esquema de superfícies limitadores de infraestruturas aeroportuárias 

  

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

P.177 

Figura 209. Modelo Digital de Alturas Livres a partir do qual determina-se a altura 
máximas de edificações condicionadas pelo Aeroporto de 
Florianópolis. 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Assim, foram classificados os resultados da análise dos terrenos e edificações que 
condicionam o livre voo das aeronaves, divididas em quatro níveis: 

- Altura Livre > 20 < 30 m 

- Altura Livre > 10 < 20 m 

- Altura Livre > 0 < 10 m 

- Altura Livre < 0 

 

Figura 210. Detalhe das áreas limitantes (vermelho) e condicionantes (laranja) por 
servidões aeroportuárias 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 211. Áreas que condicionam o voo em Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

2.8.1.4 Área limitada/condicionada por Infraestruturas 

Percebe-se que no continente a BR-101 corta os municípios costeiros e atravessa toda a 
área central da conurbação urbana existente entre eles. Assim sendo, esta forma um 
limitante linear, que se transforma em uma barreira urbana. Em Florianópolis a existência 
de uma rede de rodovias estaduais como estrutura viária da cidade estabelece uma série 
de limitantes dentro da mancha urbana. 

Em síntese, as infraestruturas acabam condicionando ou limitando o crescimento urbano e 
se reflete nos seguintes valores: 

 

Tabela 36. Áreas afetadas por Infraestruturas 

Município 
Área 

Municipal 
(Km²) 

Superfície 
Urbana 
(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(%) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (Km²) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (%) 

ÁGUAS MORNAS 327,4 0,9 1,7 0,51% 0,1 6,89% 

ANTÔNIO CARLOS 228,7 1,8 1 0,45% 0,1 7,19% 

BIGUAÇU 323,9 13,5 2,1 0,63% 0,7 5,52% 

FLORIANÓPOLIS 442 87,3 9,7 2,20% 6,3 7,20% 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

94 4,9 0,5 0,50% 0,2 3,26% 

PALHOÇA 328,6 34,9 1,4 0,41% 0,5 1,38% 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

344,2 6 1 0,28% 0,3 4,42% 

SÃO JOSÉ 114,5 33,5 1 0,87% 0,8 2,29% 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

140,1 1,1 0,8 0,60% 0,1 12,48% 

Fonte: Base IBGE, 2010, PMV, 2014 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 212. Limitantes e condicionantes por infraestrutura 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

                                                           

6 Não foi incluída na delimitação as áreas do entorno das nascentes e dos olhos d’água 
perenes porque seu efeito limitante ocorre fora das áreas urbanas.  

2.8.2 Proteção dos Recursos Aquáticos 

Foi realizado um mapeamento das áreas definidas pela Lei 12.651, que tem relação com as 
águas continentes partindo da informação recebida6 pelos distintos órgãos. 

 

2.8.2.1 Zona de Proteção dos Cursos d’Água 

Segundo o novo Código Florestal Brasileiro: 

Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
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Figura 213. Limitantes de cursos d’água 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.8.2.2 Zona de Proteção de Lagos e Lagoas 

 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 
20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

 

Figura 214. Limitantes de Lagos e Lagoas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.8.2.3 Área limitada/condicionada por rede hídrica 

Foram analisados todos os cursos d’água dos municípios do NMF, de acordo com a base 
cartográfica disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. A partir destes 
dados e da análise das legislações federais, estaduais e municipais vigentes foram 
mapeadas as áreas de limitantes e condicionantes ao crescimento urbano. 

Além disso, todos os cursos d’água são responsáveis por nutrir o território e a pressão 
urbana em cima de suas bacias e de suas áreas de recarga afetam negativamente a 
qualidade de suas reservas, por isso também são tratados como limitantes ao crescimento 
urbano. 

Em síntese, as infraestruturas acabam condicionando ou limitando o crescimento urbano e 
se reflete nos seguintes valores: 

 

Tabela 37. Áreas afetadas pela Rede Hídrica 

Município 
Área 

Municipal 
(Km²) 

Superfície 
Urbana 
(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(%) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (Km²) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (%) 

ÁGUAS MORNAS 327,4 0,9 7,2 2,19% 0,1 12,89% 

ANTÔNIO CARLOS 228,7 1,8 3,4 1,50% 0,1 4,60% 

BIGUAÇU 323,9 13,5 5,3 1,65% 0,5 3,71% 

FLORIANÓPOLIS 442,0 87,3 39,4 8,90% 1,8 2,11% 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

94,0 4,9 2,1 2,28% 0,1 1,76% 

PALHOÇA 328,6 34,9 15,1 4,59% 0,9 2,62% 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

344,2 6,0 8,0 2,32% 0,4 5,95% 

SÃO JOSÉ 114,5 33,5 3,7 3,19% 0,6 1,89% 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

140,1 1,1 3,4 2,43% 0,2 17,61% 

Fonte: Base IBGE, 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 215. Limitantes Rede Hídrica 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.8.3 Área com Inclinações Protegidas 

Segundo o novo Código Florestal Brasileiro existem dois tipos de inclinações que teriam 
proteção ambiental: 

 

2.8.3.1 Zona de Preservação Permanente 

Inclinação maior a 45° 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior elevação. 

 

Figura 216. Limitantes de inclinação maior a 45° 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Montanhas 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima 
de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 
da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 
definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 
mais próximo da elevação. 

 

Mediante o geoprocessamento em GIS que partiu do mapa de inclinações elaborado 
anteriormente, esta análise consistiu em buscar as áreas fechadas do território com altura 
mínima de 100 metros e isolar aqueles polígonos que tinham mais de cinco hectares com 
inclinação média superior a 25%. A partir deste ponto, foram delimitados, por observação 
direta do mapa de inclinações, e, posteriormente, fundidas com a ortoimagem para definir 
as zonas de preservação permanente quanto a inclinações e montanhas. No entanto, o 
conjunto de montanhas a sudoeste da área de estudo ficou fora desta consideração mais 
estrita. 
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Figura 217. Limitantes de Montanhas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.8.3.2 Zona de Uso Restrito 

Inclinação entre 25° e 45° 

Art. 11. Em áreas de inclinação entre 25° e 45°, serão permitidos o manejo 
florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem 
como a manutenção da infraestrutura física associada ao 
desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, 
sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de 
utilidade pública e interesse social. 

 

Figura 218. Condicionante de Inclinação entre 25° e 45° 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.8.3.3 Área limitada/condicionada por inclinações protegidas 

Foram analisadas todas as inclinações protegidas pelo Novo Código Florestal Brasileiro e 
classificou-se entre as que representam limitações ao crescimento urbano e outras que 
simplesmente representariam uma condição ao mesmo. 

Percebe-se na Figura 217 que há áreas limitadas por montanhas envolvidos pela mancha 
urbana nos municípios de Florianópolis, Governador Celso Ramos, Biguaçu e São José.  

Tal condição restringe as zonas de inclinações protegidas e, além disso, podem ocasionar 
desastres como deslizamentos, a serem analisados com maior detalhe do Estudo 2: 
Vulnerabilidade e Riscos Naturais. 

 

Tabela 38. Áreas afetadas por Inclinações Protegidas 

Município 
Área 

Municipal 
(Km²) 

Superfície 
Urbana 
(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(%) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (Km²) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (%) 

ÁGUAS MORNAS 327,4 0,9 38,4 11,73% 0,0 0,00% 

ANTÔNIO CARLOS 228,7 1,8 63,0 27,56% 0,0 0,00% 

BIGUAÇU 323,9 13,5 59,8 18,48% 0,0 0,00% 

FLORIANÓPOLIS 442,0 87,3 76,8 17,38% 0,2 0,23% 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

94,0 4,9 17,2 18,33% 0,0 0,00% 

PALHOÇA 328,6 34,9 26,9 8,19% 0,0 0,00% 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

344,2 6,0 51,7 15,02% 0,0 0,00% 

SÃO JOSÉ 114,5 33,5 11,5 10,08% 0,0 0,01% 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

140,1 1,1 4,7 3,34% 0,0 0,00% 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.8.4 Unidades de Conservação 

2.8.4.1 Tipos de Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação são áreas catalogadas pelos distintos organismos de proteção 
ambiental, de âmbito federal, estadual e municipal, e que busca proteger espaços de 
interesse e conservação de ecossistemas. No Núcleo Metropolitano de Florianópolis 
existem diversas unidades de conservação vigente, detalhadas na Tabela 40. 

No entanto, as unidades de conservação possuem critérios e níveis de proteção distintos, 
como as unidades de conservação de uso sustentável, e as unidades de conservação de 
proteção integral, além de zonas de proteção que determina o Plano Diretor Municipal 

Segundo o site da WWF, as unidades de conservação de uso sustentável admitem a 
presença de moradores. Elas têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável dos recursos naturais. No NMF estariam as seguintes: 

 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (PNA): são áreas privadas com o 
objetivo de conservar a diversidade biológica 

 Áreas de Proteção Ambiental (APA): constituídas por terras públicas ou privadas, 
podem estabelecer normas e restrições para a utilização de propriedade privada. 

 Florestas Nacionais (FN): são áreas com cobertura florestal de espécie 
predominantemente nativa e tem como objetivo principal o uso múltiplo 
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. 

 

Destacamos a proteção de manguezais, como o Manguezal do Itacorubi que é considerado 
um dos maiores mangues urbanos e está submetido a uma enorme pressão antrópica. 
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Figura 219. Detalhe do Manguezal Urbano de Itacorubi 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 220. Unidades de Conservação Existentes - condicionantes 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 221. Unidades de Conservação Existentes - limitantes 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.8.4.2 Área limitada/condicionada por unidades de conservação 

As unidades de conservação de proteção integral não admitem assentamentos humanos, e 
seus recursos naturais só podem ser explorados indiretamente, como em pesquisas 
científicas e turismo ecológico. No Núcleo Metropolitano de Florianópolis existem algumas 
unidades de conservação de proteção integral: 

Os Parques (Nacionais, Estaduais e Municipais) têm como objetivo a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação e de turismo ecológico. Além disso, as restingas aparecem como 
elementos a proteger como “Áreas de Preservação Permanente” (VI), como fixadores de 
dunas ou estabilizadores de mangues. 

Foram mapeadas todas as unidades de conservação existentes e com legislação vigente, 
para que seja possível tê-las em conta, inclusive, nos cenários de crescimento urbano a 
2050. 

 

Tabela 39. Áreas afetadas por Unidades de Conservação 

Município 
Área 

Municipal 
(Km²) 

Superfície 
Urbana 
(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(Km²) 

Área de 
Limitantes 

(%) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (Km²) 

Superfície 
Urbana 

Afetada (%) 

ÁGUAS MORNAS 327.4 0,9 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

ANTÔNIO CARLOS 228,7 1,8 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

BIGUAÇU 323,9 13,5 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

FLORIANÓPOLIS 442,0 87,3 109,9 24,87% 1,8 2,08% 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

94,0 4,9 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

PALHOÇA 328,6 34,9 0,4 0,14% 0,0 0,00% 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

344,2 6,0 0,0 0,00% 0,0 0,00% 

SÃO JOSÉ 114,5 33,5 10,6 9,30% 0,7 2,00% 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

140,1 1,1 29,4 20,96% 0,0 0,67% 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

P.187 

Tabela 40. Unidades de Conservação Existentes no NMF 

Nome Área Esfera Data Doc. Criação Descrição 

Estação Ecológica de Carijós 606,28 ha Federal 1987 Dec. Fed. nº94.656, de 20/07/87 Manguezal de Saco Grande e Ratones. 

Reserva Extrat. Marinha do Pirajubaé 1694,19 ha Federal 1992 Dec. Fed. nº 533, de 21/05/92 Mangue do Rio Tavares e baixio da Baía Sul 

Unidade de Conservação Ambiental Desterro 490,90 ha Federal 1996 Portaria nº0521/GR/96- UFSC Remanesc. De flor. ombrófila densa no M. de Saco 

RPPN Menino Deus 14,56 ha Federal 1999 Portaria nº 85/99- IBAMA Importante área remanesc. de floresta atlântica no M. da Cruz, 
centro da cidade 

RPPN do Morro das Aranhas 49,46 ha Federal 1999 Portaria Federal nº 43/99 Flor. ombrófila densa, restinga, costão 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro - Ponta dos 495,50 ha Estadual 1979 Dec. Est. nº1.260, de 01/11/75; Dec. 
Est. nº 8.857, de 11/09/79  

Floresta ombrófila densa, dunas, restinga, capoeiras e capoeirões 

Parque Estadual do Rio Vermelho 1576,01 ha Municipal 1962 Dec. Est. nº2.006, de 21/09/62 Reflorest. De pinus e áreas de restinga e dunas 

Parque Municipal da Lagoa do Peri 1989,56 ha Municipal 1981 Dec. Mun. nº 1.408, de 04/06/76; 
Lei Mun. nº 1.828, de 03/12/81; 

Floresta nativa (ombrófila densa e restinga) e lagoa com 5 km2, 
pastagens e agricultura de subsistência. 

Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição 534,92 ha Municipal 1979 Dec. Mun. nº1.261,23/05/75, Dec. 
Mun. nº 213, 14/12/79 

Dunas móveis, semimóveis, fixas e sua vegetação 

Parque Municipal da Praia da Galheta 149,46 ha Municipal 1994 Lei Mun. nº 3.455, de 16/08/90, 
Dec. Mun. Nº 698, de 30/08/94 

Dunas, costões restingas e floresta ombrófila densa 

Parque Municipal da Lagoinha do Leste  790,09 ha Municipal 1992 Dec. Mun. nº153, de 05/06/87; Lei 
Mun. nº 3.701, de 07/01/92 

Lagoinha, dunas e vegetação (floresta ombrófila densa e restinga) 

Parque Mun. do Maciço da Costeira. 1455,65 ha Estadual 1995 Lei Municipal nº.4.605/95 Relevo mont. com boa cobertura vegetal e mananciais de captação 
de água 

Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi 186,97 ha Municipal 2002 Lei 4.771, de 15/09/65, e Decreto 
Mun. nº 1.529/02 

Manguezal e vegetação de transição junto à Via Expr. Norte que 
acompanha a bacia do Itacorubi até o loteamento Santa 

Parque Municipal da Ponta do Sambaqui 1,46 ha Estadual 2005 Lei nº 6.725/05 Sambaqui e vegetação de restinga 

Pq. Mun.do Morro da Cruz 130,45 ha Municipal 2005 Lei nº 6.893/05  

Parque Ecológico do Córrego Grande 20,74 ha Municipal 1993 Convênio nº 214/93-39 entre PMF, 
IBAMA, Floram e Comcap 

Pinus, eucaliptos e mata nativa 

Área Tombada da Lagoinha da Chica e Lagoa Pequena 5,35 e 35,49 
ha 

ALP 1988 Dec. Mun. nº135, de 05/06/88 Lagoas e entorno (restinga, dunas, áreas inundáveis) 

Área Tombada da Região da Costa da Lagoa 940,89 ha ALP 1986 Dec. Mun. nº 247 de 06/11/86 Tombamento de área hist. e natur. ‘Área de flor. ombrófila densa 

Área Tomb. das Dunas dos Ing., Santinho, Campeche, 399,83 ha, ALP 1985 Dec. Mun. nº112, de 31/05/85 Dunas móveis semifixas e fixas e sua vegetação 
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Nome Área Esfera Data Doc. Criação Descrição 

(75,32 ha, 54,08ha 108,99 ha 28,17 ha) 

Área Tombada das Restingas de P. das Canas 31,46 ha ALP 1985 Dec. Mun. nº216, de 16/09/85 Vegetação de restinga 

Horto Florestal Municipal de 92,38 ha ALP  Lei Municipal nº Área da prefeitura usada para criação de mudas para usar em ruas, 
praças e 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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2.8.5 Patrimônio Histórico 

O conjunto patrimonial de Santa Catarina encontra-se protegido por políticas de 
preservação nacional e estadual. Por meio do trabalho do Serviço de Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937,10 institucionalizou-
se no tombamento dos  

[...] bens imóveis cuja conservação [for considerada] de interesse público, 
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por 
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico. 

No entanto, na legislação federal, especificamente na Constituição de 1988 a conceituação 
do patrimônio histórico e artístico indica sintonia com o discurso internacional. Segundo 
seu Art. 216: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira. 

A seguir detalharemos na Tabela 41 os elementos mais importantes do patrimônio histórico 
na área de estudo segundo a Superintendência Estadual de Santa Catarina do IPHAN, 
mapeados pela IDOM-IHC. 

 

Figura 222. Localização dos elementos do patrimônio histórico 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 41. Bens Tombados no NMF 

ID Município Bem Tombado Objeto do Tombamento Livros do Tombo 

1 Florianópolis Santo Antônio de Lisboa Freguesias Luso-Brasileiras na grande Florianópolis  

2 Florianópolis Ribeirão da Ilha Freguesias Luso-Brasileiras na grande Florianópolis  

3 Florianópolis Lagoa da Conceição Freguesias Luso-Brasileiras na grande Florianópolis  

4 Florianópolis 
Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição 
de Araçatuba 

Fortaleza N. Sra. da Conceição de Araçatuba, Forte Marechal Moura, Farol de 
Naufragados, Ilha do papagaio grande, Ilha do papagaio pequeno, Ponta a praia 
de naufragados, ponta do frade, acervo de artilharia dos dois fortes 

Processo: 943-T-76 

Livro: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 
Nº de inscrição: 46 

Nº da folha: 11 Data: 14/11/1969 

5 Florianópolis Fortaleza de São José da Ponta Grossa Fortaleza de São José da Ponta Grossa 

Processo: 101-T-38 

Livro: Belas Artes Vol.1 Nº de inscrição: 95 

Nº da folha: 17 Data: 24/05/1938 

Livro: Histórico Vol. 1 Nº de inscrição: 55 

Nº da folha: 11 Data: 24/05/1938 

6 Florianópolis Forte de Santa Bárbara Forte de Santa Bárbara 

Processo: 1.053-T-81 

Livro: Histórico Vol.1 Nº de inscrição: 493 

Nº da folha: 87 Data: 29/05/1984 

7 Florianópolis Forte de Santana Forte de Santana 

Processo: 101-T-38 

Livro: Belas Artes Vol.1 Nº de inscrição: 97 

Nº da folha: 18 Data: 24/05/1938 

Livro: Histórico Vol. 1 Nº de inscrição: 53 

Nº da folha: 10 Data: 24/05/1938 

8 Florianópolis Museu Casa Natal de Victor Meirelles Museu Casa Natal de Victor Meirelles 

Processo: 342-T-44 

Livro: Histórico Vol. 1 Nº de inscrição: 264 

Nº da folha: 45 Data: 30/01/1950 

 Florianópolis Pintura de Victor Meirelles Pintura a óleo de Victor Meirelles “Vista da Baía Sul” 

Processo: 1.171-T-85 

Livro: Belas Artes Vol.2 Nº de inscrição: 576 

Nº da folha: 10 Data: 16/04/1986 

9 Florianópolis Ponte Hercílio Luz Ponte Hercílio Luz 

Livro: Histórico Vol. 2 

Nº de inscrição: 547 

Nº da folha: 35 Data: 05/08/1998 
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ID Município Bem Tombado Objeto do Tombamento Livros do Tombo 

10 Florianópolis 
Sítio Arqueológico e Paisagístico da Ilha 
do Campeche 

Sítio Arqueológico e Paisagístico da Ilha do Campeche 
Livro: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 

Data: 19/07/2000 

11 Gov. Celso Ramos Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim 

Processo: 155-T-38 

Livro: Belas Artes Vol.1 Nº de inscrição: 98 

Nº da folha: 18 Data: 24/05/1938 

Livro: Histórico Vol. 1 Nº de inscrição: 56 

Nº da folha: 11 Data: 24/05/1938 

 Biguaçu Sobrado da Vila de S. Miguel Sobrado 

Processo: 810-T-68 

Nº de inscrição: 420 

Nº da folha: 68 Data: 17/12/1969 

12 Biguaçu Vila de S. Miguel Sobrado, igreja e aqueduto 

Livro: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico 

Nº de inscrição: 46 

Nº da folha: 11 

Data: 14/11/1969 

 Florianópolis Fortaleza de Santo Antônio de Ratones Fortaleza de Santo Antônio de Ratones 

Processo: 101-T-38 

Livro: Belas Artes Vol.1 Nº de inscrição: 96 

Nº da folha: 17 Data: 24/05/1938 

Livro: Histórico Vol. 1 Nº de inscrição: 54 

Nº da folha: 11 Data: 24/05/1938 

 Florianópolis Antiga Alfândega de Florianópolis Antiga Alfândega de Florianópolis 

Processo: 914-T-74 

Livro: Belas Artes Vol.1 Nº de inscrição: 522 

Nº da folha: 95 Data: 10/03/1975 

Livro: Histórico Vol. 1 Nº de inscrição: 454 

Nº da folha: 75 Data: 10/03/1975 

 Florianópolis Casa da Costeira do Ribeirão Casa, engenho e terreno segundo poligonal 

Processo: 1.136-T-85 

Livro: histórico 

Inscrição:571 vol.2 

Fonte: Superintendência Estadual em Santa Catarina IPHAN, Elaboração IDOM-IHC  
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2.8.6 Riscos Naturais – Estudo 2 

No NMF foram identificados três principais riscos que podem trazer perdas de vidas 
humanas e econômicas, inundações fluviais, marinhas e deslizamentos. Ambos foram 
analisados no Estudo 2: Riscos Naturais, a fim de desenvolver cenários realistas da evolução 
dos riscos na área de estudo. A seguir apresentaremos os resultados das análises realizadas 
com o objetivo de estabelecer limitantes para o crescimento da mancha urbana a longo 
prazo, ou seja, para o horizonte de 2050. 

 

2.8.6.1 Inundações Fluviais 

O estudo de inundações fluviais consiste na análise dos sistemas hidráulico e hidrológico e 
áreas de inundação das diferentes redes de drenagem. Porém o limite do estudo é definido 
pela precisão do MDT necessária para a realização dos modelos hidráulicos. No caso do 
NMF foram disponibilizadas linhas de nível a cada metro para a capital e a cada cinco metros 
para o restante do território. Assim, o estudo hidráulico dos canais, do qual poderemos 
obter uma relação de profundidade, velocidades e áreas inundadas adequadamente na 
realidade, foi realizado apenas para a capital. 

 

Figura 223. Áreas suscetíveis a inundações fluviais com período de retorno de 2, 
50 e 500 anos, no cenário sem mudanças climáticas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

2.8.6.2 Inundações Marinhas 

Este estudo tem por objetivo caracterizar o regime extremo de inundação costeira em 
Florianópolis para o clima presente e cenários de mudanças climáticas. A determinação do 
modelo de inundação costeira é um problema que envolve eventos extemos da dinâmica 
marinha, características geométricas e mecânicas das defesas costeiras e a topografia 
afetada pelos eventos de inundação. Além disso é importante ter em conta que o modelo 
pode ser alterado nas próximas décadas devido aos efeitos das mudanças climáticas, como 
as mudanças nas dinâmicas marinhas devido ao aumento do nível do mar e na frequência 
e gravidade dos temporais. 

 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

P.193 

Figura 224. Áreas suscetíveis a inundações costeiras com período de retorno de 50 
nos 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

2.8.6.3 Deslizamentos 

Dos inventários de campo consultados e experiência em campo conclui-se que os principais 
processos gravitacionais existentes na zona de estudo são de lixiviamento. Há também uma 
certa fenomenologia associada a quedas de rochas nas imediações dos morros, apesar de 
sua quantidade ser muito reduzida. 

 

Figura 225. Limitantes de alta e média suscetibilidade a deslizamentos  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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Figura 226. Limitantes de inundações costeiras e fluviais e de alta suscetibilidade 
a deslizamentos  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

2.8.7 Mapeamento das Limitantes e Condicionantes ao Crescimento Urbano 

Depois de analisar todas as temáticas – normativas, físicas, técnicas e ambientais - que 
poderiam supor uma limitação ou uma condição para o avanço do crescimento da mancha 
urbana, a seguir apresentam-se os mapas gerais com todos os limitantes ao crescimento 
urbano, assim como suas respectivas tabelas, que determinam a área urbana afetada por 
tais dinâmicas. 

 

Tabela 42. Solos urbanos que sobrepõe limitantes ou condicionantes ao 
crescimento urbano 

Municípios 

Área 
Total 

Superfície 
Urbana 

Infraestruturas 
Proteção de 

Recursos 
Aquáticos 

Inclinações 
Unidades de 
Conservação 

Km² Km² Km² % Km² % Km² % Km² % 

Águas Mornas 327,4 0,9 0,1 6,89 0,1 12,89 0 0,00 0 0,00 

Antônio Carlos 228,7 1,8 0,1 7,19 0,1 4,60 0 0,00 0 0,00 

Biguaçu 323,9 13,5 0,7 5,52 0,5 3,71 0 0,00 0 0,00 

Florianópolis 442 87,3 6,3 7,20 1,8 2,11 0,2 0,23 1,8 2,08 

Governador 
Celso Ramos 

94 4,9 0,2 3,26 0,1 1,76 0 0,00 0 0,00 

Palhoça 328,6 34,9 0,5 1,38 0,9 2,62 0 0,00 0 0,00 

Santo Amaro 
da Imperatriz 

344,2 6 0,3 4,42 0,4 5,95 0 0,00 0 0,00 

São José 114,5 33,5 0,8 2,29 0,6 1,89 0 0,01 0,7 2,00 

São Pedro de 
Alcântara 

140,1 1,1 0,1 12,48 0,2 17,61 0 0,00 0 0,67 

Subtotal 2343,3 203,2 9 4,45 4,7 2,33 0,2 0,10 2,5 1,23 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

P.195 

Figura 227. Limitantes e Condicionantes ao Crescimento Urbano - NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Figura 228. Limitantes e Condicionantes ao Crescimento Urbano - NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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3 DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

A estruturação do Diagnóstico Integrado possibilita identificar, descrever e valorar tanto as 
debilidades como as fortalezas (questões intrínsecas ao território) para o crescimento 
urbano. Deste modo, este item se compõe da seguinte forma: 

3.1. Identificação, descrição e valoração de problemas ou debilidades para o crescimento 
urbano 

3.2. Identificação, descrição e valoração das fortalezas para o crescimento urbano 

3.3. Análise SWOT 

 

3.1 Identificação, descrição e valoração das debilidades ao 

crescimento urbano 

3.1.1 Metodologia adotada para identificação, descrição e valoração das 
principais debilidades 

Os problemas ou debilidades territoriais são “poliédricos”, ou seja, possuem diversas 
dimensões: econômica, financeira, social, estética, ambiental, cultural, de percepção, 
institucional, etc. São temas que estão entrelaçados e que devem ser considerados para 
procurar as melhores soluções integradas. 

Neste item foram consideradas as seguintes tarefas: 

 

Identificação e descrição das debilidades 

Caracterização e hierarquização das fichas de debilidades 

Desenho de matrizes relacionadas com problemas e responsabilidades institucionais 

Elaboração de árvores de problemas e gráficos causa-efeito 

 

Figura 229. Esquema Metodológico para análise de debilidades 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

A elaboração de fichas individualizadas tem por objetivo coletar e sistematizar os 
problemas e debilidades identificados dos municípios do Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis, explicando suas causas gerais que permitem compreender as disfunções 
detectadas e demonstrando a realidade da mesma com os correspondentes indicadores. 
Para a identificação e análise de cada debilidade será utilizado o seguinte esquema 
metodológico. 

Ao identificar e descrever as debilidades conta-se com elementos necessários para 
construir as fichas representativas, elementos de trabalho que permitem valorar de 
maneira objetiva, propondo um processo matemático para priorizar as debilidades. Ao 
mesmo tempo, uma vez que tais debilidades foram discutidas em workshop com diversos 
agentes com critérios de priorização alta, média e baixa, suas respostas também serão 
levadas em conta para a priorização das debilidades. 

As fichas representativas elaboradas contam com a seguinte estrutura: 

 

MANIFESTAÇÃO DA DEBILIDADE

CONEXÃO COM OUTROS PROBLEMAS

LOCALIZAÇÃO/ GRAVIDADE/ EVOLUÇÃO/ RELAÇÃO COM OUTROS

PERCEPÇÃO E SENSIBILIDADE DE ATORES DO GRUPO FOCO

POSSIBILIDADE, OPORTUNIDADE E URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE MAIS ADEQUADO PARA INTERVIR

CADEIA DE 
CAUSAS

C1

C2

Cn

CADEIA DE 
EFEITOS

E1

E2

En

AGENTES
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Figura 230. Modelo de Ficha de Debilidade 

 

Fonte: GÓMEZ, 2013 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

(*) Magnitude: Crítico = 5, Muito grave = 4, Grave = 3, Moderado = 2, Leve = 1 e Muito Leve = 0. 
(**) Evolução: Muito negativa = 5, Negativa = 4, Regular = 3, Indiferente = 2, Resolução = 1 e Positiva= 0. 
(***) Urgência de intervenção: Imediata = 5, Muito urgente = 4, Urgente = 3, Prioritária = 2, Menos prioritária = 1 
e Indiferente= 0. 
(****) Valor total: Debilidade Leve=0, Debilidade Baixa=1, Debilidade Moderada= 2, Debilidade Média= 3, 
Debilidade Importante = 4 e Debilidade Muito Importante = 5. 
 

3.1.2 Identificação, descrição e valoração das principais fortalezas para o 
crescimento urbano 

Para a identificação das debilidades do Núcleo Metropolitano de Florianópolis, 
primeiramente identificou-se eixos temáticos das mesmas. Esses eixos permitem que 
temas relacionados fiquem agrupados e sua valoração se realiza mais facilmente. 

 

 

Tabela 43. Debilidades detectadas 

Eixo Código Debilidade 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

DEB 1 
Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes inclinações, com maior 
vulnerabilidade a riscos naturais e menor conectividade aos demais bairros. 

DEB 2 

Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não ligados à renda 
familiar – que provocam um crescimento urbano desordenado; não respeitando 
limitantes e condicionantes ao crescimento urbano e dificultando, inclusive, a gestão 
urbana. 

DEB 3 

O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com potencial de recebimento 
de maior contingente populacional e de domicílios com baixa ocupação, densidade e 
diversidade do uso do solo para manutenção de um entorno parecido a de “segundas 
residências”. 

DEB 4 
Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso dificultado ou limitado 
dado a falta de estrutura e desconectividade entre bairros e congestão entre ilha e 
continente – geografia da ilha dificulta a instalação de estruturas. 

DEB 5 
Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem que esteja de acordo com o 
ordenamento urbano municipal, criando novos vetores de crescimento e, ao mesmo 
tempo, condicionando seu uso e ocupação – efeito barreira. 

DEB 6 
Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de Florianópolis, os mesmos 
possuem baixíssimo uso e ocupação, estando muito mais ligado à ampliação de 
acessos rodoviários. 

DEB 7 Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros 

TÍTULO Manifestação e código da debilidade

DESCRIÇÃO Breve caracterização da debilidade

CAUSAS EFEITOS

As causas ou cadeia de causas que 
originam a debilidade

As repercussões nas pessoas, na 
biocenose, no espaço ou nas atividades 

LOCALIZAÇÃO
Identificação dos espaços onde residem as 
causas e onde manifestam os efeitos

MAGNITUDE
EVOLUÇÃO
ESPERADA

URGÊNCIA DE 
INTERVENÇÃO

A valoração qualitativa e 
quantitativa do 

problema*

Indicadores (se houver), para 
valoração quantitativa do 

problema

A evolução ou tendência 
no tempo para seu 

agravamento ou 
solução**

Prioridade com que é 
necessário intervir***

VALORAÇÃO TOTAL DA
DEBILIDADE****

VALORAÇÃO SOCIAL
realizada com
agentes

VALORAÇÃO TÉCNICA
realizada com
base técnica e 
indicadores

VALORAÇÃO TOTAL
média das duas
anteriores

ATORES RESPONSÁVEIS
As pessoas e instituições implicadas, tanto 
nas causas como nos efeitos

PROBLEMAS ASSOCIADOS
Outras debilidades que estejam 
relacionados a este
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Eixo Código Debilidade 

N
M

F 

DEB 8 
Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não urbanas e áreas 
frágeis 

DEB 9 
Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de Proteção Permanente, gerando 
riscos à vida e causando impactos nos ecossistemas. 

DEB 10 
Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas agrícolas, sem ordenamento e 
estrutura viária e rede adequada de saneamento. 

DEB 11 
Grande pressão urbana próximo à costa, por seu potencial cênico e paisagístico, 
porém desrespeitando os limites da faixa de praial, manguezais e outras áreas frágeis 
ecologicamente. 

DEB 12 
Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de ordenamento territorial em 
nível metropolitano: não há um Plano Diretor Metropolitano. 

DEB 13 
Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: dificuldade de integração e 
de acessos entre municípios e entre municípios e ilha de Santa Catarina. 

DEB 14 
Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, expandindo a área conurbada 
do Núcleo Metropolitano e invadindo áreas rurais. 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE, discussão em oficina participativa. 

3.1.2.1 Debilidades Específicas da cidade ICES - Florianópolis 

 

DEBILIDADE 1: Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes inclinações, com 
maior vulnerabilidade a riscos naturais e menor conectividade aos demais bairros. 

A falta de planejamento e fiscalização e as questões sociais associadas à estrutura fundiária 
e de compra da terra força com que um segmento populacional mais carente e com menos 
possibilidades financeiras se vejam forçados a ocupar áreas com risco à vida humana ou 
com outros limitantes e condicionantes ao crescimento urbano, colocando a vida de tal 
população em perigo e diminuindo a qualidade urbana e ambiental das cidades. 

 

Figura 231. Ocupação de área de declividade acentuada 

 

Fonte: Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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DEBILIDADE 2: Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não ligados 
à renda familiar – que provocam um crescimento urbano desordenado; não respeitando 
limitantes e condicionantes ao crescimento urbano e dificultando, inclusive, a gestão 
urbana. 

A maior parte das edificações no NMF são informais, os loteamentos não obedecem às leis 
que regulamentam sua execução, o que gera grandes problemas de ordenamento urbano 
e viário. 

Existe, atualmente, diversas áreas com ocupações humanas em locais de risco e de 
suscetibilidade a desastres naturais, o que seria visto mais prejudicado em cenários de 
mudanças do clima, a futuro. 

 

 

 

Figura 232. Loteamento informal na beira do rio 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

DEBILIDADE 3: O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com potencial de 
recebimento de maior contingente populacional e de domicílios com baixa ocupação, 
densidade e diversidade do uso do solo para manutenção de um entorno parecido a de 
“segundas residências”. 

A presença de balneários conhecidos nacionalmente e a grande beleza natural e cênica de 
Florianópolis acarreta a criação de loteamentos voltados à construção de residência 
secundárias que são usadas, normalmente, nos períodos de veraneio e a maior parte do 
ano estão desocupadas. Ainda assim, em pouco espaço de tempo demanda fortemente 
serviços de água e saneamento e expandem suas áreas por locais mais frágeis, como 
manguezais e áreas de proteção. 

Tais bairros/balneários expandem a mancha urbana, demandando serviços urbanos, mas 
não abrigam uma população moradora, o que implica na diminuição dos índices de 
densidade da região. 

 

Figura 233. Região com baixa densidade 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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DEBILIDADE 4: Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso dificultado ou 
limitado dado a falta de estrutura e desconectividade entre bairros e congestão entre ilha 
e continente – geografia da ilha dificulta a instalação de estruturas. 

Devido à geografia da Ilha de Santa Catarina existe uma grande dificuldade de expandir e 
retificar sua malha viária e implantar outros acessos ao continente. Além disso, não há 
planejamento regional viário ou de mobilidade para mitigar o problema. 

 

 

 

Figura 234. Geografia acidentada da Ilha de Santa Catarina 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

 

DEBILIDADE 5: Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem que esteja de 
acordo com o ordenamento urbano municipal, criando novos vetores de crescimento e, 
ao mesmo tempo, condicionando seu uso e ocupação – efeito barreira. 

Muitos acessos aos diversos bairros na ilha são feitos por rodovias, principalmente devido 
à geografia da ilha que dificulta a implantação de vias paralelas. Assim sendo, é implantado 
um eixo único de deslocamento que corta o município como uma barreira, além de criar 
vetores de crescimento desordenado. 

 

 

 

Figura 235. Rodovia SC-404, que conecta o centro à Lagoa da Conceição 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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DEBILIDADE 6: Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de Florianópolis, 
os mesmos possuem baixíssimo uso e ocupação, estando muito mais ligado à ampliação 
de acessos rodoviários. 

Não foi implantado o planejamento urbanístico na implantação dos aterros, muitos deles 
até hoje são áreas públicas em excelentes localizações abandonadas e de uso exclusivo para 
o sistema viário. 

 

Figura 236. Aterro Baía Sul 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

 

DEBILIDADE 7: Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros 

A presença de praias e a falta de planejamento dos loteamentos (falta de regulação dos 
loteamentos) faz com que não existam espaços adequados para a instalação de áreas 
verdes públicas qualificadas. Há pouquíssimas áreas verdes de lazer estruturadas na cidade, 
principalmente no interior dos bairros, o que dificulta o planejamento de uma rede de 
equipamentos públicos e parques. 

 

Figura 237. Praça abandonada em Canasvieiras 

 

Fonte: Ricardo Duarte, 2010 
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DEB 1

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Contaminação do ar e do solo

Alto valor da terra Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Alta especulação imobiliária Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Déficit habitacional (quantidade e qualidade) Crescimento de assentamentos informais ou invasões com predominancia de famílias 

Gestão urbana deficiente de baixa renda

Deficiência no controle e fiscalização urbana e ambiental Crescimento de assentamentos em áreas de risco e Áreas de Proteção Permanete, 

Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas sem distinção de renda

Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Aumento do déficit habitacional (qualidade e quantidade)

Políticas públicas sem real apliacação ao território

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de São José Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Prefeitura de Palhoça Governo do Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Biguaçu Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

Prefeitura de Governador Celso Ramos DETRAM

Prefeitura de Antônio Carlos FATMA

Prefeitura de São Pedro de Alcântara DEINFRA

DEB 2 DEB 3 DEB 7 DEB 8 DEB 9

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

Muito Grave Regular Muito Urgente

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 3,72

VALORAÇÃO TÉCNICA 4,00

VALORAÇÃO TOTAL 3,86

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes inclinações, com maior vulnerabilidade a riscos naturais e menor conectividade aos demais bairros.

A falta de planejamento e fiscalização e as questões sociais associadas à estrutura fundiária e de compra da terra força com que um segmento populacional mais carente e com menos 

possibilidades financeiras se vejam forçados a ocupar áreas com risco à vida humana ou com outros limitantes e condicionantes ao crescimento urbano, colocando a vida de tal população em 

perigo e diminuindo a qualidade urbana e ambiental das cidades.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF em áreas de grandes inclinações
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DEB 2

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Contaminação do ar e do solo

Alta especulação imobiliária Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Déficit habitacional (quantidade e qualidade) Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Gestão urbana deficiente Crescimento de assentamentos informais ou invasões com predominancia de famílias 

de baixa renda

Deficiência no controle e fiscalização urbana e ambiental Crescimento de assentamentos em áreas de risco e Áreas de Proteção Permanete, 

sem distinção de renda

Falta de conectividades e acessibilidade urbana e intraurbana Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Crescimento regional sem planejamento sustentável

Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica

Crescimento linear ao redor de infraestruturas viárias regionais

Presença de bairros com pouca diversidade de uso do solo

Aumento do déficit habitacional (qualidade e quantidade)

Políticas públicas sem real apliacação ao território

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de São José Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Palhoça Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Prefeitura de Biguaçu CASAN

Prefeitura de Governador Celso Ramos DETRAN

Prefeitura de Antônio Carlos DEINFRA

DEB 1 DEB 3 DEB 4 DEB 7 DEB 8 DEB 9 DEB 10 DEB 11 DEB 12 DEB 14

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Crítico Muito Negativa Imediata

Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não ligados à renda familiar – que provocam um crescimento urbano desordenado; não respeitando limitantes e condicionantes ao 

crescimento urbano e dificultando, inclusive, a gestão urbana.

A maior parte das edificações no NMF são informais, os loteamentos não obedecem as leis que regulamentam sua execução, o que gera grandes problemas de ordenamento urbano e viário.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF, principalmente em Florianópolis

5,00

VALORAÇÃO TOTAL 4,99

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 4,97

VALORAÇÃO TÉCNICA
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DEB 3

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Contaminação do ar e do solo

Segregação social da população Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Alta especulação imobiliária Crescimento de assentamentos em áreas de risco e Áreas de Proteção Permanete, 

Construção de bairros com baixa densidade sem distinção de renda

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica

Gestão urbana deficiente Presença de bairros com pouca diversidade de uso do solo

Falta de visão a longo prazo Políticas públicas sem real apliacação ao território

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

DEINFRA

DEB 1 DEB 2 DEB 4 DEB 9 DEB 11PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO TÉCNICA 2,00

VALORAÇÃO TOTAL 2,48

ATORES RESPONSÁVEIS

VALORAÇÃO SOCIAL 2,96

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Grave Regular Urgente

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

Todos os municípios do NMF, principalmente em Florianópolis

O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com potencial de recebimento de maior contingente populacional e de domicílios com baixa ocupação, densidade e diversidade do uso do solo 

para manutenção de um entorno parecido a de “segundas residências”.

A presença de balneários conhecidos nacionalmente e a grande beleza natural e cênica de Florianópolis acarreta a criação de loteamentos voltados a construção de residência secundárias que 

são usadas, normalmente, nos períodos de veraneio e a maior parte do ano estão desocupadas. Ainda assim, em pouco espaço de tempo demanda fortemente serviços de água e saneamento e 

expandem suas áreas por locais mais frágeis, como manguezais e áreas de proteção.

CAUSAS EFEITOS
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DEB 4

DESCRIÇÃO

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Contaminação do ar e do solo

Falta de gestão de instrumentos de desenvolvimento e ordenamento regional Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Gestão urbana deficiente Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Falta de conectividades e acessibilidade urbana e intraurbana Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Baixa eficiência e gestão metropolitana Falta de diálogo entre municípios vizinhos

Falta de visão a longo prazo Crescimento regional sem planejamento sustentável

Baixa sinergia entre municípios Crescimento linear ao redor de infraestruturas viárias regionais

Políticas públicas sem real apliacação ao território

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Governo do Estado de Santa Catarina

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

DETRAN

DEINFRA

Ministério da Integração

DEB 3 DEB 5 DEB 6 DEB 10 DEB 12 DEB 13

Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso dificultado ou limitado dado a falta de estrutura e desconectividade entre bairros e congestão entre ilha e continente – geografia da ilha 

dificulta a instalação de estruturas.

Crítico Muito Negativa Imediata

Devido a geografia da Ilha de Santa Catarina existe uma grande dificuldade de expandir e retificar sua malha viária e implantar outros acessos ao continente. Além disso, não há planejamento 

regional viário ou de mobilidade para mitigar o problema.

CAUSAS EFEITOS

Florianópolis, São José

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 4,46

VALORAÇÃO TÉCNICA 4,00

VALORAÇÃO TOTAL 4,23
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DEB 5

DESCRIÇÃO

Contaminação do ar e do solo

Falta de conectividades e acessibilidade urbana e intraurbana Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Falta de visão a longo prazo Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Crescimento de assentamentos informais ou invasões com predominancia de famílias 

de baixa renda

Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Falta de diálogo entre municípios vizinhos

Crescimento regional sem planejamento sustentável

Crescimento linear ao redor de infraestruturas viárias regionais

Políticas públicas sem real apliacação ao território

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

DETRAN

DEB 4 DEB 6 DEB 12 DEB 13 DEB 14

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Muito Grave Regular Imediata

Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem que esteja de acordo com o ordenamento urbano municipal, criando novos vetores de crescimento e, ao mesmo tempo, condicionando seu 

uso e ocupação – efeito barreira.

Muitos acessos aos diversos bairros na ilha são feitos por rodovias, principalmente devido a geografia da ilha que dificulta a implantação de vias paralelas. Assim sendo, é implantado um eixo 

único de deslocamento que corta o município como uma barreira, além de criar vetores de crescimento desordenado.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF

5,00

VALORAÇÃO TOTAL 4,47

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 3,93

VALORAÇÃO TÉCNICA
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DEB 6

DESCRIÇÃO

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Contaminação do ar e do solo

Gestão urbana deficiente Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Falta de conectividades e acessibilidade urbana e intraurbana Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas Crescimento regional sem planejamento sustentável

Falta de visão a longo prazo Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica

Políticas públicas sem real apliacação ao território

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

DETRAN

FATMA

DEINFRA

Ministério do Meio Ambiente

DEB 5 DEB 7 DEB 13 DEB 14

3,00

VALORAÇÃO TOTAL 2,96

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 2,92

VALORAÇÃO TÉCNICA

Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de Florianópolis, os mesmos possuem baixíssimo uso e ocupação, estando muito mais ligado à ampliação de acessos rodoviários.

Não foi implantado o planejamento urbanístico na implantação dos aterros, muitos deles até hoje são áreas públicas em excelentes localizações abandonadas. 

CAUSAS EFEITOS

Áreas de aterro em Florianópolis

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Grave Regular Urgente
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DEB 7

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Segregação social da população Crescimento regional sem planejamento sustentável

Alto valor da terra Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica

Alta especulação imobiliária Políticas públicas sem real apliacação ao território

Construção de bairros com pouca diversidade de uso do solo

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico

Deficiência no controle e fiscalização urbana e ambiental

Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas

Carência de infraestruturas de saneamento 

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

FATMA

DEINFRA

DEB 1 DEB 2 DEB 6 DEB 8 DEB 9 DEB 10 DEB 14

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

Muito Grave Regular Muito Urgente

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 3,76

VALORAÇÃO TÉCNICA 3,00

VALORAÇÃO TOTAL 3,38

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros

Há pouquíssimas áreas verdes de lazer estruturadas na cidade, principalmente no interior dos bairros. 

CAUSAS EFEITOS

Todos os munípios do NMF
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3.1.2.2 Debilidades Gerais do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

DEBILIDADE 8: Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não 
urbanas e áreas frágeis 

Devido à qualidade cênica da Ilha de Santa Catarina e a grande quantidade de população 
de alta renda que lá habita, existe uma pressão imobiliária muito forte para a ocupação de 
novas áreas com unidades unifamiliares em grandes lotes, gerando baixas densidades. 

 

Figura 238. Desenvolvimentos em áreas de alto valor ecológico e paisagístico  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

DEBILIDADE 9: Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de Proteção 
Permanente, gerando riscos à vida e causando impactos nos ecossistemas. 

Áreas de Proteção Permanente, como de altas declividades, próximas de cursos de rios, 
dunas e orla da praia, são invadidas tanto pela população de baixa renda que não encontra 
locais com preços acessíveis, principalmente na região central da cidade, como pela 
população de alta renda que vê qualidades cênicas nestas regiões. 

 

Figura 239. Ocupações de dunas 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

DEBILIDADE 10: Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas agrícolas, sem 
ordenamento e estrutura viária e rede adequada de saneamento. 

O crescimento histórico da cidade através do desmembramento de lotes rurais produziu 
um modelo de assentamento tipo espinha de peixe, onde há apenas uma via principal com 
diversas vias secundárias não interligadas, o que gera a falta de conexão com o restante da 
malha e de ordenamento viário. 
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Figura 240. Desenvolvimentos com sistema viário em espinha de peixe, com baixa 
densidade e sem serviços básicos em os Ingleses 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 
 

DEBILIDADE 11: Grande pressão urbana próxima à costa, por seu potencial cênico e 
paisagístico, porém desrespeitando os limites da faixa de praial, manguezais e outras 
áreas frágeis ecologicamente. 

Devido à pressão imobiliária, em diversas localidades os limites da faixa praial não são 
respeitados. Além de afetar o meio ambiente o acesso às praias é dificultado ao restante 
da população. 

 

Figura 241. Negativas práticas urbanas sem proteção da faixa costeira 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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DEBILIDADE 12: Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de ordenamento 
territorial em nível metropolitano: não há um Plano Diretor Metropolitano. 

Não existe uma forte figura institucional e que estabeleça um ordenamento do uso e 
ocupação do solo em nível metropolitano. 

 

DEBILIDADE 13: Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: dificuldade de 
integração e de acessos entre municípios e entre municípios e ilha de Santa Catarina. 

A baixa conectividade entre bairros e entre a ilha e o continente também está condicionada 
pela expansão viária modelo espinha de peixe, gerando grande pressão sobre as vias 
principais por não existirem alternativas ou vias paralelas a esta. 

 

Figura 242. Acessos aos diferentes bairros 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

DEBILIDADE 14: Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, expandindo a 
área conurbada do Núcleo Metropolitano e invadindo áreas rurais. 

A falta de ordenamento territorial e viário faz com que as rodovias de acesso se tornem 
eixos de crescimento urbano descontrolado. Tal tendência ocorre, principalmente, ao longo 
da BR-101, mas também em diversas vias com caráter mais local dentro da ilha de Santa 
Catarina, o que expande indiscriminadamente a mancha urbana e acaba por produzir uma 
cidade muito extensa e com baixa densidade. 

 

Figura 243. Áreas desordenadas entorno a estrada SC-401 em Cacupé  

 

Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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DEB 8

DESCRIÇÃO

Segregação social da população Contaminação do ar e do solo

Alta especulação imobiliária Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Construção de bairros com baixa densidade Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Crescimento de assentamentos em áreas de risco e Áreas de Proteção Permanete,

Gestão urbana deficiente sem distinção de renda

Deficiência no controle e fiscalização urbana e ambiental Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Falta de visão a longo prazo Crescimento regional sem planejamento sustentável

Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica

Presença de bairros com pouca diversidade de uso do solo

Aumento do déficit habitacional (qualidade e quantidade)

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

FATMA

DEB 1 DEB 2 DEB 3 DEB 7 DEB 9 DEB 10 DEB 11 DEB 14

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO SOCIAL

VALORAÇÃO TÉCNICA

VALORAÇÃO TOTAL

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE 2,00

3,13

Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos, principalmente na região costeira

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Crítico Negativo Muito Urgente

Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não urbanas e áreas frágeis

Devido a qualidade cênica da Ilha de Santa Catarina e a grande quantidade de população de alta renda que lá habita, existe uma pressão imobiliária muito forte para a ocupação de novas áreas 

com unidades unifamiliares em grandes lotes, gerando baixas densidades.

EFEITOSCAUSAS

4,26
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DEB 9

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Contaminação do ar e do solo

Alto valor da terra Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Alta especulação imobiliária Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Déficit habitacional (quantidade e qualidade) Crescimento de assentamentos informais ou invasões com predominancia de famílias 

Construção de bairros com baixa densidade de baixa renda

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Crescimento de assentamentos em áreas de risco e Áreas de Proteção Permanete, 

Gestão urbana deficiente sem distinção de renda

Deficiência no controle e fiscalização urbana e ambiental Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica

Presença de bairros com pouca diversidade de uso do solo

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

FATMA

DEB 1 DEB 2 DEB 7 DEB 8 DEB 11

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

Muito Grave Negativa Imediata

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 4,30

VALORAÇÃO TÉCNICA 4,00

VALORAÇÃO TOTAL 4,15

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de Proteção Permanente, gerando riscos à vida e causando impactos nos ecossistemas.

Áreas de Proteção Permanente, como de altas declividades, próximas de cursos de rios, dunas e orla da praia, são invadidas tanto pela população de baixa renda que não encontra locais com 

preços acessíveis, principalmente na região central da cidade, como pela população de alta renda que vê qualidades cênicas nestas regiões.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF, principalmente em Florianópolis
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DEB 10

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Contaminação do ar e do solo

Alta especulação imobiliária Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Déficit habitacional (quantidade e qualidade) Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Construção de bairros com pouca diversidade de uso do solo Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Crescimento linear ao redor de infraestruturas viárias regionais

Gestão urbana deficiente Aumento do déficit habitacional (qualidade e quantidade)

Falta de conectividades e acessibilidade urbana e intraurbana Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

Falta de visão a longo prazo

Carência de infraestruturas de saneamento 

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

CASAN

DETRAN

DEINFRA

DEB 2 DEB 4 DEB 7 DEB 8 DEB 13 DEB 14

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

Muito Grave Negativa Muito Urgente

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 3,93

VALORAÇÃO TÉCNICA 5,00

VALORAÇÃO TOTAL 4,47

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas agrícolas, sem ordenamento e estrutura viária e rede adequada de saneamento.

O crescimento histórico da cidade através do desmembramento de lotes rurais produziu um modelo de sistema viário tipo espinha de peixe, onde há apenas uma via principal com diversas vias 

secundárias não interligadas, o que gera a falta de conexão com o restante da malha e de ordenamento viário.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

 
ESTUDOS BASE 

INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 
 

 

 

P.215 

 

DEB 11

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Contaminação do ar e do solo

Segregação social da população Deteriorização das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana

Alto valor da terra Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Alta especulação imobiliária Crescimento de assentamentos em áreas de risco e Áreas de Proteção Permanete, 

Construção de bairros com baixa densidade sem distinção de renda

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Crescimento regional sem planejamento sustentável

Falta de gestão de instrumentos de desenvolvimento e ordenamento regional Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica

Gestão urbana deficiente Políticas públicas sem real apliacação ao território

Deficiência no controle e fiscalização urbana e ambiental Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

Falta de visão a longo prazo

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

FATMA

Ministério do Meio Ambiente

DEB 2 DEB 3 DEB 8 DEB 9

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

Crítico Negativa Muito Urgente

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 4,30

VALORAÇÃO TÉCNICA 2,00

VALORAÇÃO TOTAL 3,15

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Grande pressão urbana próximo à costa, por seu potencial cênico e paisagístico, porém desrespeitando os limites da faixa de praial, manguezais e outras áreas frágeis ecologicamente.

Devido a pressão imobiliária, em diversas localidades os l imites da faixa praial não são respeitados. Além de afetar o meio ambiente o acesso às praias são dificultados ao restante da população.

CAUSAS EFEITOS

Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos, na região costeira
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DEB 12

DESCRIÇÃO

Falta de gestão de instrumentos de desenvolvimento e ordenamento regional Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Baixa eficiência e gestão metropolitana Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Baixa sinergia entre municípios Falta de diálogo entre municípios vizinhos

Falta de visão a longo prazo Crescimento regional sem planejamento sustentável

Crescimento linear ao redor de infraestruturas viárias regionais

Aumento do déficit habitacional (qualidade e quantidade)

Políticas públicas sem real apliacação ao território

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Governo do Estado de Santa Catarina

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

Ministério da Integração

DEB 2 DEB 4 DEB 5 DEB 13 DEB 14

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO SOCIAL 4,15

VALORAÇÃO TÉCNICA 2,00

VALORAÇÃO TOTAL 3,08

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Muito Grave Negativa Muito Urgente

Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de ordenamento territorial em nível metropolitano: não há um Plano Diretor Metropolitano.

Não existe uma forte figura institucional forte e que estabeleça um ordenamento do uso e ocupação do solo em nível metropolitano.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF
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DEB 13

DESCRIÇÃO

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Contaminação do ar e do solo

Falta de gestão de instrumentos de desenvolvimento e ordenamento regional Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Gestão urbana deficiente Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Falta de conectividades e acessibilidade urbana e intraurbana Falta de diálogo entre municípios vizinhos

Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas Crescimento regional sem planejamento sustentável

Falta de visão a longo prazo Crescimento linear ao redor de infraestruturas viárias regionais

Baixa sinergia entre municípios Políticas públicas sem real apliacação ao território

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Governo do Estado de Santa Catarina

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

DETRAN

Ministério da Integração

DEB 4 DEB 5 DEB 6 DEB 10 DEB 12 DEB 14

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 3,48

VALORAÇÃO TÉCNICA 4,00

VALORAÇÃO TOTAL 3,74

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Muito Grave Regular Muito Urgente

Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: dificuldade de integração e de acessos entre municípios e entre municípios e ilha de Santa Catarina.

A baixa conectividade entre bairros e entre a i lha e o continente também está condicionada pela expansão viária modelo espinha de peixe, gerando grande pressão sobre as vias principais por não 

existirem alternativas ou vias paralelas a esta.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF, principalmente em Florianópolis
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DEB 14

DESCRIÇÃO

Crescimento populacional intenso e atração de população Contaminação do ar e do solo

Segregação social da população Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de GEEs

Alto valor da terra Diminuição da qualidade de vida nas cidades

Alta especulação imobiliária Crescimento de assentamentos informais ou invasões com predominancia de famílias 

Déficit habitacional (quantidade e qualidade) de baixa renda

Falta de gestão de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial

Gestão urbana deficiente Crescimento regional sem planejamento sustentável

Deficiência no controle e fiscalização urbana e ambiental Crescimento linear ao redor de infraestruturas viárias regionais

Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas Presença de bairros com pouca diversidade de uso do solo

Criação de novos bairros sem infraestrutura sanitária e viária adequada

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Governo do Estado de Santa Catarina

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

DETRAN

Ministério da Integração

DEB 2 DEB 5 DEB 6 DEB 7 DEB 8 DEB 10 DEB 12 DEB 13

ATORES RESPONSÁVEIS

PROBLEMAS ASSOCIADOS

Grave Negativa Urgente

VALORAÇÃO TÉCNICA 3,00

VALORAÇÃO TOTAL 3,21

VALORAÇÃO TOTAL DA DEBILIDADE

VALORAÇÃO SOCIAL 3,41

MAGNITUDE EVOLUÇÃO ESPERADA URGÊNCIA DE INTERVENÇÃO

Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, expandindo a área conurbada do Núcleo Metropolitano e invadindo áreas rurais.

A falta de ordenamento territorial e viário  faz com que as rodovias de acesso se tornem eixos de crescimento urbano descontrolado.

CAUSAS EFEITOS

Todos os municípios do NMF ao longo das rodovias
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3.1.2.3 Valoração das Debilidades 

Depois da identificação das debilidades, as mesmas foram valoradas de maneira técnica, 
pela equipe do Consórcio IDOM-COBRAPE, e de maneira participativa, por meio das 
primeiras oficinas de participação e validação dos resultados preliminares dos Estudos 
Base, realizadas do dia 18 a 21 de agosto de 2014 em Florianópolis, nas quais participaram 
técnicos das distintas municipalidades e de secretarias estaduais, mas, principalmente, 
técnicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

Por meio da soma das duas valorações atribuídas para cada debilidade, foi determinada a 
valoração final das mesmas e que serão utilizadas para a formulação dos três cenários de 
crescimento urbano a 2030 e 2050. 

 

Tabela 44. Valoração das Debilidades Detectadas 

Eixo Código Debilidade Valoração 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

DEB 1 
Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes 
inclinações, com maior vulnerabilidade a riscos naturais e 
menor conectividade aos demais bairros. 

Importante 

DEB 2 

Existência de quantidade enorme de loteamentos informais 
– não ligados à renda familiar – que provocam um 
crescimento urbano desordenado; não respeitando 
limitantes e condicionantes ao crescimento urbano e 
dificultando, inclusive, a gestão urbana. 

Muito Importante 

DEB 3 

O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com 
potencial de recebimento de maior contingente 
populacional e de domicílios com baixa ocupação, 
densidade e diversidade do uso do solo para manutenção de 
um entorno parecido a de “segundas residências”. 

Média 

DEB 4 

Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso 
dificultado ou limitado dado a falta de estrutura e 
desconectividade entre bairros e congestão entre ilha e 
continente – geografia da ilha dificulta a instalação de 
estruturas. 

Importante 

Eixo Código Debilidade Valoração 

DEB 5 

Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem 
que esteja de acordo com o ordenamento urbano municipal, 
criando novos vetores de crescimento e, ao mesmo tempo, 
condicionando seu uso e ocupação – efeito barreira. 

Importante 

DEB 6 

Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de 
Florianópolis, os mesmos possuem baixíssimo uso e 
ocupação, estando muito mais ligado à ampliação de 
acessos rodoviários. 

Média 

DEB 7 Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros Média 

N
M

F 

DEB 8 
Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre 
áreas não urbanas e áreas frágeis 

Média 

DEB 9 
Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de 
Proteção Permanente, gerando riscos à vida e causando 
impactos nos ecossistemas. 

Importante 

DEB 10 
Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas 
agrícolas, sem ordenamento e estrutura viária e rede 
adequada de saneamento. 

Importante 

DEB 11 

Grande pressão urbana próximo à costa, por seu potencial 
cênico e paisagístico, porém desrespeitando os limites da 
faixa de praial, manguezais e outras áreas frágeis 
ecologicamente. 

Média 

DEB 12 
Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de 
ordenamento territorial em nível metropolitano: não há um 
Plano Diretor Metropolitano. 

Média 

DEB 13 
Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: 
dificuldade de integração e de acessos entre municípios e 
entre municípios e ilha de Santa Catarina. 

Importante 

DEB 14 
Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, 
expandindo a área conurbada do Núcleo Metropolitano e 
invadindo áreas rurais. 

Média 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE, discussão em oficina participativa. 
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3.1.2.4 Matriz de Debilidades 

A continuação apresenta-se uma matriz que relacionada cada debilidade, uma com as 
outras. Assim, em cada cruzamento estão determinadas relações existentes entre as 
debilidades apresentadas, podendo ter relações diretas e indiretas, através de causas e 
efeitos, que será apresentada a seguir no Modelo Causa-Efeito. 

 

Figura 244. Matriz de Debilidades – ICES Florianópolis 

 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

DEB 1 DEB 2 DEB 3 DEB 4 DEB 5 DEB 6 DEB 7 DEB 8 DEB 9 DEB 10 DEB 11 DEB 12 DEB 13 DEB 14

DEB 1 x x x x x

DEB 2 x x x x x x x x x

DEB 3 x x x

DEB 4 x x x x

DEB 5 x x x x

DEB 6 x x x

DEB 7 x x x x

DEB 8 x x x x

DEB 9 x

DEB 10 x x

DEB 11

DEB 12 x x

DEB 13 x

DEB 14
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3.1.2.5 Modelo de Causa e Efeito 

A Matriz de Debilidades faz um primeiro exercício buscando estabelecer tais relações e, 
inclusive, entender, as causas e efeitos intrínsecos das próprias debilidades. 

Assim, como principais causas estruturais que levam a tais debilidades foram relacionadas: 

 Desigualdade social metropolitana 
 Segregação socioespacial 
 Invasão e loteamentos informais 
 Falta de aplicação de instrumentos de planejamento 
 Migração campo-cidade, intermunicipais e interestaduais 
 Falta de visão metropolitana 

 

As mesmas também foram expressas nas fichas individualizadas, de maneira mais 
detalhada: 

 Rápido crescimento populacional: atração de população 
 Alto valor da terra e especulação 
 Déficit habitacional (quantidade e qualidade) 
 Diferenças morfológicas e de localização por classe social 
 Falta de instrumentos de controle e ordenamento urbanístico 
 Falta de instrumentos de desenvolvimento e ordenamento regional 
 Gestão urbana deficiente 
 Deficiência no controle e fiscalização ambiental 
 Dificuldade na conectividade e acessibilidade urbana e intraurbana 
 Falta de integração entre órgãos do governo em diversas esferas 
 Deficiência na gestão metropolitana e de relação intermunicipais entre os 

municípios do Núcleo Metropolitano 
 Falta de visão em longo prazo 
 Baixa sinergia entre municípios 
 Carência de infraestruturas de saneamento em diversos pontos 

 

Assim, tais causas levariam ao desenvolvimento de algumas debilidades. Essas seriam as 
debilidades intrínsecas do território, como detalhado anteriormente, porém, o 
estabelecimento de relações entre elas demonstra que algumas debilidades são causa de 
outras debilidades. Ou seja, existe uma relação de causa e efeito entre as debilidades 
detectadas. 

Fica evidente que debilidades detectadas gerais tem forte influência sobre outras 
debilidades do Núcleo Metropolitano e específicas de Florianópolis, como a Debilidade 9: 
Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não ligados à renda familiar 
que provocam um crescimento urbano desordenado; não respeitando limitantes e 
condicionantes ao crescimento urbano e dificultando, inclusive, a gestão urbana, que acaba 
se relacionando com diversas outras debilidades, inclusive, piorando suas dinâmicas, como 
na Debilidade 1: Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não 
urbanas e áreas frágeis. 

Assim, percebe-se que uma debilidade influencia na outra. Inclusive, debilidades ligadas à 
gestão e infraestrutura são uma das principais causas para a intensificação das debilidades 
sócio ambientais e de densidade e morfologia, como ocorre com as debilidades 5 e 6 (de 
ocorrência geral no Núcleo Metropolitano). 

Por fim, busca-se entender os principais efeitos causados por tais debilidades, 
principalmente em relação ao meio ambiente e ao ambiente urbano. Os principais efeitos 
seriam: 

 Deterioração da paisagem urbana 
 Perda de espaços naturais/cênicos 
 Destruição de ecossistemas 
 Aumento de riscos naturais 
 Diminuição da qualidade de vida 
 Aumento de emissões de gases efeito estufa 

 

E como efeitos mais detalhados, apresentados também nas fichas individualizadas 
encontram-se: 

 Contaminação do ar e do solo 
 Crescimento de deslocamentos por meio individual, aumento das emissões de 

GEEs 
 Deterioração das áreas verdes, ecossistemas e da paisagem urbana 
 Aumento de famílias vivendo em áreas de risco 
 Crescimento da mancha urbana espraiado e com segmentação socioespacial e 

com desmembramentos e loteamentos informais 
 Falta de diálogo entre municípios vizinhos 
 Crescimento regional sem planejamento sustentável 
 Aumento da especulação imobiliária em locais de atração turística e cênica 
 Aumento do déficit habitacional (qualidade e quantidade) 
 Políticas públicas sem real aplicação ao território
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Figura 245. Modelo Causa e Efeito - NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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3.2 Identificação, descrição e valoração das fortalezas ao 

crescimento urbano 

 

3.2.1 Metodologia adotada para identificação, descrição e valoração das 
principais fortalezas 

De forma paralela às debilidades, também se elabora, sinteticamente, as principais 
fortalezas através de fichas que consideram os seguintes atributos: 

 Manifestação 

 Causas pelas quais o recurso ainda não foi explorado até a atualidade (tendo em 
conta que certos recursos podem ser criados, por exemplo, aumento da qualidade 
construtiva de edifícios) 

 Efeitos que possam existir com sua exploração 

 Agentes que possam estar implicados na exploração 

 Atividades decorrentes da exploração 

 Localização 

 Magnitude ou quantidade de recursos disponíveis 

 Percepção, sensibilidade, consciência que a população possui sobre o recurso 

 Condições que deve ser explorado para garantir sua sustentabilidade 

 Nível de responsabilidade (municipal, estadual ou federal) mais adequado para 
aproveitá-lo 

 Objetivo da exploração 

 

No caso das potencialidades, entende-se como os recursos e capacidades internas que 
possam ser utilizadas para aproveitar as oportunidades. Estas representam as 
possibilidades de desenvolvimento, tanto para o município de Florianópolis como para seu 
núcleo metropolitano por meio de seus próprios recursos e capacidades em relação com as 
oportunidades que se apresentam. 

Da mesma maneira que o desenvolvido para a análise de debilidades, a análise de fortalezas 
considera uma proposta sintética, elaborando fichas individualizadas com o objetivo de 
coleta e sistematização dos aspectos mencionados e identificados no diagnóstico. É 
importante ressaltar que, previamente à realização das fichas, as fortalezas identificadas 
foram discutidas, acordadas e validadas pelos agentes territoriais em Workshop dos 
Estudos Base da ICES de Florianópolis. 

Assim, as informações presentes nas fichas resumem as principais fortalezas identificadas 
e possuem a seguinte estrutura: 
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Figura 246. Modelo de Ficha de Fortalezas 

 

Fonte: GÓMEZ, 2013 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

(*) Magnitude: Muito alta = 5, Alta =4, Intermediária= 3, Moderada= 2, Leve= 1 e Muito leve= 0 
(**) Percepção: Muito positiva= 5, Positiva= 4, Intermediária=3, Moderada=2, Leve=1, Indiferente=0 
(***) Condições: Muito favorável= 5, Favorável=4, Boa= 3, Regular=2, Ruim=1 e Péssimas=0 
(****) Valor total: Potencialidade Leve=0, Potencialidade Baixa=1, Potencialidade Moderada= 2, Potencialidade 
Média= 3, Potencialidade Importante = 4 e Potencialidade Muito Importante = 5. 

3.2.1 Identificação, descrição e valoração das principais fortalezas para o 
crescimento urbano 

Para a valoração das fortalezas da área de estudo, primeiramente identificou-se eixos 
temáticos das mesmas e separou-se entre fortalezas específicas da cidade ICES 
Florianópolis e outras gerais do restante da área de estudo; municípios do Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis. 

 

Tabela 45. Fortalezas detectadas 

Eixo Código Debilidade 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

FOR 1 
Revisão do Plano Diretor de Florianópolis com potencial de diminuir as debilidades 
identificadas e ampliar as fortalezas 

FOR 2 
Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a preservação dos 
ecossistemas locais e garantindo uma maior qualidade de vida 

N
Ú

C
LE

O
 M

ET
R

O
P

O
LI

TA
N

O
 

FOR 3 
Grande potencial cênico e paisagístico, atraindo turismo e investimento tanto em 
Florianópolis como em outras áreas do Núcleo Metropolitano 

FOR 4 
Existência de figura institucional instalada para gestão da Região Metropolitana: 
GRANFPOLIS (22 municípios) 

FOR 5 
Potencial hidroviário na Ilha de Santa Catarina, que facilitaria a conexão de 
diversos bairros de Florianópolis e entre municípios do Núcleo Metropolitano 

FOR 6 
Certo equilíbrio populacional entre Florianópolis e São José e diversos municípios 
economicamente equilibrados no Estado de Santa Catarina, o que não gera tanta 
pressão na capital 

FOR 7 
Existência de grande patrimônio histórico e cultural em todo o núcleo 
metropolitano que apresenta registro de vida urbana e social 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE, discussão em oficina participativa. 

 

TÍTULO Manifestação e código da fortaleza

DESCRIÇÃO Breve caracterização da fortaleza

RECURSOS ESTADO DOS RECURSOS

Recursos disponíveis e causas pelas 
quais ainda não foram explorados até o 
momento, tendo em conta que os 
recursos podem ser criados

Estado atual dos recursos e repercussão 
que possa existir sobre sua exploração

LOCALIZAÇÃO
Identificação dos espaços onde residem as 
causas e onde manifestam os efeitos

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

É a importância 
quantitativa do recurso*. 

De alto a muito baixo.

Valoração do 
aproveitamento do 

recurso pelos agentes 
sociais, de muito positiva 

à muito negativa**

Viabilidade de 
aproveitamento do recurso. 
De muito favorável a muito 

desfavorável***

VALORAÇÃO TOTAL DA
FORTALEZA****

É a média dos itens anteriores, definindo a 
prioridade de aproveitamento do recurso

ATORES/AGENTES
As pessoas e instituições que poderiam 
estar implicados na exploração

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE
Estabelecer um nível de responsabilidade 
mais adequado para aproveitar o recurso, 
seja municipal, estadual ou federal.
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3.2.1.1 Fortalezas Específicas da cidade ICES Florianópolis 

 

FORTALEZA 1: Revisão do Plano Diretor de Florianópolis com potencial de diminuir as 
debilidades identificadas e ampliar as fortalezas 

O novo Plano Diretor de Florianópolis acaba de ser aprovado e é o principal instrumento 
para o ordenamento territorial da ilha, no entanto ainda está em processo de discussão em 
diversas instâncias do município. Tal instrumento ainda permite a urbanização de áreas 
consideradas rurais pelo último plano diretor, o que é ainda mais agravado pela não 
existência de planos diretores em alguns municípios do NMF, que implica na expansão da 
mancha urbana e no aumento do processo de conurbação. 

 

FORTALEZA 2: Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a 
preservação dos ecossistemas locais e garantindo uma maior qualidade de vida 

Já existe, em Florianópolis, diversas unidades de conservação instaladas (com legislação 
específica) e outros em projetos e planos. Essa condição favorece a manutenção do grande 
espaço verde existente na ilha, mas as mesmas sofrem muita pressão do avanço urbano, 
dificultando a instalação de novas unidades de conservação e prejudicando a unificação de 
ecossistemas e de corredores ecológicos. 

 

Figura 247. Unidades de Conservação Existentes em Florianópolis 

 

Fonte: Geoprocessamentos - PMF, 2014. 
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FOR 1

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Ministério das Cidades

MUNICIPAL

Revisão do Plano Diretor de Florianópolis com potencial de diminuir as debilidades identificadas e ampliar as fortalezas

O novo Plano Diretor de Florianópolis acaba de ser aprovado e é o principal instrumento para o ordenamento territorial da ilha. 

RECURSOS ESTADO DOS RECURSOS

Florianópolis 

No entanto, tal instrumento ainda permite a urbanização de áreas consideradas rurais pelo 

último plano diretor, o que é ainda mais agravado pela não existência de planos diretores 

em alguns municípios do NMF, que implica na expansão da mancha urbana e no aumento do 

processo de conurbação.

O Plano Diretor de Florianópolis acabou de ser aprovado e ainda está em processo de discussão em diversas 

instâncias do município.

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

5 3 3

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE

VALORAÇÃO TOTAL DA FORTALEZA

3,4

3,7

3,5

ATORES / AGENTES
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FOR 2

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

FATMA

Ministério do Meio Ambiente

MUNICIPAL

METROPOLITANO

ESTADUAL

FEDERAL

Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a preservação dos ecossistemas locais e garantindo uma maior qualidade de vida

Já existe, em Florianópolis, diversas unidades de conservação instaladas (com legislação específica) e outros em projetos e planos. Essa condição favorece a manutenção do grande 

espaço verde existente na ilha, mas as mesmas sofrem muita pressão do avanço urbano.

RECURSOS ESTADO DOS RECURSOS

Florianópolis 

Diversas unidades de conservação existentes e em estudo.
A pressão para o crescimento urbano dificulta a instalação de novas unidades de 

conservação, prejudicando a unificação de ecossistemas e de corredores ecológicos.

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

5 4 3

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE

VALORAÇÃO TOTAL DA FORTALEZA

3,7

4,0

3,8

ATORES / AGENTES
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3.2.1.2 Fortalezas Gerais do Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

 

FORTALEZA 3: Grande potencial cênico e paisagístico, atraindo turismo e investimento 
tanto em Florianópolis como em outras áreas do Núcleo Metropolitano  

A ilha de Santa Catarina é um dos locais mais conhecidos no Brasil e internacionalmente 
para o turismo de veraneio de sol e praia, graças a sua exuberante qualidade cênica e 
paisagística com balneários de reconhecida beleza e áreas verdes e de conservação que dão 
um caráter ainda mais selvagem e protegido. Se bem conservados e explorados, tais 
recursos são e serão, ainda mais, o cartão postal da Ilha de Santa Catarina, no entanto, 
diversos potenciais paisagísticos já estão sendo explorados discriminadamente, o que afeta 
sua preservação e qualidade do ecossistema. 

 

FORTALEZA 4: Existência de figura institucional instalada para gestão da Região 
Metropolitana: GRANFPOLIS (22 municípios) 

Atualmente existe instalada uma figura institucional que seria responsável pela gestão e 
ordenamento metropolitano de 22 municípios que configuram a Região Metropolitana de 
Florianópolis, inclusive os 9 municípios do Núcleo Metropolitano. GRANFPOLIS ainda não é 
suficientemente atuante, inclusive é desconhecido por parte de técnicos municípios de 
diversos municípios, o que prejudica a gestão e ordenamento territorial dos mesmos. 

 

FORTALEZA 5: Potencial hidroviário na Ilha de Santa Catarina, que facilitaria a conexão de 
diversos bairros de Florianópolis e entre municípios do Núcleo Metropolitano  

A condição física de ilha e a presença de um canal bastante protegido favorece os 
deslocamentos intermunicipais (ilha - continente) por meio de barcos, o que diminuiria, 
inclusive, a grande demanda atual sobre a ponte Colombo Salles, favorecendo também 
meios coletivos de transporte. Atualmente não há qualquer intenção de exploração de tal 
recurso. A sua utilização diminuiria a necessidade de deslocamentos terrestres e, se for 
configurado como uma rede conectada de transporte coletivo, diminuiria a quantidade de 
veículos circulando na região. 

 

 

FORTALEZA 6: Certo equilíbrio populacional entre Florianópolis e São José e diversos 
municípios economicamente equilibrados no Estado de Santa Catarina, o que não gera 
tanta pressão na capital  

A configuração em Região Metropolitana e o núcleo metropolitano estabelecido demonstra 
o grande potencial econômico e de atração de moradores desta área. Ainda assim, pelas 
condições físicas e econômicas da capital, diversos outros municípios da região também 
atraem população moradora, deixando a dinâmica populacional entre municípios 
relativamente equilibrada. Atualmente a maior população está em Florianópolis, porém 
São José, Biguaçu e Palhoça já atraem novos moradores a seus municípios. 

 

FORTALEZA 7: Existência de grande patrimônio histórico e cultural em todo o núcleo 
metropolitano que apresenta registro de vida urbana e social 

As condições históricas de ocupação dos municípios da região acabaram por deixar um 
legado arquitetônico e urbanístico de grande interesse, sendo, inclusive, tombados pelo 
patrimônio histórico. Tal legado conta a história de ocupação da ilha e do continente e tem 
grande potencial turístico. Atualmente não há exploração turística de tal patrimônio e 
muitos acabam desaparecendo com a instalação de novas infraestruturas e com a pressão 
urbana por tais espaços. 

 

Figura 248. Beleza cênica de Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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FOR 3

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

FATMA

Ministério do Meio Ambiente

MUNICIPAL

METROPOLITANO

ESTADUAL

FEDERAL

ATORES / AGENTES

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE

VALORAÇÃO TOTAL DA FORTALEZA

4,3

4,3

4,3

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

5 4 4

Grande potencial cênico e paisagístico, atraindo turismo e investimento tanto em Florianópolis como em outras áreas do Núcleo Metropolitano

A ilha de Santa Catarina é um dos locais mais conhecidos no Brasil e internacionalmente para o turismo de veraneio de sol e praia, graças a sua exuberante qualidade cênica e paisagística 

com balneários de reconhecida beleza e áreas verdes e de conservação que dão um caráter ainda mais selvagem e protegido.

ESTADO DOS RECURSOSRECURSOS

Florianópolis e municípios do núcleo metropolitano

Praias, balneários, unidades de conservação (montanhas, dunas, parques) em diversos locais da ilha de Santa 

Catarina, mas também em algumas áreas no Núcleo Metropolitano, que já são explorados por turismo de 

veraneio, mas ainda poderiam ser ainda melhor explorados por outras formas de turismo.

Se bem conservados e explorados, tais recursos são e serão ainda mais o cartão postal da Ilha 

de Santa Catarina, no entanto, diversos potenciais paisagísticos já estão sendo explorados 

descriminadamente, o que afeta sua preservação e qualidade do ecossistema.
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FOR 4

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

Ministério da Integração

MUNICIPAL

METROPOLITANO

ESTADUAL

Existência de figura institucional instalada para gestão da Região Metropolitana: GRANFPOLIS (22 municípios)

Atualmente existe instalada uma figura institucional que seria responsável pela gestão e ordenamento metropolitano de 22 municípios que configuram a Região Metropolitana de 

Florianópolis, inclusive os 9 municípios do Núcleo Metropolitano.

RECURSOS ESTADO DOS RECURSOS

Florianópolis e municípios do núcleo metropolitano

A figura institucional ainda é, em grande parte, desconhecida e com dificuldade de atuação sobre o território 

metropolitano.

GRANFPOLIS ainda não é suficientemente atuante, inclusive é deseconhecido por parte de 

técnicos municípios de diversos municípios, o que prejudica a gestão e ordenamento 

territorial dos mesmos.

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

5 0 4

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE

VALORAÇÃO TOTAL DA FORTALEZA

2,6

3,0

2,8

ATORES / AGENTES
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FOR 5

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Governo do Estado de Santa Catarina

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA

DEINFRA

MUNICIPAL

METROPOLITANO

ESTADUAL

Potencial hidroviário na Ilha de Santa Catarina, que facilitaria a conexão de diversos bairro de Florianópolis e entre municípios do Núcleo Metropolitano

A condição física de ilha e a presença de um canal bastante protegido favorece os deslocamentos intermunicipais (ilha - continente) por meio de barcos, o que diminuiria, inclusive, a 

grande demanda atual sobre a ponte Colombo Salles, favorecendo também meios coletivos de transporte.

RECURSOS ESTADO DOS RECURSOS

Florianópolis e municípios do núcleo metropolitano

Apesar de existir este potencial, a falta de interação entre municípios e de uma visão metropolitana e, ainda, a 

grande dependência por soluções individuais faz com que seja este potencial não seja explorado.

Atualmente não há qualquer intenção de exploração de tal recurso. A sua utilização 

diminuiria a necessidade de deslocamentos terrestres e, se for configurado como uma rede 

conectada de transporte coletivo, diminuiria a quantidade de veículos circulando na região.

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

3 1 1

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE

VALORAÇÃO TOTAL DA FORTALEZA

3,5

1,7

2,6

ATORES / AGENTES
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FOR 6

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis

GRANFPOLIS

Ministério da Integração

MUNICIPAL

METROPOLITANO

ESTADUAL

Certo equilíbrio populacional entre Florianópolis e São josé e diversos municípios economicamente equilibrados no Estado de Santa Catarina, o que não gera tanta pressão na capital

A configuração em Região Metropolitana e o núcleo metropolitano estabelecido demonstra o grande potencial econômico e de atração de moradores desta área. Ainda assim, pelas 

condições físicas e econômicas da capital, diversos outros municípios da região também atraem população moradora, deixando a dinâmica populacional entre municípios moramente 

equilibrada.

RECURSOS ESTADO DOS RECURSOS

Florianópolis e municípios do núcleo metropolitano

Atualmente a maior população está em Florianópolis, porém São José, Biguaçu e Palhoça já 

atraem novos moradores a seus municípios.

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

2 0 2

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE

VALORAÇÃO TOTAL DA FORTALEZA

3,4

1,3

2,4

ATORES / AGENTES
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FOR 7

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Prefeitura de Florianópolis

Prefeitura de São José

Prefeitura de Palhoça

Prefeitura de Biguaçu

Prefeitura de Governador Celso Ramos

Prefeitura de Antônio Carlos

Prefeitura de São Pedro de Alcântara

Prefeitura de Águas Mornas

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz

MUNICIPAL

METROPOLITANO

ESTADUAL

FEDERAL

Existência de grande patrimônio histórico e cultural em todo o núcleo metropolitano que apresenta registro de vida urbana e social

As condições históricas de ocupação dos municípios da região acabaram por deixar um legado arquitetônico e urbanístico de grande interesse, sendo, inclusive, tombados pelo patrimônio 

histórico. Tal legado conta a história de ocupação da ilha e do continente e tem grande potencial turístico.

RECURSOS ESTADO DOS RECURSOS

Florianópolis e municípios do núcleo metropolitano

São pequenas freguesias, com alguns edifícios históricos, mas que sofrem com a pressão urbana que condicionam 

seu entorno.

Atualmente não há exploração turística de tal patrimônio e muitos acabam desaparecendo 

com a instalação de novas infraestruturas e com a pressão urbana por tais espaços.

MAGNITUDE PERCEPÇÃO CONDIÇÕES

5 3 3

NÍVEL DE RESPONSABILIDADE

VALORAÇÃO TOTAL DA FORTALEZA

3,7

3,7

3,7

ATORES / AGENTES
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3.3 Análise SWOT 

Uma boa metodologia para analisar o diagnóstico de crescimento urbano é por meio de 
uma “Matriz de Fortalezas/ Debilidades/ Ameaças/ Oportunidades”, que se costuma 
chamar SWOT7. 

As debilidades e fortalezas são atributos intrínsecos, de caráter estático e, frequentemente, 
estrutural. As debilidades são os aspectos que mantém o sistema urbano em déficit, ao 
mesmo tempo em que as fortalezas colocam em evidência atributos que deixam o sistema 
urbano mais competitivo em relação a outros. 

No que se refere a ameaças e oportunidades, as mesmas estão associadas com fatores 
externos ao sistema urbano, normalmente conjunturais, muitas vezes dependentes de 
políticas públicas. Serão mais detalhadas a continuação. 

 

Figura 249. Matriz SWOT 

SWOT Fortalezas Debilidades 

Análise Interno 

Capacidades distintas 

Vantagens naturais 

Recursos superiores 

Recursos e capacidades escassas 

Resistência a mudanças 

Problemas de gestão 

 Oportunidades Ameaças 

Análise do Entorno 

Novas tecnologias 

Concorrência enfraquecida 

Posicionamento estratégico 

Altos riscos – mudanças no entorno 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Neste caso, particularmente, a matriz SWOT tem como objetivo a determinação das 
debilidades e pontos fortes do sistema urbano e os obstáculos e oportunidades que o 
entorno apresenta para o crescimento do Núcleo Metropolitano de Florianópolis. Assim, a 
análise da matriz SWOT permitirá identificar estratégias de atuação, realizando 
cruzamentos entre Fortalezas, Debilidades, Ameaças e Oportunidades, buscando minimizar 

                                                           
7 No Brasil é costumeiro utilizar a sigla SWOT, provinda do inglês: strengths, weaknesses, opportunities, 
and threats. 

os efeitos das ameaças e aproveitar ao máximo as oportunidades e fortalezas, diminuindo, 
então as debilidades. 

Auxiliará, na criação dos três cenários a futuro: tendencial, intermediário e ideal.  

Da combinação de fortalezas com oportunidades surgirão as principais potencialidades do 
território que também evidenciarão os principais objetivos, ações e recomendações para o 
crescimento urbano controlado e sustentável (base para os cenários intermediário e ideal). 
As limitações do território serão determinadas pela combinação de debilidades e ameaças 
que colocarão uma série de advertências que serão consideradas para as estratégias e 
planos de ação resultantes deste diagnóstico. 

Por sua vez, a combinação de fortalezas e ameaças resultará nos principais riscos que pode 
sofrer o território. Por fim, os desafios, combinação entre debilidades e oportunidades, 
listará os principais objetivos que devem ser cumpridos para um desenvolvimento urbano 
mais sustentável. 

 

3.3.1 Análise do Entorno 

OPORTUNIDADES 

As oportunidades se constituem por situações externas, positivas, que são geradas pelo 
entorno do Núcleo Metropolitano de Florianópolis e que, se identificadas, podem ser 
aproveitadas para o desenvolvimento da mesma. Algumas das perguntas que podem ajudar 
nesta análise seriam: 

 Quais são boas oportunidades, existentes ou em vias de ocorrer, que ajudaria ao 
processo de ordenamento do território? 

 Existe uma boa conjuntura social e econômica em territórios próximos, no Estado 
de Santa Catarina, no Brasil? 

 Estão ocorrendo mudanças nas normativas ou políticas que ajudariam no controle 
do crescimento urbano? 

 Que mudanças nos padrões sociais e no estilo de vida que poderiam auxiliar no 
crescimento urbano ordenado? 
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AMEAÇAS 

As ameaças são situações negativas de caráter externo e que, efetivamente, podem 
apresentar um risco ao sistema urbano. Para que não se concretizem, é necessário 
desenhar estratégias adequadas. 

Algumas perguntas podem orientar na listagem de ameaças: O Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis enfrenta obstáculos ao seu crescimento sustentável? 

 

 

 

 

 Conta-se com um respaldo político para levar a cabo programas de controle da 
mancha urbana? 

 Alguma situação pode impedir o processo de controle e ordenamento territorial? 

 

Figura 250. Matriz SWOT da Área Conurbada de Florianópolis 

SWOT Fortalezas Debilidades 

Análise Interno 

FOR 1: Revisão do Plano Diretor de Florianópolis com potencial de diminuir as 
debilidades identificadas e ampliar as fortalezas 

FOR 2: Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a preservação 
dos ecossistemas locais e garantindo uma maior qualidade de vida 

FOR 3: Grande potencial cênico e paisagístico, atraindo turismo e investimento 
tanto em Florianópolis como em outras áreas do Núcleo Metropolitano 

FOR 4: Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a preservação 
dos ecossistemas locais e garantindo uma maior qualidade de vida 

FOR 5: Potencial hidroviário na Ilha de Santa Catarina, que facilitaria a conexão de 
diversos bairro de Florianópolis e entre municípios do Núcleo Metropolitano 

FOR 6: Certo equilíbrio populacional entre Florianópolis e São José e diversos 
municípios economicamente equilibrados no Estado de Santa Catarina, o que não 
gera tanta pressão na capital 

FOR 7: Existência de grande patrimônio histórico e cultural em todo o núcleo 
metropolitano que apresenta registro de vida urbana e social 

DEB 1: Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não urbanas e 
áreas frágeis 

DEB 2: Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de Proteção Permanente, 
gerando riscos à vida e causando impactos nos ecossistemas. 

DEB 3: Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas agrícolas, sem ordenamento 
e estrutura viária e rede adequada de saneamento. 

DEB 4: Grande pressão urbana próximo à costa, por seu potencial cênico e paisagístico, 
porém desrespeitando os limites da faixa de praial, manguezais e outras áreas frágeis 
ecologicamente. 

DEB 5: Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de ordenamento territorial em 
nível metropolitano: não há um Plano Diretor Metropolitano. 

DEB 6: Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: dificuldade de 
integração e de acessos entre municípios e entre municípios e ilha de Santa Catarina. 

DEB 7: Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, expandindo a área 
conurbada do Núcleo Metropolitano e invadindo áreas rurais. 

DEB 8: Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes inclinações, com maior 
vulnerabilidade a riscos naturais e menor conectividade aos demais bairros. 

DEB 9: Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não ligados à renda 
familiar – que provocam um crescimento urbano desordenado; não respeitando 
limitantes e condicionantes ao crescimento urbano e dificultando, inclusive, a gestão 
urbana. 

DEB 10: O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com potencial de 
recebimento de maior contingente populacional e de domicílios com baixa ocupação, 
densidade e diversidade do uso do solo para manutenção de um entorno parecido a de 
“segundas residências”. 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                                INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.236 

SWOT Fortalezas Debilidades 

DEB 11: Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso dificultado ou 
limitado dado a falta de estrutura e desconectividade entre bairros e congestão entre 
ilha e continente – geografia da ilha dificulta a instalação de estruturas. 

DEB 12: Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem que esteja de acordo 
com o ordenamento urbano municipal, criando novos vetores de crescimento e, ao 
mesmo tempo, condicionando seu uso e ocupação – efeito barreira. 

DEB 13: Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de Florianópolis, os 
mesmos possuem baixíssimo uso e ocupação, estando muito mais ligado à ampliação 
de acessos rodoviários. 

DEB 14: Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros 

 Oportunidades Ameaças 

Análise do Entorno 

OP1: Interesse de organismos internacionais no desenvolvimento urbano 
sustentável 

OP2: Existência de instrumentos urbanísticos, federais, pelo Estatuto das 

Cidades, que podem ser implantados nos planos diretores municipais, 
controlando o crescimento urbano da região 

OP3: Diversos programas e projetos previstos pelo Governo Federal para o 
Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

OP4: Implantação de um Plano de Mobilidade para a Região Metropolitana de 
Florianópolis (PLAMUS) 

OP6: Royalties do Pré-Sal e ampliação de ofertas de emprego pela exploração de 
petróleo na região e entorno 

OP5: Instalação de Parque Tecnológico e seu potencial de atração de empregos e 
investimentos para Florianópolis e região 

 

AM1: Mudanças do clima que incidem no território e podem afetar a qualidade urbana 
e colocar em risco áreas que ainda hoje não são afetadas 

AM2: Divergências políticas (em diversos níveis de governo) que impossibilitem um 
ordenamento adequado do uso do solo e da expansão da mancha urbana, tanto em 
nível municipal como metropolitano 

AM3: Catástrofes naturais (como ocorrido recentemente) que causam perdas 
econômicas e de vidas humanas 

AM4: Possibilidade de aumento do valor do solo por novos investimentos previstos o 
que ampliaria a segregação socioespacial metropolitana 

AM5: Instalação de infraestruturas cinzas sem respeitar infraestruturas verdes 

AM6: Falta de efetivação das compensações ambientais e diminuição da qualidade de 
vida urbana e ambiental 

AM7: instalação de outras rodovias estaduais na ilha de Santa Catarina, sem que a 
mesma converse com os ordenamentos do Plano Diretor atual 

AM8: Pressão externa por atrativos turísticos que levam a loteamentos irregulares, 
aumentando a mancha urbana 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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4 DESENHO DOS CENÁRIOS DE CRESCIMENTO URBANO  

4.1 Prospectiva de Variáveis Básicas para o Desenho de Cenários 

de Crescimento Urbano 

 

4.1.1 Projeção Populacional a 2030 e 2050 

A prospectiva demográfica depende de múltiplos fatores: sua dinâmica está determinada 
por fatores associados às condições de reprodução biológica, mortalidade e mobilidade 
territorial. Assim, a prospectiva desta variável serve para determinar os cenários 
populacionais e permite estabelecer um marco de referência do processo de planejamento 
espacial. 

É, portanto, a variável básica mais importante para a formulação de cenários futuros de 
crescimento urbano. Para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis, tal projeção foi 
realizada por municípios e somada para gerar a população total da região a 2030 e 2050. 

Para tanto, define-se a Taxa Média de Crescimento entre Ano “x” e Ano “y” (TMCAA) pela 
seguinte fórmula: 

Pf/Pi^(1/(f-i)-1) 

Onde Pf representa a população final do período de estudo no ano “y”; Pi,a população 
inicial do período no ano “x”; e t a magnitude de tal período, ou seja, t=y-x. 

A população no horizonte temporal 2030 e 2050 será obtida com projeções temporais da 
população baseadas em taxas de crescimento. Para obter as projeções das zonas de estudo, 
será utilizada a seguinte fórmula: 

População projetada Ano X= População Ano Y*  

(Taxa decrescimento+1)^(ANO Y – ANO X) 

Para o desenvolvimento de tal atividade, são consideradas algumas tarefas: 

 Identificação das variáveis chaves - neste caso são consideradas, no mínimo: 
o Quantidade total de população do âmbito de estudo 
o Quantidade de população por município 

 Determinação das relações entre variáveis 

 Análise do comportamento das variáveis demográficas, considerando: tendências, 
movimentos migratórios, possíveis rupturas com as tendências, ações de impacto 
demográfico, entre outras. 

 Desenho do modelo final para o subsistema populacional por combinação dos 
diferentes resultados entre as variáveis consideradas. 

 

Além disso, também são analisados e examinados estudos publicados que levem em conta 
a projeção populacional para a área de estudo em questão, mesmo que utilizem de 
distintos métodos projetivos e que não contemplem, completamente, o período temporal 
de 2030 e/ou 2050. Estes estudos também servem de base e de conferência para os cálculos 
realizados pelo Consórcio IDOM-COBRAPE. Para o caso do Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis, foram analisados os seguintes documentos: 

 Projeção da População das Unidades da Federação por sexo e idade para o período 
de 2000-2030 (IBGE, 2013) 

 Estimativas da População Residente nos Municípios Brasileiros com Data de 
Referência 1 de Julho de 2014 (IBGE, 2014) 

 Relatórios de avanço do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável – PLAMUS 
(FLORIANÓPOLIS, 2014) 

 Estudo do Instituto de Planejamento de Florianópolis (IPUF): Florianópolis: 
dinâmica demográfica e projeção da população por sexo, grupos etários, distritos 
e bairros (1950-2050) (CAMPANÁRIO, 2007) 

 Artigo: Gestão urbana: Projeção da População flutuante (GUARDA, 2012) 

 

Assim, a análise conjunta de tais documentos e a análise prospectiva própria gerará uma 
população residente prevista para os anos de 2030 e 2050 – mesmos anos das previsões de 
mudanças do clima estabelecidas pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
e utilizada pelo Estudo 1 – Mitigação e Mudanças do Clima. Deste modo, os estudos 
poderão estabelecer cenários de crescimento da mancha urbana e projeções de emissões 
de gases efeito estufa para os mesmos anos, o que faz com que os dois estudos possam 
dialogar e trocar insumos e diretrizes para um desenvolvimento inteligente e sustentável 
das cidades. 

Recomenda-se, portanto, que a prospectiva de quantidade populacional nos estudos seja 
um parâmetro fixo para todos os cenários de crescimento da mancha urbana, seguindo o 
método clássico de análise. Assim, em base a tal população futura será realizada a 
prospectiva ambiental, de usos do solo, distribuição da população em assentamentos 
humanos, etc. 
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4.1.1.1 Projeção da População Fixa  

Histórico e projeção populacional para o Estado de Santa Catarina 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) produz e divulga alguns estudos de 
projeção populacional com horizonte de 2030, utilizando método mais específico e 
detalhado de análises demográficas – método de componente, que destaca o papel da 
fecundidade, mortalidade e migração nas projeções populacionais (IBGE, 2013). Este 
estudo se debruça na análise prospectiva e quantitativa do crescimento populacional 
brasileiro e estadual, mas não apresenta os mesmos dados desagregados em nível de 
municípios. 

O método que utiliza leva em conta um conjunto de indicadores básicos, cada um com uma 
metodologia específica para a projeção, mas sempre partindo de dados censitários 
realizados pela própria instituição. Utiliza-se da equação de equilíbrio populacional: 

 

P(t + n) =  P(t)  +  B (t, t + n) ‐  D (t, t + n)  +  I (t, t + n) ‐  E (t, t + n)  

 
P(t+n) = população no ano t+n; 
P(t)  = população no ano t;8 
B(t,t+n)  = nascimentos ocorridos entre t e t+n; 
D(t,t+n) = óbitos ocorridos entre t e t+n; 
I(t,t+n) = imigrantes do período t,t+n; 
E(t,t+n) = emigrantes do período t,t+n; 
t = ano inicial; 
n = tamanho do intervalo.   

 

É, portanto, uma análise bastante completa e complexa. A Tabela 45 apresenta os dados 
de projeção da população ano a ano até 2030 pelo IBGE, porém foram substituídos os 
valores previstos para 2000 e 2010 pelos reais valores encontrados no recenseamento 
destes anos. 

Entre 2000 e 2001, e 2010 e 2011 percebe-se um salto bastante grande entre o que havia 
sido estimado com a realidade, o que gerou uma taxa de crescimento populacional 
interanual de 3,56% e 3,17%, respectivamente, além da redução da taxa de crescimento 
entre 2009 e 2010 para o índice negativo de -0,14%. A projeção para 2010, segundo este 
estudo, era de 6.351.418 habitantes, mas, no Censo de 2010 foram contabilizadas apenas 

6.248.436 habitantes, uma diferença de 102.982 habitantes (o que é bastante razoável, 
levando em conta as dificuldades desta estimativa). 

Tabela 45. População prevista ano a ano e sua taxa de crescimento - IBGE 

IBGE Santa Catarina TCI Pop 

2000 5.349.580  

2001 5.539.977 3,56% 

2002 5.626.501 1,56% 

2003 5.713.792 1,55% 

2004 5.801.932 1,54% 

2005 5.890.979 1,53% 

2006 5.980.986 1,53% 

2007 6.072.000 1,52% 

2008 6.164.049 1,52% 

2009 6.257.173 1,51% 

2010 6.248.436 -0,14% 

2011 6.446.209 3,17% 

2012 6.540.596 1,46% 

2013 6.634.254 1,43% 

2014 6.727.148 1,40% 

2015 6.819.190 1,37% 

2016 6.910.553 1,34% 

2017 7.001.161 1,31% 

2018 7.090.682 1,28% 

2019 7.179.056 1,25% 

2020 7.266.193 1,21% 

2021 7.351.785 1,18% 

2022 7.435.729 1,14% 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

P.239 

IBGE Santa Catarina TCI Pop 

2023 7.518.134 1,11% 

2024 7.598.890 1,07% 

2025 7.677.890 1,04% 

2026 7.754.883 1,00% 

2027 7.829.737 0,97% 

2028 7.902.540 0,93% 

2029 7.973.192 0,89% 

2030 8.041.587 0,86% 

Fonte: IBGE, 2013 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.  

 

Para os demais anos, as taxas variam entre 1,56% e 0,86%, entre 2002 e 2030, 
respectivamente. É, portanto, um crescimento populacional que diminui de intensidade 
como também se observa nas taxas de crescimento interanuais dos Censos de 1980-1991, 
1991-2000 e 2000-2010, com 1,90%, 184% e 1,57%, respectivamente, conforme Tabela 46. 

Assim, as estimativas populacionais estaduais a 2030 apresentam um cenário futuro de 
crescimento populacional equilibrado e com intensidade decrescente, mas ainda com taxas 
mais altas que as auferidas ao contexto nacional (Figura 247). Além disso, a Figura 248 
apresenta as tendências de crescimento populacional por idade e sexo, para 2010, 2020 e 
2030, que também indica uma diminuição dos nascimentos (base da pirâmide) e uma maior 
concentração de população de idades até 49 anos (homens e mulheres), e, posteriormente, 
um afunilamento da ponta da pirâmide para idades superiores.  

O Estado de Santa Catarina teria, a futuro, portanto, uma taxa de crescimento populacional 
superior à brasileira, mas ainda muito mais baixa do que registrado nas três últimas 
décadas, decrescente e com um menor número de nascimentos que vai se reduzindo, mas, 
ao mesmo tempo, não vai ampliando os segmentos etários superiores (a população mais 
idosa cresce muito pouco), concentrando a maior parte da população em idades entre 
adolescentes e adultos, até 2030. 

 

 

Tabela 46. Taxa de crescimento interanual de Santa Catarina 

 1980-1991 1991-2000 2000-2010 

Estado de Santa Catarina 1,90% 1,84% 1,57% 

Fonte: Dados IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

Figura 247. Taxa de Crescimento 2000 a 2030 - IBGE 

 

Fonte: IBGE, 2013. 
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Figura 248. Pirâmide Etária de 2010, 2020 e 2030 / Brasil (laranja), Santa Catarina 
(azul) - IBGE 

     

Fonte: IBGE, 2013. 

 

Histórico e projeção populacional para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis 

No que tange a projeção municipal, o IBGE realizou estimativas da população residente para 
os municípios brasileiros para 2014, elaboradas a partir das projeções estaduais e 
incorporando resultados dos parâmetros demográficos calculados com base no Censo 
Demográfico de 2010 e nas informações mais recentes dos registros de nascimentos e 
óbitos. 

O crescimento populacional do NMF ocorre, principalmente, pela presença econômica e 
política de sua capital, Florianópolis. Percebe-se a discrepância de crescimento entre a 
capital e o restante dos municípios do NMF, cujo crescimento de 233 mil habitantes 
corresponde a quase metade do valor do NMF, que atingiu um incremento de 513 mil 
habitantes no mesmo período de 30 anos. Também se verifica os altos índices de 
crescimento dos municípios de São José, Palhoça e Biguaçu, que compõe a área conurbada 
junto a Florianópolis. No restante dos municípios o crescimento é inferior a 10 mil 
habitantes, já que as dinâmicas urbanas e econômicas não são tão próximas. 

Florianópolis é, portanto, o grande polo atrativo da região, concentrando um grande 
crescimento populacional que extravasa seus limites e atinge, com intensidade menor, a 
região de conurbação urbana da capital e reflete muito pouco nos demais municípios do 
núcleo metropolitano. 

Assim, o crescimento populacional observado em algumas cidades da região fica muito 
mais concentrado nos municípios com maior potencial econômico, principalmente na 
última década (2010), totalizando aproximadamente 830 mil habitantes somente na área 
conurbada dos municípios de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José, onde se 
encontram, também, uma população essencialmente urbana. 

Quando se examinam as taxas de crescimento interanual da população da região, nota-se 
que houve uma pequena diminuição no ritmo do crescimento no NMF como um todo desde 
1980, que se exacerba no período entre 2000 e 2010 atingindo uma taxa de 2,15%, 
considerada mediana. Assim, percebe-se o mesmo padrão de crescimento no NMF que o 
verificado no Estado de Santa Catarina. 

Entre 1980 e 1991 os municípios componentes da área conurbada possuem os maiores 
índices de crescimento, sendo entre eles o menor índice o da capital. No período seguinte, 
São José, Palhoça e Biguaçu têm um decréscimo nas suas taxas de crescimento e o restante 
dos municípios sofre um acréscimo, com exceção de Águas Mornas. Neste período 
Florianópolis atinge 3,17% de crescimento, taxa considerada alta.  

Entre 2000 e 2010 verifica-se o decréscimo no crescimento dos municípios da região, com 
exceção de São Pedro de Alcântara, município criado em 1994, e Águas Mornas, que estava 
perdendo população com crescimento negativo no período anterior. 

A projeção populacional realizada pelo IBGE (2014) acaba por atribuir, portanto, algumas 
taxas de crescimento populacional entre a população contabilizada pelo Censo de 2010 e 
sua projeção para 2014. Em todos os municípios do NMF as taxas seriam consideradas 
médias, porém, a maioria deles, veriam um leve incremento se comparado com as taxas da 
última década. 

 

Tabela 47. Taxa de crescimento interanual do NMF 

  1980-1991 1991-2000 2000-2010 2010-2014* 

Florianópolis 2,94% 3,17% 2,10% 2,31% 

Antônio Carlos 0,33% 1,53% 1,48% 1,82% 

Biguaçu 4,46% 3,71% 1,94% 2,16% 

Governador Celso Ramos 1,92% 2,09% 1,16% 1,48% 

Palhoça 5,51% 4,60% 2,93% 2,97% 

Santo Amaro da Imperatriz 0,75% 2,77% 2,36% 2,13% 
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  1980-1991 1991-2000 2000-2010 2010-2014* 

São José 3,79% 3,07% 1,95% 2,08% 

São Pedro de Alcântara 0,00% 1,04% 2,77% 2,78% 

Águas Mornas 1,94% -0,65% 0,29% 2,07% 

Núcleo Metropolitano 3,47% 3,29% 2,15% 2,33% 

*Em 2014 os dados utilizados são da projeção da população realizada pelo IBGE anualmente. 

Fonte: Dados IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A projeção da população entre os anos de 2010 e 2014, o IBGE associaria uma mudança na 
tendência de diminuição da intensidade do crescimento populacional da região, gerando 
uma maior estabilidade na curva de crescimento o que manteria as tendências, mais 
fortemente, de crescimento populacional da última década recenseada. O município de 
Florianópolis experimentaria um leve crescimento nas suas taxas, mas o município de Águas 
Mornas seria o que sofreria maior incremento no recebimento de contingente populacional 
a futuro. 

 

Figura 249. Evolução da população NMF 

 

 

                                                           
8 DataSus é um sistema criado pelo Governo Federal que, por meio de seu sítio eletrônico, disponibiliza 
diversos dados relacionados à saúde, coletados por meio de casos atendidos no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Figura 250. Taxa de Crescimento Populacional Interanual 

 

*Em 2014 os dados utilizados são da projeção da população realizada pelo IBGE anualmente. 

Fonte: Dados IBGE e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Projeção segundo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis 
(PLAMUS) 

A fim de calcular as variáveis socioeconômicas capazes de explicar o comportamento da 
demanda por transportes, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande 
Florianópolis (PLAMUS) faz uma estimativa populacional com o horizonte de 2041, 
utilizando a mesma metodologia do IBGE, o método das componentes. O estudo utilizou 
dados oriundos dos Censos de 2000 e 2010 e dados de nascimentos e óbitos entre 2000 e 
2010 do SUS, pelo sistema DataSUS8. Além disso, como este estudo ainda está em 
andamento, o mesmo tem como objetivo a realização de uma pesquisa Origem Destino dos 
meses de verão que também gerará dados sobre a população flutuante da Região 
Metropolitana de Florianópolis, mas que ainda está em fase de preparação. 

O PLAMUS, ainda, acabou por projetar a população de todos os municípios da Região 
Metropolitana de Florianópolis (sua área de estudo). No entanto, para comparar com este 
presente estudo, foram analisados os dados referentes somente aos municípios do Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis – área de estudo proposta pelo Estudo 3: Crescimento 
Urbano. 
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Assim, o PLAMUS calculou as taxas de natalidade, óbito e migrações de modo similar, 
utilizando como base a população existente em 2000 e a variação dos dados encontrados 
no período de 2000 a 2010, sempre divididos por faixa etária e sexo. As de natalidade foram 
auferidas somando o número de nascidos vivos no período à população base e dividindo 
este valor pela população de 2000. As taxas de óbitos foram estimadas através da divisão 
do número total encontrado pela população base. O saldo migratório foi obtido através da 
soma do número total de nascidos vivos no período e redução do número total de óbitos 
na população base e comparação do resultado final com o Censo Populacional de 2010, 
onde a diferença foi considerada o saldo migratório. Este saldo migratório foi dividido pela 
população de 2010 para chegar no valor das taxas de migração. 

Inicialmente foram estimadas as populações por sexo e faixa etária para cada um dos 
municípios no ano de 2014 a partir dos dados do Censo Populacional de 2010. Para o cálculo 
da população de 2015 foi realizada uma simulação de efeito do tempo, onde cada uma das 
faixas etárias transferiu 10% de seus valores em 2014 para a faixa imediatamente superior. 
Então foi calculado o número de nascidos vivos e seu valor agregado às faixas etárias de 0 
a 9 anos por sexo. A seguir foi estimado o número de óbitos e este subtraído de cada um 
dos segmentos (sexo por faixa etária). Finalmente foi adicionado o saldo migratório sobre 
o total de todos os segmentos em 2015, obtendo assim o valor final da população para este 
ano. 

Para a projeção das populações por segmento de cada um dos municípios para os demais 
anos até 2041 foram repetidos os procedimentos descritos, com eventuais ajustes para a 
normalização dos resultados. Um dos índices que teve de ser normalizado foi a taxa de 
mortalidade entre jovens, que cresceu nos últimos 20 anos e em alguns casos aceleraram 
a proporção das faixas com pessoas acima de 50 anos a patamares inverossímeis. 

Deste modo, o PLAMUS espera um crescimento populacional com taxas decrescentes para 
todos os municípios do NMF, contrariando a tendência mais otimista das taxas auferidas a 
2014 pelo IBGE (2014) e sendo ainda mais baixas que as taxas de crescimento populacional 
para 2020 e 2030 no total da população estadual (IBGE, 2013). As Tabela 48 e Tabela 49 
apresentam tais dados que corroboram com a tendência decrescimento das taxas 
interanuais das últimas décadas recenseadas. 

Florianópolis continuaria sendo o município com maior número de habitantes a 2040, 
seguido de São José e Palhoça, que somariam todos, aproximadamente, 340.000 novos 
habitantes na área já atualmente conurbada. Os demais municípios, segundo tal estudo, 
ainda teria um crescimento populacional mais tímido e menos ligado às dinâmicas 
populacionais da área conurbada do Núcleo Metropolitano. 

O Núcleo Metropolitano, como um todo, teria taxas de crescimento interanuais da 
população muito próximas às taxas do município de Florianópolis, para as três décadas 
analisadas, consideradas médias. No entanto, o município de Palhoça teria um crescimento 
populacional mais intenso até 2020, diminuindo bastante de intensidade até 2030, mas 
ainda mantendo as maiores taxas de crescimento de todos os municípios do NMF até 2040. 

Este documento, até a presente data, não disponibilizou informações com maior nível de 
desagregação, com dados populacionais e projeções por bairros ou distritos municipais ou 
de população flutuante. 

 

Tabela 48. Estimativa da população do NMF - PLAMUS 

Município 2020 2030 2040 

Florianópolis 504.211 570.041 625.994 

Antônio Carlos 8.501 9.166 9.706 

Biguaçu 69.800 79.570 87.935 

Governador Celso Ramos 14.869 16.387 17.649 

Palhoça 169.858 195.806 218.246 

Santo Amaro da Imperatriz 23.371 26.055 23.308 

São José 250.977 285.266 314.548 

São Pedro de Alcântara 3.969 4.091 4.187 

Águas Mornas 6.336 6.805 7.277 

Núcleo Metropolitano 1.051.892 1.193.187 1.308.850 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2014 
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Tabela 49. Taxas de Crescimento Populacional - PLAMUS 

 2010-2020 2020-2030 2030-2040 

Florianópolis 0,95% 0,65% 0,49% 

Antônio Carlos 0,69% 0,40% 0,30% 

Biguaçu 0,96% 0,69% 0,53% 

Governador Celso Ramos 0,70% 0,51% 0,39% 

Palhoça 1,13% 0,75% 0,57% 

Santo Amaro da Imperatriz 0,87% 0,57% -0,58% 

São José 0,93% 0,68% 0,52% 

São Pedro de Alcântara -0,90% 0,16% 0,12% 

Águas Mornas 0,70% 0,38% 0,35% 

Núcleo Metropolitano 0,96% 0,67% 0,49% 

Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2014 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Projeção segundo FLORIANÓPOLIS (2007) 

Em 2007 foi realizado pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) o 
estudo “Florianópolis: dinâmica demográfica e projeção da população por sexo, grupos 
etários, distritos e bairros (1950-2050) ” desenvolvido por Paulo Campanário. A estimativa 
é utilizada como referência para execução de todo o planejamento municipal, incluindo o 
atual Plano Diretor Participativo de Florianópolis. 

Campanário utiliza, em seu estudo, diversos métodos combinados para chegar a um 
resultado mais próximo possível da realidade, sendo sua principal ferramenta o Modelo 
Evadan. O modelo “descreve uma população no tempo - sua dinâmica - e possui em seu 
interior outros submodelos (Diagrama de Lexis, fecundidade, mortalidade, migrações etc.) 
e a teoria nele implícita é a das populações teóricas, a qual relaciona matematicamente as 
principais variáveis demográficas numa totalidade coerente, em determinado período de 
tempo” (FLORIANÓPOLIS, 2007). Além disso, este modelo é um método de aproximações 
sucessivas, ou seja, parte de uma situação simples onde são acrescentadas novas variáveis, 
dando maior complexidade ao sistema. Assim sendo, este modelo é aberto e se serve de 
diferentes métodos que podem ser acrescidos a este, como níveis de omissões censitárias 
e hipóteses de tendências futuras. 

Para a realização desta projeção primeiramente foram estudados os dados censitários de 
1950 a 2000, a fim de “entender a dinâmica demográfica das últimas décadas, ou seja, as 
mudanças na fecundidade, na mortalidade e nos saldos migratórios, para projetá-las e 
assim poder estimar a população futura com maior segurança” (FLORIANÓPOLIS, 2007). A 
partir dos dados censitários e análises nos diversos sistemas já relacionados foram 
realizados ajustes e compatibilizações das variáveis demográficas no período, incluindo dos 
dados do Censo Populacional de 2000. 

Para estimar a população de 2010, visto que o estudo é de 2007, foram utilizados o Modelo 
de Evadan combinado com o crescimento de ligações elétricas nos distritos e bairros de 
Florianópolis. A partir destes dados foram realizados novos ajustes nos níveis de 
fecundidade, mortalidade e saldos migratórios, que, somados às informações acumuladas 
na análise demográfica dos últimos 60 anos (1950-2010), foram utilizados para realizar a 
projeção da população de Florianópolis até 2050. 

As taxas de fecundidade encontradas nas décadas de 50 e 60 eram altíssimas, chegando a 
5,3 filhos por mulher e decresceram rapidamente a até os anos 90, chegando ao patamar 
1,75 filhos por mulher nos anos 2000. Esta taxa é muito baixa mesmo se comparada com 
as de países desenvolvidos, assim sendo trabalhou-se a hipótese de que a taxa irá decair 
lentamente até chegar a 1,5 em 2035 e se manterá estável até 2050. 

A esperança de vida ao nascer tem um crescimento constante, iniciando com 57,6 e 
atingindo 74,4 no ano 2000. Para Florianópolis (2007), este crescimento está relacionado 
com a queda da mortalidade infantil e seu crescimento futuro necessitará de grandes 
investimentos em infraestrutura e qualificação médico-hospitalar e, portanto, será cada vez 
mais lento. Assim a hipótese utilizada é de que em 2045 a esperança de vida alcançará 81,9 
anos, valor similar ao dos países desenvolvidos atualmente. 

Em relação aos dados migratórios percebe-se que mesmo no seu auge em 1995 os valores 
são muito baixos, chegando a 2,5 imigrantes/ano para cada 100 pessoas, e a partir de então 
há uma diminuição gradativa. A hipótese utilizada por Florianópolis (2007) é de redução 
das taxas, porém mantendo-as positivas, passando de 2,15% ao ano entre 1995-2000 a 
0,5% no período 2045-2050. 

A partir destas variáveis ajustadas foi realizada a projeção da população de Florianópolis 
até 2050 e dos municípios de São José, Palhoça e Biguaçu até 2030, além de auferir taxas 
de crescimento para o restante dos municípios da Região Metropolitana. A fim de fazer 
uma tabela comparativa entre os estudos a população de Águas Mornas, Santo Amaro da 
Imperatriz, São Pedro de Alcântara, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos foram 
estimadas de acordo com as taxas de crescimento projetadas por Campanário e seu 
resultado encontra-se na Tabela 50. 
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Nela, é possível observar, que Florianópolis continuaria sendo o município com maior 
contingente populacional da região, seguida de seus municípios vizinhos conurbados, São 
José e Palhoça. Esta tendência de maior absorção populacional por tais municípios 
corrobora com as previsões realizadas, também, pelo PLAMUS, porém este último com 
menor intensidade de crescimento populacional. 

Assim, pela diferença metodológica entre os dois estudos, haveria uma diferença nas 
previsões populacionais a 2020 e 2030 para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis na 
ordem de 163.450 habitantes e 178.568 habitantes, respectivamente, a mais no estudo de 
Florianópolis (2007). As taxas de crescimento populacional interanuais (Tabela 51) para 
2030 são bastante mais elevadas que as que apresentadas pelo PLAMUS, principalmente 
para o município de Florianópolis, com quase o dobro da mesma, seguindo a visão mais 
otimista da projeção populacional a 2014 realizada pelo IBGE (2014) e estando mais 
elevadas que as taxas estaduais para o mesmo período (IBGE, 2013). 

 

Tabela 50. Estimativa da população do NMF – Florianópolis (2007) 

Município 2020 2030 

Florianópolis 649.960 756.252 

Antônio Carlos 8.830 9.679 

Biguaçu 75.310 82.891 

Governador Celso Ramos 15.412 16.893 

Palhoça 173.778 194.417 

Santo Amaro da Imperatriz 23.488 25.745 

São José 256.356 272.563 

São Pedro de Alcântara 5.579 6.115 

Águas Mornas 6.569 7.200 

Núcleo Metropolitano 1.215.279 1.371.755 

Fonte: CAMPANÁRIO, 2007 

 

 

Tabela 51. Taxas de Crescimento Populacional - Florianópolis (2007) 

Município 2010*-2020 2020-2030 

Florianópolis 4,43% 1,53% 

Antônio Carlos 1,71% 0,92% 

Biguaçu 2,60% 0,96% 

Governador Celso Ramos 1,71% 0,92% 

Palhoça 2,39% 1,13% 

Santo Amaro da Imperatriz 1,71% 0,92% 

São José 1,99% 0,61% 

São Pedro de Alcântara 1,71% 0,92% 

Águas Mornas 1,71% 0,92% 

Núcleo Metropolitano 3,31% 1,22% 

*Para 2010 foram utilizados os dados do Censo de 2010 realizado pelo IBGE e não as projeções 
realizadas por Campanário, a fim de registrar possíveis alterações em suas previsões. 

Fonte: CAMPANÁRIO, 2007; IBGE 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Após a execução desta estimativa, foram projetadas as populações por distritos e bairros, 
além da população flutuante. 

Realizar esta projeção populacional desagregada dentro dos setores municipais (bairros e 
distritos) é um desafio, pois os diversos setores de Florianópolis (indicados pelo Estudo 3 – 
Crescimento Urbano) possuem dinâmicas populacionais, econômicas e territoriais muito 
distintas, o que impedia, inclusive, uma análise generalista municipal. Florianópolis (2007) 
também percebe tais dinâmicas e realiza uma análise populacional e estimativas 
desagregadas por setores.  

Assim, foram agrupados os dados de cada distrito no seu devido setor sendo: Campeche – 
Campeche; Canasvieiras - Canasvieiras, Ratones, Cachoeira do Bom Jesus e Santo Antônio 
de Lisboa; Centro - Sede Ilha e Sede Continente; Ingleses – Lagoa da Conceição, Barra da 
Lagoa e Ingleses; Sul – Pântano do Sul e Ribeirão da Ilha (da mesma maneira em que foram 
subdivididos os setores do Estudo 3: Crescimento Urbano). 

Deste modo, este documento traria a previsão de um aumento populacional bastante 
intenso para todos os setores, mas com maior contingente populacional no Setor Centro; 
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mais de 260.000 habitantes, o que dobraria sua população atual a 2050. Também de grande 
expressão seria o Setor Ingleses, que ampliaria sua população atual em 75% e Canasvieiras 
em 228% - considerando somente a previsão de população fixa a 2050, já que a população 
flutuante foi analisada de forma separada por tal documento. 

 

Tabela 52. Estimativa da população de Florianópolis por setor  

 IBGE CAMPANÁRIO, 2007 

  2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Campeche 18.570 30.028 48.128 59.083 67.471 71.400 

Canasvieiras 31.175 46.532 83.043 92.932 101.506 106.129 

Centro 228.869 249.477 338.714 443.085 489.215 512.254 

Ingleses 37.485 60.812 79.841 91.649 100.630 105.194 

Sul 26.216 34.391 39.930 42.943 45.697 47.512 

  342.315 421.240 589.656 729.692 804.519 842.489 

Fonte: Dados CAMPANÁRIO, 2007, IBGE, 2000 e 2010 e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Projeção segundo Consórcio IDOM-C 

OBRAPE 

O consórcio IDOM-COBRAPE traçou seus cenários de crescimento populacional a 2030 e 
2050, tanto para o município ICES Florianópolis, como também para os demais municípios 
do Núcleo Metropolitano de Florianópolis, utilizando a metodologia de taxas médias de 
crescimento, como comentado anteriormente. Estabeleceu-se uma proporção da 
população fixa para os cinco setores estudados (Setor Centro, Setor Canasvieiras, Setor 
Campeche, Setor Ingleses e Setor Sul), segundo os dados populacionais de cada um dos 
distritos da cidade de Florianópolis para os anos de 1991, 2000 e 2010 (IBGE, 1991, 2000 e 
2010), sendo realizada, também, uma projeção para tais áreas mais detalhadas, a fim de 
saber qual populacional adicional será recebida pelas mesmas. 

Assim, para os municípios do NMF, foram atribuídas taxas de crescimento populacional 
para cada década, a partir de 2010. Essas taxas seguiram os padrões de crescimento 
analisados nas últimas quatro décadas recenseadas (função de regressão), mas foram 
ajustadas de acordo com as previsões e tendências de crescimento populacional por novos 

investimentos e instalação de infraestruturas, o que romperia, de algum modo, com as 
dinâmicas apresentadas até hoje. A Tabela 53 apresenta tais taxas, onde é possível notar 
que Florianópolis teria índices decrescentes, apresentando valores de população total a 
futuro mais baixos que os propostos por Florianópolis (2007) e mais aproximados daqueles 
previstos pelo PLAMUS (2014). 

Além de Florianópolis, diversos outros municípios também apresentam taxas decrescentes 
de crescimento da população a futuro, com exceção dos municípios de Antônio Carlos, com 
taxas crescentes de 2010-2020 até 2040-2050 e São Pedro de Alcântara que teria taxas 
crescentes até 2020-2030 e depois decresceria. Esses dois municípios apresentaram taxas 
altas de crescimento nas últimas duas décadas recenseadas, por serem municípios novos, 
desmembrados de outros municípios da região, e, por isso, acabam extrapolando esse 
crescimento a décadas futuras. 

Assim, a população estimada a 2020, 2030, 2040 e 2050 pelo Consórcio IDOM-COBRAPE 
varia se comparada com os estudos analisados anteriormente. É uma variação pequena e 
cambiante de acordo com o município e com a década projetada e é a única projeção 
populacional que estima população a 2050 para todos os municípios do NMF. Portanto, 
para os cenários de crescimento da mancha urbana serão adotados os seguintes valores 
para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis: 

 População a 2030: 1.220.841 habitantes 
 População a 2050: 1.566.066 habitantes 

 

Tabela 53. Taxas de crescimento populacional interanual atribuídas 

 
1980-
1991 

1991-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 

2020-
2030 

2030-
2040 

2040-
2050 

Florianópolis 2,94% 3,17% 2,10% 1,69% 1,48% 1,29% 1,14% 

Antônio Carlos 0,33% 1,53% 1,48% 0,64% 0,84% 0,78% 0,72% 

Biguaçu 4,46% 3,71% 1,94% 2,08% 1,62% 1,02% 0,92% 

Governador 
Celso Ramos 

1,92% 2,09% 1,16% 1,36% 1,13% 1,02% 1,33% 

Palhoça 5,51% 4,60% 2,93% 2,13% 1,82% 1,54% 1,33% 

Santo Amaro 
da Imperatriz 

0,75% 2,77% 2,36% 1,03% 1,25% 1,11% 1,00% 

São José 3,79% 3,07% 1,95% 1,87% 1,52% 1,32% 1,17% 
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1980-
1991 

1991-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 

2020-
2030 

2030-
2040 

2040-
2050 

São Pedro de 
Alcântara 

0,00% 1,04% 2,77% 1,30% 1,35% 1,19% 1,06% 

Águas Mornas 1,94% -0,65% 0,29% 0,71% 0,42% 0,40% 0,39% 

Fonte: Dados de base IBGE e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Tabela 54. População Estimada 

 1980 1991 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Florianópolis 187.880 258.383 342.315 421.240 49.7895 576.865 655835 734.805 

Antônio Carlos 5.412 5.613 6.434 7.458 7.950 8.646 9.341 10.037 

Biguaçu 21.441 34.639 48.077 58.206 71.524 84.018 96.513 109.008 

Governador 
Celso Ramos 

7.814 9.629 11.598 12.999 14.897 16.669 18.440 20.212 

Palhoça 38.023 68.564 102.742 137.334 169.365 202.793 236.221 269.648 

Santo Amaro 
da Imperatriz 

11.316 12.287 15.708 19.823 21.963 24.863 27.763 30.663 

São José 87.822 132.208 173.559 209.804 253.319 294.650 335.980 377.311 

São Pedro de 
Alcântara 

 3.266 3.584 4.704 5.361 6.128 6.895 7.662 

Águas Mornas 4.626 5.716 5.390 5.953 5.953 6.209 6.465 6.721 

Fonte: Dados de base IBGE e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

No que se refere aos setores definidos por este estudo para o município de Florianópolis, 
as tendências apresentadas por eles, nos últimos anos, possuem dinâmicas e intensidades 
distintas, já marcadas pela presença populacional das últimas décadas. Deste modo, foram 
estabelecidas as tendências dos últimos anos quanto a proporção de população em cada 
um deles, e fica evidente que o Setor Centro vem diminuindo a concentração de população 
no município com o passar dos anos e o Setor Canasvieiras, Campeche e Ingleses passaram 
a receber um maior contingente populacional, com mais expressão ao último. O Setor Sul 

se manteve estável e abriga 8% da população municipal de 2010, mesma proporção que 
em 2000. 

 

Figura 251. Proporção de população municipal nos setores entre 1991, 2000 e 
2010 e projeção a 2020, 2030, 2040 e 2050 

Fonte: Dados de base IBGE e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Tal tendência se mantém para a projeção da população a futuro, fazendo com que o Setor 
Centro concentre, cada vez menos, a população fixa do município de Florianópolis, 
ampliando a população prevista a 2050 nos setores Canasvieiras, Campeche e Ingleses. Já 
o setor Sul se manteria constante. 

A projeção da população para os setores de Florianópolis diferencia-se, drasticamente, da 
projeção realizada por Florianópolis (2007), com crescimento menos intenso, 
principalmente no Setor Centro. As taxas são decrescentes para todos os setores, seguindo 
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as tendências apresentadas pelo município nas últimas décadas recenseadas e nas décadas 
estimadas pelo Consórcio IDOM-COBRAPE, corroborando com as taxas decrescentes 
previstas para a estimativa da população estadual (IBGE,2013) e pelo PLAMUS (2014). 

Assim, para os cenários de crescimento da mancha urbana a 2030 e 2050, para os setores 
definidos para o município de Florianópolis, serão utilizadas as populações estimadas pelo 
Consórcio IDOM-COBRAPE (assim como para o total dos municípios da NMF, explicado 
anteriormente), como é possível apreciar na Tabela 56. 

 

Tabela 55. Taxas de crescimento populacional interanual atribuídas 

  2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 

Setor Centro 0,99% 0,91% 0,84% 0,78% 

Setor Canasvieiras 2,02% 1,88% 1,58% 1,36% 

Setor Campeche 4,34% 2,82% 2,18% 1,78% 

Setor Ingleses 2,52% 2,17% 1,78% 1,50% 

Setor Sul 2,00% 1,72% 1,46% 1,27% 

Fonte: Dados de base IBGE e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Tabela 56. População Estimada 

 2020 2030 2040 2050 

Setor Centro 275.288 301.453 327.887 354.498 

Setor Canasvieiras 56.807 68.423 79.999 91.548 

Setor Campeche 45.914 60.611 75.195 89.703 

Setor Ingleses 77.969 96.669 115.271 133.810 

Setor Sul 41.919 49.710 57.484 65.246 

Fonte: Dados de base IBGE e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 57. Prospecção da População a futuro por distintos estudos e pelo Consórcio IDOM-COBRAPE 

  População 2010 População 2020 População 2030 População 2040 População 2050   

Santa Catarina 6.248.436 7.266.193 8.041.587     IBGE, 2013 

Florianópolis 421.240 

504.211 580.041 625.994   PLAMUS, 2014 

649.960 756.252 836.100 876.158 CAMPANÁRIO, 2007 

497.895 576.865 655.835 734.805 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Setor Centro 249.477 
378.714 443.085 489.215 512.254 CAMPANÁRIO, 2007 

275.288 301.453 327.887 354.498 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Setor Canasvieiras 46.532 
113.298 125.445 136.198 142.244 CAMPANÁRIO, 2007 

56.807 68.423 79.999 91.548 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Setor Ingleses 60.812 
100.145 118.209 132.211 138.863 CAMPANÁRIO, 2007 

45.914 60.611 75.195 89.703 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Setor Campeche 30.028 
48.128 59.083 67.471 71.400 CAMPANÁRIO, 2007 

77.969 96.669 115.271 133.810 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Setor Sul 34.391 
39.930 42.943 45.697 47.512 CAMPANÁRIO, 2007 

41.919 49.710 57.484 65.246 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Antônio Carlos 7.458 

8.501 9.166 9.706   PLAMUS, 2014 

8.830 9.679     CAMPANÁRIO, 2007 

7.950 8.646 9.341 10.037 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Biguaçu 58.206 

69.800 79.570 87.935   PLAMUS, 2014 

73.310 82.891     CAMPANÁRIO, 2007 

71.524 84.018 96.513 109.008 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Governador Celso Ramos 12.999 

14.869 16.387 17.649   PLAMUS, 2014 

15.412 16.893     CAMPANÁRIO, 2007 

14.897 16.669 18.440 20.212 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Palhoça 137.334 
169.858 195.806 218.246   PLAMUS, 2014 

173.778 194.417     CAMPANÁRIO, 2007 
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  População 2010 População 2020 População 2030 População 2040 População 2050   

169.365 202.793 236.221 269.648 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Santo Amaro da Imperatriz 19.823 

23.371 26.055 23.308   PLAMUS, 2014 

23.488 25.745     CAMPANÁRIO, 2007 

21.963 24.863 27.763 30.663 Consórcio IDOM-COBRAPE 

São José 209.804 

250.977 288.266 314.548   PLAMUS, 2014 

256.356 272.563     CAMPANÁRIO, 2007 

253.319 294.650 335.980 377.311 Consórcio IDOM-COBRAPE 

São Pedro de Alcântara 4.704 

3.969 4.091 4.187   PLAMUS, 2014 

5.579 6.115     CAMPANÁRIO, 2007 

5.361 6.128 6.895 7.662 Consórcio IDOM-COBRAPE 

Águas Mornas 5.548 

6.336 6.805 7.277   PLAMUS, 2014 

6.569 7.200     CAMPANÁRIO, 2007 

5.953 6.209 6.465 6.721 Consórcio IDOM-COBRAPE 

  IBGE, 2010   

Fonte: Dados de base IBGE, 2000 e 2010, PLAMUS, 2014, FLORIANÓPOLIS, 2007 e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.1.2 Projeção Populacional Territorial a 2030 e 2050 

Uma vez conhecida a projeção populacional estatística, com suas diversas variáveis e 
condicionantes, é possível determinar uma população total a 2030 e 2050 para a área de 
estudo. Entretanto, esta projeção é afastada da análise territorial detalhada, o que impede 
entender como seria a distribuição de tal população pelo território com o passar dos anos 
- especialmente importante em contextos de áreas conturbadas e metropolitanas, como o 
contexto urbano da área de estudo em questão. 

Deste modo, a projeção populacional territorial toma como base a população total 
estabelecida pela projeção estatística, mas busca analisá-la em um contexto mais 
aproximado do território. Para tanto, a mesma utiliza de base as unidades territoriais 
detalhadas anteriormente (áreas homogêneas e classes de análise), buscando entender se 
as mesmas possuem capacidade de carga9 para o recebimento desse novo contingente 
populacional.  

Sabe-se que uma determinada área não consegue absorver, indeterminadamente, um 
crescimento populacional, uma vez que, para o recebimento de contingentes 
populacionais, é necessária a criação de infraestrutura básica e de moradias. Estas ocupam 
o território e possuem relação direta com a ampliação da mancha urbana e, cada uma das 
tipologias adotadas para o recebimento populacional, ou mesmo, a situação da 
consolidação e de renda dessas áreas, teriam, portanto, uma capacidade de carga que 
esgotaria o recebimento de novos contingentes populacionais em uma mesma área. 

Assim, a projeção demográfica calculada por métodos exclusivamente estatísticos (taxas de 
crescimento, método de componentes, etc.) apresentam dificuldades para a prospecção de 
cenários de crescimento da mancha urbana, uma vez que não levam em conta a capacidade 
territorial de recebimento do crescimento populacional. Assim, a projeção populacional 
territorial acaba por apontar aquelas áreas que ainda poderiam receber um maior 
adensamento e consolidação e aquelas áreas que estariam no limite para absorver nova 
população, sendo necessário que a mesma busque novos solos para instalar suas 
residências. 

A análise dos municípios do NMF, com detalhamento das Áreas Homogêneas e das Classes 
de Análise, realizada anteriormente, possibilitou classificar unidades territoriais específicas 
e entender os diversos processos e dinâmicas que as mesmas vêm sofrendo com o passar 

                                                           
9 A capacidade de carga é discutida em diversas bibliografias, principalmente em relação a ambientes 
e ecossistemas naturais (não urbanos) e se refere a população máxima (de qualquer espécie) que um 
ambiente poderia acolher sem que o mesmo sofra impactos negativos irreversíveis (BUNGE, 2010). No 
presente estudo, a capacidade de carga se relaciona com o contingente populacional que uma 

dos anos. Utilizando as bases e malhas censitárias do IBGE de 2000 e 2010, designa-se a 
população residente e número de domicílios em cada uma das classes de análises 
identificadas por este estudo, o que possibilita avançar com um diagnóstico de 
adensamento, contando, inclusive, com dados históricos.  

Assim, algumas áreas já estão consolidadas, com mais de 80% de seu território ocupado, 
teriam, por conseguinte, maior dificuldade de implantação de novos empreendimentos e 
domicílio, dificultando o recebimento de novos contingentes populacionais. Já as áreas com 
média e baixa consolidação teriam maior possibilidade de ganhar nova população 
moradora e as mesmas receberiam tal contingente na mesma intensidade e com as 
mesmas características que vem recebendo desde 2000 e 2010, a não ser que algo ou 
alguma ação modifique a dinâmica histórica e atual. 

Ou seja, se não forem alterados os padrões e dinâmicas territoriais que demarcaram a 
população moradora no território pelos Censos de 2000 e 2010, é possível estabelecer a 
população que seria possível acolher dentro das unidades territoriais urbanas já 
identificadas, e aquelas que ultrapassarem a capacidade de carga necessitariam novo solo 
urbano (cenário tendencial de crescimento da mancha urbana). 

 

Figura 252. Esquemas: áreas consolidadas e em consolidação 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

determinada área urbana poderia receber sem a necessidade de ampliar a mancha urbana atual, 
mantendo os padrões atuais de urbanidade. 
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4.1.3 Tendências de Consolidação dos Setores Urbanos – Áreas Homogêneas 

Para entender como cada área homogênea teve seus índices de densidade urbana 
alterados ao longo dos anos, analisa-se como as diferentes formas de consolidação do solo 
urbano (2014) receberam população moradora entre 2000 e 2010. Esta análise completa o 
diagnóstico de áreas homogêneas por consolidação realizada anteriormente, pois detalha 
o grau de consolidação por município e áreas homogêneas, possibilitando a projeção de 
população moradora a futuro em cada uma delas, já que se entende qual área homogênea 
vem recebendo maior contingente populacional. 

Ela se divide em níveis de consolidação (baixa, média e alta) para que seja possível entender 
quais áreas ainda teriam maior potencial para recebimento de nova população moradora, 
dentro do contexto urbano atual. Além disso, a mesma relaciona cada uso do solo com a 
população correspondente (segundo a malha dos setores censitários) e a área ocupada pela 
mesma. Isto quer dizer que a densidade calculada está baseada na população residente por 
área homogênea residencial sobre a área residencial que a mesma ocupa, ou seja, calcula-
se a densidade líquida, que, como explicado anteriormente, é mais alta que as demais 
porque exclui áreas urbanas ocupadas por demais usos da vida cotidiana. 

Deste modo, foi determinada a área homogênea que absorve maior contingente 
populacional, em 2010, e aquela que apresenta uma taxa de crescimento interanual 
elevada para, então, entender de que forma a população vem se assentando no território. 
Como é possível observar na Tabela 58, o município de São Pedro de Alcântara teria 
somente um tipo de área homogênea, com TCI de 3%. De forma similar, o município de 
Antônio Carlos apresenta, apesar de possuir duas áreas homogêneas, 100% da população 
em Zona Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular. 

Com mais áreas homogêneas estaria a cidade de Florianópolis, distribuídas nos distintos 
setores. O setor que absorve maior população é o Centro, onde 40% da população do 
município está vivendo na Zona Interiorizada Mesclada Irregular. Entretanto, o setor que 
teve maior crescimento nos últimos dez anos foi o Sul, na Zona Urbana Sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular (Tabela 58). O setor Campeche apresenta uma configuração que 
deve ser discutida. Apesar da Zona Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 
ter um TCI de 13%, maior do NMF, deve-se deixar claro que a zona representa uma área 
vazia, que em comparação com a outra zona que compõe o setor é incapaz de absorver 1% 
da população, deixando os praticamente 100% habitantes dentro da Zona Costeira 
Horizontalizada Irregular. 

Os municípios que apresentaram maior contingente populacional na Zona Costeira 
Ocasional foram Palhoça, Governador Celso Ramos e Florianópolis, onde o crescimento foi 
concentrado nos setores Sul e Canasvieiras (Tabela 58). 

 

Tabela 58. População Absorvida por município - atualmente 

 
POP 
2000 

POP 
2010 

TCI 
% POP 

ABSORVIDA 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

ÁGUAS 
MORNAS 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

1.252 1.152 -1% 21% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
4.138 4.396 1% 79% 

ANTÔNIO 
CARLOS 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

0 0   

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
6.434 7.458 1% 100% 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

14.415 14.622 0% 25% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

12.987 13.431 0% 23% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
20.675 30.153 4% 52% 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

18.559 29.989 5% 100% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
11 39 13% 0% 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

15.079 18.781 2% 8% 

ZONA Costeira Mesclada 
Irregular 

25.135 30.315 2% 12% 

ZONA Costeira Verticalizada 
Irregular 

35.267 36.320 0% 15% 
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POP 
2000 

POP 
2010 

TCI 
% POP 

ABSORVIDA 

ZONA Interiorizada Mesclada 
Irregular 

153.388 164.061 1% 66% 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

11.957 15.024 2% 44% 

ZONA Costeira Ocasional 
Irregular 

1.944 2.511 3% 7% 

ZONA Costeira Ocasional 
Ortogonal 

563 751 3% 2% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

7.063 7.454 1% 22% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
4.689 8.567 6% 25% 

Setor 
Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

4.382 4.736 1% 10% 

ZONA Costeira Ocasional 
Irregular 

15.710 23.738 4% 51% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
11.083 18.036 5% 39% 

Setor Ingleses 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

1.347 2.046 4% 3% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

12.038 13.563 1% 22% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
24.100 45.129 6% 74% 

N
ú

cl
eo

 

m
et

ro
p

o
lit

a

n
o

 GOVERNADO
R CELSO 
RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional 
Irregular 

9.490 10.809 1% 83% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

2.108 2.190 0% 17% 

 
POP 
2000 

POP 
2010 

TCI 
% POP 

ABSORVIDA 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

44.000 51.925 2% 38% 

ZONA Costeira Ocasional 
Irregular 

13.443 16.776 2% 12% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

18.920 25.624 3% 19% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
26.378 43.008 5% 31% 

SANTO 
AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

10.306 12.753 2% 64% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
5.402 7.070 3% 36% 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

14.703 16.396 1% 8% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

80.154 90.994 1% 43% 

ZONA Interiorizada Mesclada 
Irregular 

52.395 59.230 1% 28% 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
26.306 43.184 5% 21% 

SÃO PEDRO 
DE 

ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela 
Agrícola Horizontalizada 

Irregular 
3.584 4.704 3% 100% 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Deste modo, cada município do NMF apresenta tendências de absorção da população na 
mancha urbana atual com diferenças morfológicas e intensidades diferentes, mas é 
necessário fazer-se o destaque às áreas urbanas sob parcela agrícolas. Ademais, o NMF vem 
basicamente, absorvendo população de média e baixa renda. 
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Tabela 59. População por Município e Área Homogênea em 2000 e 2010 

AREAS HOMOGÊNEAS  

ALTA CONSOLIDAÇÃO MÉDIA CONSOLIDAÇÃO BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO IBGE DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE ÁREA 

(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 1 84 81 79 77 36 1.168 1.071           

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 9 631 670 74 78 53 3.508 3.726           

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                 6 0 0 0 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 72 4.731 5.616 65 78 30 1.703 1.842 39 0 0 0 0 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 245 11.907 11.890 49 49 55 2.508 2.732 18 0 0 0 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 181 10.295 10.422 57 58 153 2.692 3.009 104 0 0 0 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 253 16.338 22.613 65 89 111 4.338 7.540 7 0 0 0 0 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 596 14.806 25.408 25 43 152 3.753 4.582 3 0 0 0 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 1 11 39 20 67                 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 405 14.390 18.151 36 45 24 690 630 18 0 0 0 0 

ZONA Costeira Mesclada Irregular 287 25.135 30.315 87 106                 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 189 34.975 36.031 185 190 7 292 289 0 0 0 0 0 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 1.242 
146.50

2 
154.063 118 124 136 6.886 9.998 34 0 0 0 0 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 282 10.422 13.535 37 48 38 1.535 1.489 18 0 0 0 0 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 1 13 24 19 36 64 1.931 2.487 10 0 0 0 0 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal           42 563 751           

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 78 7.063 7.454 90 95                 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 77 4.436 8.080 58 105 5 253 487           

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 164 3.848 4.229 23 26 22 534 507 34 0 0 0 0 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 723 15.057 22.975 21 32 37 653 763 25 0 0 0 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 238 8.632 13.246 36 56 117 2.451 4.790 114 0 0 0 0 
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AREAS HOMOGÊNEAS  

ALTA CONSOLIDAÇÃO MÉDIA CONSOLIDAÇÃO BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO IBGE DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE ÁREA 

(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Setor Ingleses 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 60 977 1.544 16 26 16 370 502 17 0 0 0 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 389 12.038 13.563 31 35                 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 609 15.317 28.647 25 47 399 8.783 16.482 79 0 0 0 0 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 274 8.091 9.393 30 34 54 1.399 1.416 1 0 0 0 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 103 1.617 1.703 16 17 37 492 487 10 0 0 0 0 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 963 28.898 33.868 30 35 441 15.103 18.057 128 0 0 0 0 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 1 33 55 25 41 556 13.410 16.721           

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 205 13.720 16.503 67 81 141 5.200 9.121 6 0 0 0 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 249 13.502 20.779 54 83 464 12.876 22.230 86 0 0 0 0 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 126 5.999 6.342 48 50 176 4.307 6.411           

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 22 872 1.184 39 53 191 4.530 5.886 53 0 0 0 0 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 230 11.754 13.666 51 59 84 2.949 2.730 8 0 0 0 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 904 70.038 75.002 77 83 247 10.116 15.992 5 0 0 0 0 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 401 52.395 59.230 131 148                 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 243 13.928 20.130 57 83 376 12.378 23.054 7 0 0 0 0 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular       
    

106 3.584 4.704           

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.   
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Tabela 60. População por Renda, Município e Área Homogênea em 2000 e 2010 

AREAS HOMOGÊNEAS 

RENDA ALTA RENDA MÉDIA E BAIXA 

ÁREA 
(ha) 

2000 2010 TCI % 
ÁREA 
(ha) 

2000 2010 TCI % 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular           36 1168 1071 -1% 100% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           62 4104 4359 1% 100% 

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular           6 0 0     

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           141 6434 7458 1% 100% 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular           318 14415 14622 0% 100% 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular           439 12987 13431 0% 100% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           369 20399 29851 4% 100% 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 48 2397 3528 4% 12% 677 15935 25984 5% 88% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           1 11 39 13% 100% 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 48 3876 5085 3% 27% 397 11201 13692 2% 73% 

ZONA Costeira Mesclada Irregular 222 15840 20828 3% 87% 25 2727 3062 1% 13% 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 132 21878 23383 1% 97% 2 691 626 -1% 3% 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 515 56610 60401 1% 45% 719 70364 75040 1% 55% 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 0 18 20 1% 0% 314 11725 14755 2% 100% 

ZONA Costeira Ocasional Irregular           47 1523 1820 2% 100% 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 42 563 751 3% 100%           

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular           78 7063 7454 1% 100% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           82 4689 8567 6% 100% 

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 88 2160 2324 1% 54% 83 1929 2003 0% 46% 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 240 6390 9315 4% 61% 208 3921 5937 4% 39% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 12 503 733 4% 4% 431 10373 17031 5% 96% 

Setor Ingleses ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 60 977 1544 5% 45% 38 1653 1906 1% 55% 
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AREAS HOMOGÊNEAS 

RENDA ALTA RENDA MÉDIA E BAIXA 

ÁREA 
(ha) 

2000 2010 TCI % 
ÁREA 
(ha) 

2000 2010 TCI % 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 162 6023 6478 1% 100%           

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 11 0 0   0% 986 22875 43667 7% 100% 

 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular           329 9490 10809 1% 100% 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular           150 2108 2190 0% 100% 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 25 951 1069 1% 2% 1460  40387 47724 2% 98% 

ZONA Costeira Ocasional Irregular           557 13443 16776 2% 100% 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 106 4823 6976 4% 34% 202 10490 13463 3% 66% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           695 22369 37253 5% 100% 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular           274 8485 10739 2% 100% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           200 5156 6784 3% 100% 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular           275 10744 11073 0% 100% 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 62 2647 4210 5% 5% 1055 71316 79932 1% 95% 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 1 394 435 1% 1% 264 27505 29510 1% 99% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           618 25541 42300 5% 100% 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular           106 3584 4704 3% 100% 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Dando continuidade à metodologia, projetou-se a população em cada área homogênea e 
cada município e se determinou a capacidade de carga para cada uma das classes de 
análises, para cada setor e cada município pela capacidade de absorção de população ainda 
possível por cada uma dela. Ou seja, pela classificação em grau de consolidação de cada 
classe de análise: 

 Baixa: ainda teria 70% de sua área passível de novas ocupações (20% para usos 
viários e institucionais) 

 Média: ainda teria 50% de sua área passível de novas ocupações (20% para usos 
viários e institucionais) 

 Alta: teria apenas 20% de sua área passível de novas ocupações (20% para usos 
viários e institucionais) 

 

Sabendo que em 2010 a população recenseada ocupava determinada proporção do solo da 
área homogênea, é possível estimar a população total proporcional (100%) para a mesma 
e, seguindo as tendências e o ritmo de absorção de contingentes populacionais entre 2000 
e 2010, determina-se em que ano se alcançaria a ocupação máxima (capacidade de carga).  

Deste modo, as Tabela 63, Tabela 64 e Tabela 65 apresentam os dados de projeção 
populacional por cada classe de análise e a capacidade de carga estimada para cada uma 
delas.  

 

Tabela 61. População Absorvida por município – a 2050 

  Alta Média Baixa 
% POP 

ABSORVID
A POR AH 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

ÁGUAS 
MORNAS 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

81 1.071   18% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

709 4.599   82% 

ANTÔNIO 
CARLOS 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

  0   0% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

5.616 2.398   100% 

  Alta Média Baixa 
% POP 

ABSORVID
A POR AH 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

11.822 3.625   24% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

10.933 4.277   24% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

22.613 10.743   52% 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

25.408 7.898   100% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

39 0   0% 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

18.151 392   7% 

ZONA Costeira Mesclada Irregular 30.315 0   11% 

ZONA Costeira Verticalizada 
Irregular 

37.087 279   14% 

ZONA Interiorizada Mesclada 
Irregular 

161.623 16.221   67% 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

13.535 1.489   41% 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 24 3.597   10% 

ZONA Costeira Ocasional 
Ortogonal 

0 1.126   3% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

9.022 0   25% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

8.080 722   24% 

Setor 
Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

4.609 507   10% 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 22.975 1.203   48% 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                                INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.258 

  Alta Média Baixa 
% POP 

ABSORVID
A POR AH 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

13.246 7.130   40% 

Setor Ingleses 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

1.544 765   3% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

13.563 0   20% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

28.647 24.181   77% 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

GOVERNADO
R CELSO 
RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 9.393 1.486   83% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

1.790 467   17% 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

33.868 26.922   36% 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 55 26.655   16% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

16.503 13.043   17% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

20.779 31.583   31% 

SANTO 
AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

6.686 8.514   61% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

1.184 8.598   39% 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada 
Irregular 

13.666 2.730   7% 

ZONA Interiorizada 
Horizontalizada Irregular 

79.966 21.869   44% 

ZONA Interiorizada Mesclada 
Irregular 

59.230 0   26% 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

20.130 33.730   23% 

  Alta Média Baixa 
% POP 

ABSORVID
A POR AH 

SÃO PEDRO 
DE 

ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola 
Horizontalizada Irregular 

  6.944   100% 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

De modo geral, a 2050, a população do NMF, estaria alocada nas áreas consolidadas. Sendo 
a área homogênea que teria maior capacidade de receber novos moradores seria a Zona 
Interiorizada Mesclada Irregular do setor Centro de Florianópolis, que poderia absorver 
177.845 novas pessoas até 2050. Além disto, São José manteria a tendência de município 
do NMF, exceto a capital, com maior absorção populacional, tendo a segunda maior área 
homogênea, Zona Interiorizada Horizontalizada Irregular, com maior capacidade de 
absorção. Além destes dois municípios, Palhoça também se deve ser destacada, visto que 
a Zona Costeira Horizontalizada Irregular, teria a capacidade de absorver 60.790 habitantes 
a 2050.  
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Tabela 62. População Não Absorvida por município – a 2050 

  
População 

2050 
Pop Absorvida 

2050 
População Não 
Absorvida 2050 

N
ú

cl
eo

 

m
et

ro
p

o
lit

an
o

 ÁGUAS MORNAS 6.721 6.461 260 

ANTÔNIO CARLOS 10.037 8.014 2.023 

BIGUAÇU 109.008 64.013 44.995 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 133.810 32.515 101.295 

Setor centro 354.498 264.306 90.192 

Setor Sul 65.246 36.237 29.009 

Setor Canasvieiras 91.548 50.392 41.156 

Setor Ingleses 89.703 68.701 21.002 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 

20.212 13.136 7.076 

PALHOÇA 269.648 169.407 100.241 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

30.663 24.982 5.681 

SÃO JOSÉ 377.311 231.320 145.991 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 7.662 6.944 718 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 63. População por Município e Área Homogênea em 2000 e 2010 – Alta Consolidação 

  

ALTA CONSOLIDAÇÃO 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA CAPACIDADE 

DE CARGA 
ÁREA 
(Ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE PROJEÇÃO POP 

2000 2010 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 85 1 84 81 79 77 79 76 73 71 

790 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 705 9 631 670 74 78 709 748 788 827 

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                     

5.616 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 5.912 72 4.731 5.616 65 78 6.501 7.386 8.271 9.156 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 12.516 245 11.907 11.890 49 49 11.873 11.856 11.839 11.822 

45.368 ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 10.971 181 10.295 10.422 57 58 10.550 10.678 10.805 10.933 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 23.803 253 16.338 22.613 65 89 28.888 35.163 41.439 47.714 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 26.745 596 14.806 25.408 25 43 36.009 46.611 57.212 67.814 

25.446 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 41 1 11 39 20 67 66 93 121 148 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 19.106 405 14.390 18.151 36 45 21.912 25.673 29.435 33.196 

247.176 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 31.911 287 25.135 30.315 87 106 35.496 40.677 45.858 51.039 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 37.927 189 34.975 36.031 185 190 37.087 38.142 39.198 40.254 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 162.171 1.242 146.502 154.063 118 124 161.623 169.183 176.744 184.304 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 14.247 282 10.422 13.535 37 48 16.647 19.760 22.873 25.985 

29.485 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 25 1 13 24 19 36 36 47 59 70 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal                     

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 7.847 78 7.063 7.454 90 95 7.846 8.238 8.630 9.022 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 8.505 77 4.436 8.080 58 105 11.723 15.366 19.010 22.653 

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 4.451 164 3.848 4.229 23 26 4.609 4.990 5.370 5.751 

40.831 ZONA Costeira Ocasional Irregular 24.184 723 15.057 22.975 21 32 30.893 38.812 46.730 54.648 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 13.943 238 8.632 13.246 36 56 17.860 22.475 27.089 31.703 

Setor Ingleses ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 1.626 60 977 1.544 16 26 2.112 2.680 3.248 3.816 43.755 
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ALTA CONSOLIDAÇÃO 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA CAPACIDADE 

DE CARGA 
ÁREA 
(Ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE PROJEÇÃO POP 

2000 2010 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 14.277 389 12.038 13.563 31 35 15.089 16.615 18.140 19.666 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 30.155 609 15.317 28.647 25 47 41.977 55.307 68.637 81.967 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 9.887 274 8.091 9.393 30 34 10.694 11.996 13.298 14.599 
11.183 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 1.793 103 1.617 1.703 16 17 1.790 1.877 1.964 2.051 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 35.650 963 28.898 33.868 30 35 38.838 43.808 48.779 53.749 

71.204 
ZONA Costeira Ocasional Irregular 58 1 33 55 25 41 76 98 119 141 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 17.372 205 13.720 16.503 67 81 19.286 22.069 24.852 27.635 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 21.872 249 13.502 20.779 54 83 28.055 35.332 42.609 49.885 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 6.676 126 5.999 6.342 48 50 6.686 7.029 7.373 7.716 
7.870 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 1.246 22 872 1.184 39 53 1.496 1.808 2.120 2.432 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 14.385 230 11.754 13.666 51 59 15.577 17.489 19.400 21.311 

172.991 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 78.949 904 70.038 75.002 77 83 79.966 84.930 89.894 94.857 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 62.347 401 52.395 59.230 131 148 66.064 72.898 79.733 86.567 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 21.189 243 13.928 20.130 57 83 26.332 32.533 38.735 44.936 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 64. População por Município e Área Homogênea em 2000 e 2010 – Média Consolidação 

  

MÉDIA CONSOLIDAÇÃO 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA CAPACIDADE 

DE CARGA 
ÁREA 
(Ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE PROJEÇÃO POP 

2000 2010 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 1.648 36 1.168 1.071 33 30 974 877 780 683 

5.671 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 5.732 53 3.508 3.726 66 70 3.944 4.163 4.381 4.599 

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                     

2.398 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 2.834 30 1.703 1.842 58 62 1.981 2.120 2.259 2.398 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 4.203 55 2.508 2.732 46 50 2.955 3.178 3.401 3.625 

18.645 ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 4.629 153 2.692 3.009 18 20 3.326 3.643 3.960 4.277 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 11.601 111 4.338 7.540 39 68 10.743 13.946 17.148 20.351 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 7.049 152 3.753 4.582 25 30 5.411 6.240 7.069 7.898 

7.069 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0                   

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 970 24 690 630 29 27 571 511 452 392 

17.130 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 0                   

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 445 7 292 289 41 40 287 284 281 279 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 15.381 136 6.886 9.998 51 73 13.110 16.221 19.333 22.445 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 2.291 38 1.535 1.489 41 40 1.443 1.398 1.352 1.306 

6.752 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 3.826 64 1.931 2.487 30 39 3.042 3.597 4.153 4.708 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 1.155 42 563 751 13 18 939 1.126 1.314 1.502 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                     

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 750 5 253 487 47 90 722 956 1.190 1.424 

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 780 22 534 507 24 23 480 453 426 400 

9.561 ZONA Costeira Ocasional Irregular 1.174 37 653 763 18 21 873 983 1.093 1.203 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 7.370 117 2.451 4.790 21 41 7.130 9.469 11.809 14.148 

Setor Ingleses ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 772 16 370 502 23 31 633 765 896 1.028 24.946 
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MÉDIA CONSOLIDAÇÃO 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA CAPACIDADE 

DE CARGA 
ÁREA 
(Ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE PROJEÇÃO POP 

2000 2010 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                     

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 25.357 399 8.783 16.482 22 41 24.181 31.881 39.580 47.279 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 2.179 54 1.399 1.416 26 26 1.433 1.451 1.468 1.486 
1.953 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 749 37 492 487 13 13 482 477 472 467 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 27.781 441 15.103 18.057 34 41 21.012 23.967 26.922 29.877 

98.202 
ZONA Costeira Ocasional Irregular 25.725 556 13.410 16.721 24 30 20.032 23.344 26.655 29.966 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 14.033 141 5.200 9.121 37 65 13.043 16.964 20.885 24.806 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 34.199 464 12.876 22.230 28 48 31.583 40.936 50.289 59.642 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 9.863 176 4.307 6.411 24 36 8.514 10.617 12.721 14.824 
17.112 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 9.055 191 4.530 5.886 24 31 7.242 8.598 9.955 11.311 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 4.201 84 2.949 2.730 35 32 2.512 2.293 2.075 1.856 

58.329 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 24.604 247 10.116 15.992 41 65 21.869 27.745 33.621 39.497 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular                     

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 35.467 376 12.378 23.054 33 61 33.730 44.406 55.082 65.758 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 7.237 106 3.584 4.704 34 44 5.824 6.944 8.064 9.184 6.944 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 65. População por Município e Área Homogênea em 2000 e 2010 – Baixa Consolidação 

  

BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA CAPACIDADE 

DE CARGA 
ÁREA 
(Ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE PROJEÇÃO POP 

2000 2010 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                     

0 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular                     

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 6 0 0 0 0         

0 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 39 0 0 0 0         

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 0 18 0 0 0 0         

0 ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 104 0 0 0 0         

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular   7 0 0 0 0         

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular   3 0 0 0 0         

0 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular                     

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 0 18 0 0 0 0         

0 
ZONA Costeira Mesclada Irregular                     

ZONA Costeira Verticalizada Irregular   0 0 0 0 0         

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 0 34 0 0 0 0         

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 0 18 0 0 0 0         

0 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 0 10 0 0 0 0         

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal                     

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                     

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular                     

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 0 34 0 0 0 0         

0 ZONA Costeira Ocasional Irregular   25 0 0 0 0         

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 114 0 0 0 0         

Setor Ingleses ZONA Costeira Horizontalizada Irregular   17 0 0 0 0         0 
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BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA CAPACIDADE 

DE CARGA 
ÁREA 
(Ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE PROJEÇÃO POP 

2000 2010 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0                   

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 79 0 0 0 0         

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular   1 0 0 0 0         
0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular   10 0 0 0 0         

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 0 128 0 0 0 0         

0 
ZONA Costeira Ocasional Irregular                     

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular   6 0 0 0 0         

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 86 0 0 0 0         

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular                     
0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 53 0 0 0 0         

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular   8 0 0 0 0         

0 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular   5 0 0 0 0         

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular                     

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 7 0 0 0 0         

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.1.4 Tendências de Adensamento dos Setores Urbanos – Classes de Análise 

Uma vez que se estabelece a população que seria absorvida, tendencialmente, pela mancha 
urbana atual, é possível determinar a classe de análise que cresce com maior intensidade e 
que, a futuro, terá maior expressão no processo de uso e ocupação do solo residencial. Para 
tanto, subdividiu-se as áreas homogêneas e os municípios pelo uso do solo e, do mesmo 
modo, identificou-se, mais detalhada e aproximadamente, o grau de consolidação das 
mesmas.  

Esta análise favorece o entendimento do uso do solo com maior expressão, tanto atual 
como em um cenário futuro de crescimento urbano (2030 e 2050), o que é parâmetro 
fundamental para estabelecer a densidade líquida para novos solos urbanos 
(principalmente no cenário tendencial, onde manteria o cenário mais pessimista de 
ocupação urbana, como detalhado a seguir). Assim, é possível determinar o uso do solo que 
absorve maior população, em 2010, e colocar como hipótese que esta forma de uso e 
ocupação continuará ocorrendo a 2050. 

De maneira geral, as áreas residenciais dos municípios apresentam uma densidade líquida 
em 2010 superior às de 2000, indicando um processo de adensamento. Os setores 
Campeche e Ingleses, em Florianópolis, teriam as taxas de adensamento interanual mais 
expressivas, com 40 e 36,5 habitantes por hectare em 2010. No NMF o município com maior 
TCI de adensamento foi Palhoça, em que, em 2000, tinha 31,2 hab/ha e passou a ter, em 
2010, 42,2 hab/ha. 

Sobre o adensamento domiciliar dos municípios, Governador Celso Ramos apresentou a 
taxas de crescimento interanual mais representativa, com 8,5%. Em Florianópolis os setores 
de destaque foram Canasvieiras e Ingleses, com taxas de 12,7 e 10,7%, respectivamente. 

Outra análise a ser feita é o fato de que todos os municípios, Florianópolis incluso, possuem 
uma maior taxa de crescimento interanual domiciliar, o que representa uma tendência de 
diminuição no número de habitantes por domicílio e, logicamente, uma necessidade de 
maior área e um maior número de domicílios para atender tal população projetada a 2030 
e 2050. Tal relação fica evidente na Tabela 67, onde é possível observar taxas decrescentes 
de habitantes por domicílio para todos os municípios do NMF, com maior intensidade no 
setor Canasvieiras, em Florianópolis e no município de Governador Celso Ramos. 

 

 

Tabela 66. Densidade das Áreas Residenciais dos Municípios 

  

DENSIDADE LIQUIDA 
(POPULACIONAL) 

DENSIDADE LIQUIDA (DOMICÍLIOS 
OCUPADOS) 

2000 2010 TCI 2000 2010 TCI 

ÁGUAS MORNAS 54,6 56,2 0,3% 14,4 23,8 5,1% 

ANTÔNIO CARLOS 43,8 50,8 1,5% 11,9 18,6 4,6% 

BIGUAÇU 42,7 52,3 2,0% 12,4 19,8 4,8% 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 24,1 40,0 5,2% 8,8 20,6 8,9% 

Setor centro 94,0 104,3 1,0% 32,6 47,3 3,8% 

Setor Sul 42,6 55,8 2,7% 12,4 23,9 6,8% 

Setor Canasvieiras 22,3 33,8 4,2% 7,4 24,5 12,7% 

Setor Ingleses 21,5 36,5 5,4% 8,2 22,6 10,7% 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 

24,2 27,1 1,1% 7,0 15,9 8,5% 

PALHOÇA 31,2 42,2 3,1% 9,3 19,6 7,7% 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

27,9 35,5 2,4% 7,1 12,0 5,5% 

SÃO JOSÉ 118,9 154,2 2,6% 50,3 78,4 4,5% 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

33,8 44,4 2,8% 10,9 14,9 3,2% 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 67. Habitantes e Domicílios por Municípios – 2000, 2010. 

 
HABITANTES DOMICÍLIOS HABITANTES/DOMICÍLIOS 

2000 2010 TCI 2000 2010 TCI 2000 2010 TCI 

ÁGUAS MORNAS 5.390 5.548 0,3% 1.421 2.345 5,1% 3,8 2,4 -4,6% 

ANTÔNIO CARLOS 6.434 7.458 0,8% 1.742 2.732 4,6% 3,7 2,7 -3,0% 

BIGUAÇU 45.612 58.206 2,5% 13.256 21.207 4,8% 3,4 2,6 -2,6% 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 15.697 30.028 7,6% 5.730 13.390 8,9% 2,7 1,9 -3,4% 

Setor centro 203.555 249.477 0,5% 70.558 102.415 3,8% 2,9 2,2 -2,7% 

Setor Sul 26.216 34.391 1,5% 7.619 14.714 6,8% 3,4 2,3 -3,8% 

Setor Canasvieiras 27.861 46.532 3,8% 9.285 30.594 12,7% 3,0 1,4 -7,5% 

Setor Ingleses 31.375 53.308 4,9% 11.948 33.090 10,7% 2,6 1,6 -4,8% 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 11.598 12.999 1,9% 3.358 7.613 8,5% 3,5 1,7 -6,8% 

PALHOÇA 93.104 137.334 3,1% 27.874 58.657 7,7% 3,3 2,2 -4,3% 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 17.141 19.823 2,6% 4.329 7.386 5,5% 4,0 2,9 -2,9% 

SÃO JOSÉ 119.170 209.804 3,2% 50.389 78.579 4,5% 2,4 2,0 -1,8% 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 3.584 4.704 2,8% 1.152 1.575 3,2% 3,1 3,0 -0,4% 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Especificando ainda mais cada uso do solo por município, a Tabela 69 apresenta cada uso 
do solo residencial, identificado no diagnóstico anterior, por município e setores e como 
eles vêm absorvendo população. É possível verificar que os usos mais verticalizados, apesar 
da morfologia parecer ter potencial de absorção de um maior contingente populacional, 
acabam por possuir menos moradores, em 2000 e 2010 para todos os municípios.  

O solo que apresenta, em todos os casos, maior população moradora em 2010 é o 
“residencial unifamiliar formal”. Mais uma vez, para cada um dos municípios estudados, a 
densidade residencial deste tipo de uso do solo difere entre eles. A maior densidade 
encontrada no NMF é no setor Centro, em Florianópolis, que atingiu em 2010, 71,7 hab/ha. 
Os demais municípios apresentam densidades mais baixas, sendo São José e Biguaçu os 
mais densos e Governador Celso Ramos e Palhoça os menos densos. 

 

Tabela 68. Densidade populacional mais expressiva por município 

  

% POP 
RESIDENCIAL 

DENSIDADE LIQUIDA 
TCI 

2000 2010 2000 2010 

ÁGUAS MORNAS 95% 98% 54,1 55,7 0,3% 

ANTÔNIO CARLOS 70% 76% 40,9 44,2 0,8% 

BIGUAÇU 52% 66% 49,6 63,3 2,5% 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 24% 50% 19,0 39,3 7,6% 

Setor 
centro 

37% 39% 68,1 71,7 0,5% 

Setor Sul 64% 75% 48,7 56,8 1,5% 

Setor 
Canasvieiras 

47% 68% 22,1 32,0 3,8% 

Setor 
Ingleses 

29% 47% 26,1 42,0 4,9% 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 29% 35% 26,1 31,5 1,9% 

PALHOÇA 52% 70% 29,5 40,0 3,1% 

  

% POP 
RESIDENCIAL 

DENSIDADE LIQUIDA 
TCI 

2000 2010 2000 2010 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

35% 45% 45,3 58,4 2,6% 

SÃO JOSÉ 38% 52% 48,8 66,8 3,2% 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 76% 100% 33,8 44,4 2,8% 

Fonte: Dados IBGE 2000 E 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 253. Morfologia edificatória: residencial unifamiliar formal 

 

Fonte: Fonte: Google Earth© e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 69. População por Município e Classe de Análise em 2000 e 2010 

  

ALTA CONSOLIDAÇÃO MÉDIA CONSOLIDAÇÃO BAIXA CONSOLIDAÇÃO VAZIO 
URBA

NO ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 ÁREA 

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

ÁGUAS 
MORNAS 

RESIDENCIAL CRECIMENTO LINEAR 8 596 633 72 76 89 4676 4797 52 54           
233 

URBANIZACIONES ISOLADAS 1 118 118 92 92                     

ANTÔNIO 
CARLOS 

RESIDENCIAL CRECIMENTO LINEAR 57 3678 3978 65 70 26 1537 1663 60 64 45 0 0     

481 MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR           4 165 179 45 48           

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 16 1053 1638 68 105                     

BIGUAÇU 

MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR                     12 0 0     

2042 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 104 7108 7771 68 75 15 884 908 61 62 12 0 0     

RESIDENCIAL CRECIMENTO LINEAR 61 1690 1856 28 30 180 3806 4281 21 24 96 0 0     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 11 2392 3110 217 282                     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 3 594 787 215 285                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 454 
2429

1 
29060 54 64 124 4848 8092 39 65 9 0 0     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ASSENTAMENTO PRECÁRIO 2 277 302 146 159                     

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 

MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR 322 5546 12939 17 40 61 1725 2118 28 35           

853 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 38 2182 2680 57 70 1 46 57 52 63           

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 4 831 1096 204 269                     

RESIDENCIAL SEGUNDA RESIDENCIA 3 47 80 14 23 20 150 330 8 17           

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 5 862 1495 188 326                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ASSENTAMENTO PRECÁRIO 3 30 68 9 21                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 221 5319 7088 24 32 70 1831 2077 26 29 3 0 0     

Setor centro 
MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR 321 

1901
3 

19486 59 61                     
659 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 125 6827 7571 54 60 5 252 270 52 55           
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ALTA CONSOLIDAÇÃO MÉDIA CONSOLIDAÇÃO BAIXA CONSOLIDAÇÃO VAZIO 
URBA

NO ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 ÁREA 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 221 
5423

6 
60385 246 274 1 129 122 228 216 0 0 0     

RESIDENCIAL SEGUNDA RESIDENCIA           0 2 4 8 14 1 0 0     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 1096 
8106

4 
83533 74 76 118 4390 6469 37 55 41 0 0     

MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA MULTIFAMILIAR 
VERTICALIZADA 

30 4798 6215 158 205                     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 72 
1199

4 
19503 167 271 1 61 58 92 88           

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA VERTICALIZADA 33 2817 3787 86 115                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ASSENTAMENTO PRECÁRIO           42 3033 3994 71 94 9 0 0     

RESIDENCIAL MESCLADO 101 
1810

1 
18465 180 184                     

Setor Sul 

MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR 110 3249 7273 30 66                     

1613 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 3 184 218 68 81                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 323 
1828

4 
21287 57 66 122 3709 4353 30 36 5 0 0     

URBANIZACIONES ISOLADAS 1 62 79 43 55 27 573 861 21 32 23 0 0     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 1 156 235 245 370                     

Setor 
Canasvieiras 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 88 1915 3470 22 39 40 346 714 9 18           

3557 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 15 902 1217 59 80 1 9 14 7 10           

RESIDENCIAL SEGUNDA RESIDENCIA 23 280 385 12 17 2 13 23 7 12 12 0 0     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 638 
1660

7 
23439 26 37 134 3270 5309 24 40 127 0 0     

RESIDENCIAL MESCLADO 152 2339 4545 15 30                     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 19 2181 3115 115 164                     
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ALTA CONSOLIDAÇÃO MÉDIA CONSOLIDAÇÃO BAIXA CONSOLIDAÇÃO VAZIO 
URBA

NO ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 ÁREA 

URBANIZACIONES ISOLADAS 4 206 272 47 62           34 0 0     

Setor 
Ingleses 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 91 2316 3995 26 44 5 138 182 28 37           

  

RESIDENCIAL SEGUNDA RESIDENCIA 225 4591 5607 20 25 9 145 182 16 20 17 0 0     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 238 8913 12009 37 50 364 8573 
1615

2 
24 44 68 0 0     

MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR 419 8427 16615 20 40                     

RESIDENCIAL MESCLADO 11 49 84 4 8                     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 21 2696 3886 128 184 37 297 468 8 13           

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ASSENTAMENTO PRECÁRIO 5 424 500 88 104                     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 4 167 288 40 69           11 0 0     

N
ú

cl
eo

 m
et

ro
p

o
lit

an
o

 

GOVERNAD
OR CELSO 

RAMOS 

MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR 145 4248 4247 29 29 2 25 24 14 14           

1185 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 8 212 271 28 36                     

RESIDENCIAL CRECIMENTO LINEAR 121 1870 2189 16 18 37 492 487 13 13 9 0 0     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 4 157 211 41 54 3 103 126 32 39           

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 5 694 861 148 184                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 95 2527 3317 27 35 50 1271 1266 26 26 1 0 0     

PALHOÇA 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ASSENTAMENTO PRECÁRIO 41 3581 5156 86 124                       

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 27 1712 1901 63 70                     

3166 
RESIDENCIAL CRECIMENTO LINEAR 4 104 147 28 40 447 12933 

1825
9 

29 41 38 0 0     

RESIDENCIAL MESCLADO           43 2557 2998 59 69           

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 16 3176 4144 201 263                     
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ALTA CONSOLIDAÇÃO MÉDIA CONSOLIDAÇÃO BAIXA CONSOLIDAÇÃO VAZIO 
URBA

NO ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE ÁREA 
(ha) 

POPULAÇÃO 
IBGE 

DENSIDADE 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 ÁREA 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 3 687 1012 219 322           6 0 0     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 1253 
4281

3 
52997 34 42 900 25016 

3879
2 

28 43 143 0 0     

URBANIZACIONES ISOLADAS 73 4079 5848 56 80 1 26 30 20 23 34 0 0     

SANTO 
AMARO DA 
IMPERATRIZ 

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 2 123 157 58 74                     

1958 

RESIDENCIAL CRECIMENTO LINEAR 56 1002 1255 18 23 263 5326 6779 20 26           

RESIDENCIAL MESCLADO 8 1255 1338 153 163                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 61 3581 3607 59 59 91 3286 5259 36 58           

URBANIZACIONES ISOLADAS 20 586 702 30 35 13 225 259 18 21 53 0 0     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 2 324 468 161 232                     

SÃO JOSÉ 

MIXTO PREDOMINANCIA RESIDENCIA UNIFAMILIAR                     1 0 0       

MIXTO PREDOMINANCIA TERCIÁRIA HORIZONTALIZADA 190 
1191

8 
14760 63 78 46 1433 1964 31 43           

1700 

RESIDENCIAL MESCLADO 206 
3374

5 
40273 164 196                     

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR HORIZONTALIZADO 23 4488 6137 199 272 4 39 60 9 14           

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR VERTICALIZADO 37 9299 11502 253 313                     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR FORMAL 529 
3427

8 
40114 65 76 657 23971 

3975
3 

36 60 8 0 0     

URBANIZACIONES ISOLADAS                     10 0 0     

SÃO PEDRO 
DE 

ALCÂNTARA 
RESIDENCIAL CRECIMENTO LINEAR           106 3584 4704 34 44           428 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.1.4.1 Tendências de Domicílios Permanente Vagos 

A NMF apresentou, nos últimos anos, um crescimento muito acelerado de sua mancha 
urbana. No entanto, nos últimos dez anos, diversos imóveis permaneceram sem ocupação 
efetiva, em zonas estruturadas e já consolidadas das cidades.  

Para tanto, foram extraídos dados do IBGE para os “domicílios permanentes vagos” que, 
segundo sua definição: 

“É o domicílio particular permanente que não tinha morador na data de 
referência, mesmo que, posteriormente, durante o período da coleta, tivesse sido 
ocupado. ” (IBGE,2010) 

Fica evidente que os domicílios vagos representam uma porcentagem significativa dos 
domicílios permanentes nos diversos municípios do NMF. Com exceção de São Pedro de 
Alcântara, que apresenta a tendência de diminuição no número de domicílios vagos e 
Governador Celso Ramos, que se manteve constante, os demais municípios apresentam 
taxa de crescimento interanual bastante elevadas, o que significaria um grande incremento 
em domicílios ociosos (e que não cumprem com sua função social) a futuro. 

 

Tabela 70. Domicílios Vagos por Município 

  

2000 2010 

TCI 
VAGOS 

% 
Permanentes 

VAGOS 
% 

Permanentes 

ÁGUAS MORNAS 120 8% 163 7% 3,1% 

ANTÔNIO CARLOS 100 6% 189 7% 6,6% 

BIGUAÇU 1.201 9% 2.056 10% 5,5% 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 617 11% 1.674 13% 10,5% 

Setor centro 7.692 11% 9.560 9% 2,2% 

Setor Sul 784 10% 1.459 10% 6,4% 

Setor 
Canasvieiras 

3.397 37% 3.660 12% 0,7% 

Setor Ingleses 3.217 27% 5.199 16% 4,9% 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 561 17% 591 8% 0,5% 

  

2000 2010 

TCI 
VAGOS 

% 
Permanentes 

VAGOS 
% 

Permanentes 

PALHOÇA 2.323 8% 6.563 11% 10,9% 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 365 8% 605 8% 5,2% 

SÃO JOSÉ 4.960 10% 7.643 10% 4,4% 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 122 11% 72 5% -5,1% 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

O setor Ingleses, Campeche e Canasvieiras teriam maior porcentagem de domicílios vagos 
em relação ao total de domicílios permanentes e ainda, em Ingleses e Campeche tendem a 
manter esta tendência, visto as altas taxas altas de crescimento interanual, de 4,9% e 
10,5%, respectivamente. Em valores absolutos, Florianópolis e São José, em conjunto 
somavam mais de 20.000 unidades sem utilização em 2010, e com forte tendência de 
aumento neste número, considerando as taxas positivas de crescimento. 

 

Figura 254. Setores Censitários com maior número de domicílios vagos 2010 

 

Fonte: Dados IBGE 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.1.4.2 Tendências de Domicílios Permanente Ocasionais 

Para a análise de domicílios ocasionais, definidos pelo IBGE por servir de moradia na data 
de referência do Censo, como local de descanso de fins de semana, férias ou outro fim, é 
importante que, apesar de não absorver contingentes de população fixa, acaba por ocupar 
área da mancha urbana para a construção de tais unidades edificadas. 

Os domicílios de uso ocasional estão concentrados nos municípios de Florianópolis, 
Governador Celso Ramos e Palhoça, em que apresentam maior potencial para o turismo. 
Inclusive, é no município de Governador Celso Ramos que está a maior taxa de crescimento 
interanual de municípios ocasionais, com 7,9%. Em Florianópolis, especificamente, os 
setores com maiores taxas de ocasional por permanente, foram Canasvieiras e Ingleses 
(Tabela 71). 

 

Tabela 71. Domicílios Ocasionais por Município 

  

OCASIONAL 

TCI 
2000 

Ocasional X 
permanentes 

(%) 
2010 

Ocasional X 
permanentes 

(%) 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 846 14,76% 1.033 7,71% 2,0% 

Setor centro 4174 5,92% 4214 4,11% 0,1% 

Setor Sul 2.061 27,05% 2.088 14,19% 0,1% 

Setor Canasvieiras 7.769 83,67% 11.264 36,82% 3,8% 

Setor Ingleses 5420 45,36% 6540 19,76% 1,9% 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 1.363 40,59% 2.903 38,13% 7,9% 

PALHOÇA 6.566 23,56% 9.096 15,51% 3,3% 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 255. Domicílios Ocasionais por setor censitário 

 

Fonte: Dados IBGE 2010. 
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4.1.4.3 Área de Vazios Urbanos 

Outra relação importante trazida pela análise mais detalhada do território (classes de 
análise) seria as áreas de vazios urbanos. Estes, como já comentado anteriormente, são 
terrenos sem ocupação, porém inseridos na mancha urbana atual e que poderiam receber 
novas unidades residenciais a futuro, mas, até o momento, permaneceram sem ocupação 
e sem cumprir sua função social. 

O setor Canasvieiras e os municípios de Palhoça e Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz e 
São José apresentam as maiores áreas de vazios urbanos, somando entre eles mais de 8.000 
hectares, espalhado por diversos locais, inclusive próximo à costa, onde a renda 
populacional (área homogênea) é mais alta, o que dificulta a inserção de população de mais 
baixa renda. Em Florianópolis, os vazios urbanos somam mais 7.773 hectares de espaços 
inutilizados, com grande potencial de ocupação e para a instalação de equipamentos 
urbanos que garantiriam a melhoria da qualidade urbana a futuro. 

 

Figura 256. Quantidade de vazios urbanos por municípios 

 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 257. Classes de Análise Atual 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.  

Vazios urbanos
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4.1.5 Tendências de Ocupação Populacional em Áreas de Limitantes e 
Condicionantes ao Crescimento Urbano 

Como já discutido anteriormente, territórios possuem diversos limitantes e condicionantes 
para a urbanização, sejam eles de ordem legal, ambiental, urbanística ou de risco à vida 
humana. Para tanto, foram analisados, detalhadamente, cada um deles e as formas com 
que eles incidem no território do Núcleo Metropolitano de Florianópolis e, 
especificamente, no município de Florianópolis. Os condicionantes refletem fatores que 
estabelecem alguma restrição para a urbanização e construção de edifícios, mas sem 
proibição total de tal prática. Os limitantes, entretanto, são aqueles que impedem a 
urbanização e construção por diversos motivos, porém nem sempre são respeitados. 

Com a formulação das áreas homogêneas e classes de análise foi possível assignar 
população correspondente a tais áreas (por meio da transformação dos setores censitários 
de 2000 e 2010 do IBGE) e estabelecer a relação entre os condicionantes e limitantes ao 
crescimento urbano com tais áreas; e com a população referente a elas. Assim, sabendo a 
área afetada por cada condicionante e limitante é possível saber como a mancha urbana 
histórica cresceu por tais áreas e projetar seu crescimento tendencial a futuro; do mesmo 
modo para a população residente em tais locais. 

Foram tratados como limitantes e condicionantes os seguintes: 

 

Tabela 72. Limitantes e Condicionantes considerados 

    LIMITANTANTE CONDICIONANTE RISCO 

INFRAESTRUTURAS 
AEROPORTOS X X   

RODOVIAS X X   

ÁGUA 
ÁREAS ALAGADIÇAS X     

LAGOS E LAGOAS X     

INCLINAÇÕES 
PROTEGIDAS 

25º - 45º   X   

 + 45º X     

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

DE USO 
SUSTENTÁVEL 

  X   

DE PROTEÇÃO 
INTEGRAL 

X     

    LIMITANTANTE CONDICIONANTE RISCO 

ÁREAS DE RISCO 
NATURAL 

DESLIZAMENTO     X 

INUNDAÇÕES 
(costeira e fluvial) 

    X 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 258. Evolução da Mancha Urbana em Condicionantes e Limitantes – NMF 

 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.

1950 1970 1977

1993 2003 2013

0,1% 1,1% 1,4%
5,7%

18,5%

33,1%

40,0%

1938 1950 1970 1977 1993 2003 2013



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

P.277 

Tabela 73.  População e Área em Condicionantes e Limitantes – NMF 

 

LIMITANTES CONDICIONANTES RISCOS TOTAL 

POPULAÇÃO 
2000 

POPULAÇÃO 
2010 

ÁREA 
AFETADA 

TCI 
POPULAÇÃO 

2000 
POPULAÇÃO 

2010 
ÁREA 

AFETADA 
TCI 

POPULAÇÃO 
2000 

POPULAÇÃO 
2010 

ÁREA 
AFETADA 

TCI 
POPULAÇÃO 

2000 
POPULAÇÃO 

2010 
ÁREA 

AFETADA 
TCI 

ÁGUAS MORNAS 429 1.072 289 9,6% 752 1.528 406 7,3% 1.379 3.217 1.000 8,8% 2.561 5.816 1.694 8,5% 

ANTÔNIO 
CARLOS 

361 868 215 9,2% 826 1.938 402 8,9% 1.300 3.587 1.152 10,7% 2.487 6.394 1.768 9,9% 

BIGUAÇU 2.783 3.359 408 1,9% 6.628 7.896 900 1,8% 7.119 10.039 1.107 3,5% 16.530 21.294 2.415 2,6% 

FLORIANÓPOLIS 20.310 26.162 4.507 2,6% 58.498 76.121 6.409 2,7% 27.213 28.044 4.900 0,3% 106.021 130.327 15.816 2,1% 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

350 425 108 1,9% 645 790 170 2,0% 0 0 0  996 1.214 277 2,0% 

PALHOÇA 3.952 4.938 705 2,3% 6.813 8.568 640 2,3% 12.532 16.822 1.195 3,0% 23.296 30.328 2.541 2,7% 

SANTO AMARO 
DA IMPERATRIZ 

1.304 1.729 272 2,9% 1.862 2.568 422 3,3% 3.855 4.883 1.048 2,4% 7.021 9.181 1.742 2,7% 

SÃO JOSÉ 6.605 8.871 630 3,0% 15.563 19.231 799 2,1% 27.323 38.771 1.517 3,6% 49.490 66.873 2.946 3,1% 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

685 1.203 358 5,8% 1.222 1.810 698 4,0% 2.642 4.102 1.498 4,5% 4.550 7.115 2.554 4,6% 

TOTAL NMF 36.778 48.626 7.490 2,8% 92.810 120.450 10.846 2,6% 83.364 109.465 13.416 2,8% 212.952 278.541 31.753 2,7% 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Assim, a Tabela 73 relaciona a área e a população de cada município do NMF em 2000 e 
2010, dividido pelo conjunto de limitantes, conjunto de condicionantes e os riscos naturais 
tratados pelo Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais: áreas de alta suscetibilidade de 
deslizamentos e área de inundação fluvial e costeira. É possível perceber que o maior 
contingente populacional em limitantes estaria, em 2010, em Florianópolis, com 
aproximadamente 26.000 habitantes vivendo em tais áreas, com taxa de crescimento 
interanual bastante elevada, com 2,6% entre 2000 e 2010. O NMF como um todo teria 
quase 50.000 habitantes em limitantes, somando mais de 7.500 hectares. 

Florianópolis também seria o município com maior população em áreas de condicionantes 
ao crescimento urbano, somando mais de 76.000 habitantes, e com um TCI igualmente 
alto, 2,7% nos últimos dez anos. Para o NMF mais de 120.000 habitantes ocupam áreas de 
condicionantes, totalizando quase 11.000 hectares. 

A Tabela 73 apresenta as áreas de risco e população localizadas nas mesmas em 2000 e 
2010, mas não significa que todas necessitariam, obrigatoriamente, de reassentamento (a 
ser melhor discutido em itens a seguir), mas que são locais de alerta e atenção e que 
necessitariam de medidas de mitigação e fiscalização, atual e a futuro. Assim, São José e 
Florianópolis seriam os dois municípios com maior área e maior população atual em locais 
com maior suscetibilidade de deslizamentos e inundações, no entanto a TCI populacional 
de Florianópolis sob tais áreas é muito menos intensa que a de São José, com apenas 0,3%, 
enquanto que São José conta com 3,6% de crescimento populacional em áreas de risco nos 
últimos 10 anos.
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Figura 259. Mancha de inundação costeira em Florianópolis para distintos períodos de retorno em cenário climático atual (Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais) 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 260. Mancha de inundação fluvial em Florianópolis para distintos períodos de retorno em cenário climático atual (Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais) 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

TR2-Atual TR25-Atual TR50-Atual
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Figura 261. Áreas de maior suscetibilidade a deslizamentos em Florianópolis 
(Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais) 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Tabela 74. Projeção População em Áreas de Limitantes 

  

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM LIMITANTES AO CRESCIMENTO 
URBANO 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Águas Mornas 429 1.072 1.714 2.357 2.999 3.641 

Antônio Carlos 361 868 1.375 1.881 2.388 2.895 

Biguaçu 2.783 3.359 3.935 4.511 5.087 5.663 

Florianópolis 20.310 26.162 32.015 37.867 43.720 49.572 

Governador Celso Ramos 350 425 499 574 648 723 

Palhoça 3.952 4.938 5.924 6.910 7.896 8.882 

Santo Amaro Da 
Imperatriz 

1.304 1.729 2.154 2.580 3.005 3.430 

São José 6.605 8.871 11.138 13.404 15.670 17.937 

São Pedro De Alcântara 685 1.203 1.721 2.239 2.757 3.275 

Total NMF 36.778 48.626 60.474 72.322 84.170 96.019 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 75. Projeção População em Áreas de Condicionantes 

  

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM CONDICIONANTES AO CRESCIMENTO 
URBANO 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Águas Mornas 752 1.528 2.303 3.079 3.855 4.631 

Antônio Carlos 826 1.938 3.051 4.163 5.275 6.387 

Biguaçu 6.628 7.896 9.165 10.433 11.702 12.971 

Florianópolis 58.498 76.121 93.745 111.368 128.992 146.615 

Governador Celso 
Ramos 

645 790 934 1.078 1.222 1.366 

Palhoça 6.813 8.568 10.323 12.078 13.832 15.587 
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PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM CONDICIONANTES AO CRESCIMENTO 
URBANO 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Santo Amaro Da 
Imperatriz 

1.862 2.568 3.274 3.980 4.686 5.392 

São José 15.563 19.231 22.898 26.566 30.234 33.902 

São Pedro De Alcântara 1.222 1.810 2.398 2.985 3.573 4.160 

Total NMF 92.810 120.450 148.090 175.731 203.371 231.012 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 76. Projeção População em Áreas de Riscos Naturais 

  
PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NATURAL 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 

Águas Mornas 1.379 3.217 5.054 6.891 8.729 10.566 

Antônio Carlos 1.300 3.587 5.875 8.162 10.449 12.736 

Biguaçu 7.119 10.039 12.958 15.877 18.797 21.716 

Florianópolis 27.213 28.044 28.874 29.704 30.534 31.364 

Governador Celso 
Ramos 

0 0 0 0 0 0 

Palhoça 12.532 16.822 21.113 25.404 29.695 33.986 

Santo Amaro Da 
Imperatriz 

3.855 4.883 5.911 6.939 7.967 8.996 

São José 27.323 38.771 50.219 61.668 73.116 84.564 

São Pedro De 
Alcântara 

2.642 4.102 5.561 7.020 8.479 9.939 

Total NMF 83.364 109.465 135.565 161.666 187.766 213.867 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.  

 

Este modo, se não houver rupturas nos padrões de ocupação humana em tais áreas, a 2030 
e 2050 seria projetada uma ampliação de população vivendo em tais locais, o que pioraria 
a condição urbana e a exposição de pessoas a riscos naturais. A população em limitantes 
aumentaria em mais de 25 mil, em Florianópolis, e quase duplicaria no NMF. Nas áreas de 
condicionantes a população de Florianópolis quase duplicaria nos próximos 40 anos, 
ocorrendo o mesmo no NMF. Para as áreas de risco, foi possível observar que em 
Florianópolis, os mais de 28 mil habitantes em áreas de risco à vida passariam, a 2050, para 
pouco mais de 31 mil, ampliando a responsabilidade municipal em caso de eventos 
extremos. Já no NMF passariam de 109 mil em 2010 a 213 mil a 2050, praticamente 
duplicando a população atual em áreas de risco à vida humana. 

 

4.2 Proposições e Premissas para o desenho de cenários de 

crescimento urbano 

A prospectiva urbana é um enfoque ou uma forma de observar o desenvolvimento 
territorial a futuro, ou seja, pensando como é atualmente, como poderia ser e como seria 
o desejável que fosse. Trata-se, portanto, de propor cenários ou situações que possam 
ocorrer no âmbito de estudo, dependendo do grau de intervenção de forma planejada e 
ordenada. 

Para tanto, depois da caracterização e diagnóstico sobre o Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis e sobre o município de Florianópolis, com mais detalhe, foi possível compor 
uma Matriz SWOT que será fundamental para estabelecer os cenários futuros. A análise das 
principais debilidades e fortalezas permitirá entender como a estrutura urbana poderia 
mudar em três tipos de cenários: tendencial, ótimo e intermediário (como detalhado no 
capítulo de Metodologia). 

A construção dos cenários parte do modelo territorial atual e considera alguns elementos 
relevantes: 

 Crescimento da população: através da análise dos censos de 1980, 1991, 2000 e 
2010, infraestruturas a serem implantadas e mudanças na dinâmica populacional, 
além de estudos já realizados por outras entidades, é possível estabelecer as taxas 
de crescimento a futuro, ou seja, a população total a 2030 e 2050 que serão as 
mesmas para os três cenários de crescimento (para que eles sejam comparáveis) 

 Formas de uso e ocupação do solo: estabelecidas pelas áreas homogêneas e 
classes de análise 
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 Vetores de crescimento atuais: os principais vetores de crescimento da mancha 
urbana, descritos no capítulo de Análise Histórica e Atual da Mancha Urbana. 

 

Assim, a análise prospectiva terá em conta tais fatores, mas também estabelecerá algumas 
premissas básicas para compor cada cenário: tendencial, ótimo e intermediário, como será 
detalhado a seguir. 

 

Figura 262. Esquemas: cenários de crescimento urbano 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

4.2.1 Submodelo de Crescimento Urbano Tendencial 

Este cenário de crescimento urbano tendencial (“current trends”) é composto pela imagem 
atual do Núcleo Metropolitano de Florianópolis e do município de Florianópolis, mantendo 
suas circunstâncias socioeconômicas sem mudanças significativas a futuro. Ou seja, é um 
cenário que tem como base a projeção demográfica, uma evolução tendencial das formas 
de uso e ocupação do solo, investimentos, infraestruturas e equipamentos e uma projeção 
dos comportamentos sociais e de parâmetros de crescimento das cidades. 

Neste cenário, as áreas desfavorecidas veriam sua situação mantida ou piorada, ou seja, as 
debilidades detectadas pelo diagnóstico seriam mais acentuadas e as fortalezas diminuídas. 
É, portanto, um cenário não intervencionista e que serve como modelo de limite inferior 
da análise.  

A forma de expansão do Núcleo Metropolitano de Florianópolis, segundo o cenário 
tendencial, segue eixos principais de crescimento. Para os municípios continentais e 
insulares os vetores são as rodovias para o interior e a linha de costa norte e sul, 
predominam as parcelas agrícolas transformadas em áreas residenciais unifamiliares, 

correspondendo a 31% das áreas 
homogêneas da região, fator determinante 
para a baixa densidade adquirida. Para a ilha 
e o continente a expansão ocorre de forma 
dispersa e fragmentada, não criam novas 
unidades urbanas e tampouco se somam as 
zonas urbanas já existentes. Essa 
fragmentação dificulta a ordenamento e 
planejamento das cidades já que a 
descontinuidade do território gera 
segregação espacial e dificuldade na 
implantação de infraestruturas eficientes 
para todas essas novas áreas 
desconectadas. 

Além de isoladas e distantes, as novas áreas 
ocupadas na projeção tendencial avançam 
inclusive para territórios de riscos naturais 
ou de grande vulnerabilidade. Esses espaços 
são predominantemente residenciais, com 

grande presença de loteamentos e construções irregulares, locados em inclinações 
acentuadas, em áreas de várzea ou em áreas costeiras. 
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As debilidades para uma projeção tendencial foram levantadas no diagnóstico e manteriam 
suas tendências, para alguns casos seriam agravadas com o tempo, como mostra a Tabela 
77. A principal delas, a Debilidade 2: Existência de quantidade enorme de loteamentos 
informais – não ligados à renda familiar – que provocam um crescimento urbano 
desordenado; não respeitando limitantes e condicionantes ao crescimento urbano e 
dificultando, inclusive, a gestão urbana seria a principal questão para a manutenção de um 
crescimento praticamente espontâneo e sem ordenamento de toda a mancha urbana a 
futuro do NMF.  

Quanto as fortalezas, para o cenário tendencial, seriam enfraquecidas e com pouco 
aproveitamento. Um exemplo seria o enfraquecimento das Fortalezas 2 e 3, com o avanço 
da mancha urbana futura sobre áreas de proteção e conservação, no mesmo ritmo e 
intensidade que já ocorre histórica e atualmente.  

 

Figura 263. Prospectiva urbana – premissas do cenário tendencial de crescimento. 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Tabela 77. Esquemas: cenários de crescimento urbano 

Código Debilidade Cenário Tendencial 

DEB 1 
Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes inclinações, com maior 
vulnerabilidade a riscos naturais e menor conectividade aos demais bairros. 

Continuação da tendência. O avanço da pegada urbana se direciona aos morros e encostas ou outras áreas de 
riscos que são predominantes na região já que se trata de um território com uma geografia bastante 
acidentada. Não se considera os efeitos das mudanças climáticas que agravam a situação. 

DEB 2 

Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não ligados à renda 
familiar – que provocam um crescimento urbano desordenado; não respeitando 
limitantes e condicionantes ao crescimento urbano e dificultando, inclusive, a 
gestão urbana. 

Continuação da tendência. Faltam instrumentos legais que permitam o ordenamento territorial e os que 
existem tem baixa aplicação. Sem coordenação política a nível metropolitano do território o crescimento segue 
extenso e desordenado. 
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Código Debilidade Cenário Tendencial 

DEB 3 

O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com potencial de recebimento 
de maior contingente populacional e de domicílios com baixa ocupação, densidade 
e diversidade do uso do solo para manutenção de um entorno parecido a de 
“segundas residências”. 

Continuação da tendência. A falta de controle no ordenamento territorial e a forte especulação por áreas 
residenciais (de domicílios permanentes e também dos de uso ocasional) próximo à costa faz com que muitos 
ocupem áreas de grande valor ecológico e também áreas de risco. A baixa ocupação e baixa densidade leva a 
um crescimento exagerado da mancha urbana, o que demanda uma maior rede de infraestrutura para atender 
pouca população. 

DEB 4 
Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso dificultado ou limitado 
dado a falta de estrutura e desconectividade entre bairros e congestão entre ilha e 
continente – geografia da ilha dificulta a instalação de estruturas. 

Continuação da tendência. A geografia acidentada em toda a área se torna uma barreira física ao percurso, o 
que fragmenta e dificulta a conexão entre distintas áreas da ilha. Como a tendência de crescimento urbano 
segue as características atuais, a desconexão se agravará. 

DEB 5 
Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem que esteja de acordo com 
o ordenamento urbano municipal, criando novos vetores de crescimento e, ao 
mesmo tempo, condicionando seu uso e ocupação – efeito barreira. 

Continuação da tendência. Crescimento linear urbano vinculado as principais rodovias, dificultando o 
funcionamento e ampliação destas, além de deixar enormes vazios entre as zonas ocupadas. As vias se tornam 
barreiras físicas urbana que fragmentam a cidade e áreas verdes. 

DEB 6 

Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de Florianópolis, os 
mesmos possuem baixíssimo uso e ocupação, estando muito mais ligado à 
ampliação de acessos rodoviários. 

 

 

Continuação da tendência. Os espaços vazios de aterros seguem subutilizados e segregados do restante da 
cidade. 

DEB 7 Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros 
Continuação da Tendência. Impacto direto na vida dos habitantes dos bairros por não oferecer-lhes qualidade 
urbana e espaços de lazer. Isso é ainda mais grave em áreas de condomínios horizontais, onde existem apenas 
residências, quadras muito extensas e sem caráter urbano.  

DEB 8 
Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não urbanas e 
áreas frágeis 

Continuação da tendência. A baixa densidade é responsável por tornar a mancha urbana extensa e 
fragmentada, avançando para áreas de fragilidade natural e não urbanizadas, ou para áreas de preservação, 
destruindo o patrimônio ecológico e cênico existente.  
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Código Debilidade Cenário Tendencial 

DEB 9 
Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de Proteção Permanente, 
gerando riscos à vida e causando impactos nos ecossistemas. 

Continuação da tendência. Avanço da pegada urbana em áreas de preservação e proteção. Impacto negativo 
direto ao ecossistema. 

DEB 10 
Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas agrícolas, sem ordenamento e 
estrutura viária e rede adequada de saneamento. 

Continuação da tendência. As parcelas agrícolas se tornam condomínios horizontais unifamiliares e não 
respeitam o ordenamento urbano. São formados com enorme comprimento de quadras e enorme distância 
entre cruzamentos. 

DEB 11 
Grande pressão urbana próximo à costa, por seu potencial cênico e paisagístico, 
porém desrespeitando os limites da faixa de praial, manguezais e outras áreas 
frágeis ecologicamente. 

Continuação da tendência. A faixa praial, de vegetação frágil e transitória entre mar e continente é destruída, 
ocupada e contaminada pela mancha urbana.  

DEB 12 
Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de ordenamento territorial em 
nível metropolitano: não há um Plano Diretor Metropolitano. 

O crescimento expansivo da Região metropolitana de Florianópolis avança para áreas de conservação e de 
preservação, assim como para áreas de riscos naturais. Continua sendo um crescimento desordenado devido à 
falta de ferramentas políticas que coordenem a expansão da região de maneira que os municípios se articulem 
conjuntamente. 

DEB 13 
Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: dificuldade de integração 
e de acessos entre municípios e entre municípios e ilha de Santa Catarina. 

Continuação da tendência. Insuficiente e deficiente infraestrutura de conexão entre municípios e ilha. Não há 
restruturação das vias e tampouco do sistema de transporte público, nem infraestrutura que incentive o uso de 
bicicleta. 

DEB 14 
Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, expandindo a área 
conurbada do Núcleo Metropolitano e invadindo áreas rurais. 

Continuação da tendência. Rede rodoviária como condicionante do crescimento de manchas urbanas 
fragmentadas da cidade, geradora de grandes vazios urbanos e isolamento de tais manchas fragmentadas 
criadas. 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 78. Premissas das fortalezas em um cenário tendencial 

Código Fortaleza Cenário Tendencial 

FOR 1 
Revisão do Plano Diretor de Florianópolis com potencial de diminuir as 
debilidades identificadas e ampliar as fortalezas 

O potencial não é explorado, mantendo as mesmas debilidades e fortalezas 

FOR 2 
Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a 
preservação dos ecossistemas locais e garantindo uma maior qualidade de 
vida 

Áreas de conservação e de preservação fragilizadas pelo avanço da cidade descontrolado. Ocupação 
de áreas impróprias e de risco. 

FOR 3 
Grande potencial cênico e paisagístico, atraindo turismo e investimento 
tanto em Florianópolis como em outras áreas do Núcleo Metropolitano 

As paisagens naturais são ocupadas por novos conjuntos de fragmentos de crescimento da cidade, 
caracterizados por serem isolados e dispersos pela região. 

FOR 4 
Existência de figura institucional instalada para gestão da Região 
Metropolitana: GRANFPOLIS (22 municípios) 

Apesar de sua existência o GRANFPOLIS tem baixa atuação, desenvolvimento institucional e poder 
político, o que reduz sua atuação na região 

FOR 5 
Potencial hidroviário na Ilha de Santa Catarina, que facilitaria a conexão de 
diversos bairros de Florianópolis e entre municípios do Núcleo 
Metropolitano 

As conexões se limitarão a rodovias, não será explorado o potencial hidroviário de transporte. 

FOR 6 
Certo equilíbrio populacional entre Florianópolis e São José e diversos 
municípios economicamente equilibrados no Estado de Santa Catarina, o 
que não gera tanta pressão na capital 

Com o crescimento desordenado e fragmentado, as densidades populacionais da ilha e continentes 
são desproporcionais e dessa maneira sobrecarregam o sistema estrutural existente, pressionando 
principalmente a capital. 

FOR 7 
Existência de grande patrimônio histórico e cultural em todo o núcleo 
metropolitano que apresenta registro de vida urbana e social 

O patrimônio histórico não seria explorado como atratividade cultural e turística, permanecendo como 
núcleos isolados de edificações históricas 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.2.2 Submodelo de Crescimento Urbano Ótimo 

O cenário ótimo (“smart growth”) é o cenário utópico e perfeito, em que o crescimento 
urbano ocorre de maneira estritamente ordenada, permitindo fixá-lo como modelo 
superior da análise. Neste cenário os critérios básicos estão voltados ao crescimento 
sustentável e compacto, orientados à melhora da qualidade de vida da população mediante 
uma ótima gestão dos recursos naturais, tendo a consciência que também são elementos 
de desenvolvimento urbano e territorial. 

Além disso, as áreas de risco detectadas pelo Estudo 2, também detalhados nos capítulos 
de diagnóstico, seriam respeitadas e preservadas sem ocupação humana, inclusive aquelas 
previstas em cenários de mudanças climáticas a 2050. No caso das áreas com alta 
suscetibilidade de deslizamentos, a solução seria o congelamento de tais bairros e medidas 
de fiscalização da construção, uma vez que diversas pessoas já moram em tais locais e com 
tais medidas, como apresentado no Estudo 2, seria suficiente para um crescimento 
sustentável e seguro. No caso das inundações costeiras e fluviais, também foram traçadas 
medidas estruturadoras para a mitigação de tais áreas, o que favorece a manutenção da 
população em tais locais, no entanto, em alguns casos, a população será reassentada em 

locais aptos ao seu recebimento e a área 
alagável mantida protegida e com usos do solo 
passíveis de tais ocorrências. 

Além disso, medidas de adensamento e 
compactação seriam instaladas, para que o 
solo urbano tenha melhor aproveitamento e 
que as necessidades de deslocamento em 
veículos motorizados sejam reduzidas 
(ROGERS, GUMUCHDJIAN, 2000). Por se tratar 
de um cenário utópico, também se estabelece 
um uso do território no qual eficiência e 
equidade se conjuguem e assegure uma 
imemorável coesão social. 

Assim, neste cenário ótimo, as debilidades 
listadas no diagnóstico deveriam ser 
completamente sanadas e superadas a futuro, 
já que tal cenário considera uma 
disponibilidade absoluta de recursos 
financeiros, humanos e tecnológicos que 

poderiam se combinar para uma melhor gestão e planejamento territorial. 

Para este cenário são consideradas como premissas o aumento da densidade populacional 
e a ocupação dos vazios urbanos em toda mancha urbana consolidada do NMF. Estas 
premissas permitem que a cidade absorva o aumento populacional previsto para o futuro 
buscando expandir ao mínimo a mancha urbana, o que também diminuiria os custos 
associados a ela. Além disso, este cenário parte do pressuposto da ampliação da 
diversidade de uso e ocupação do solo em todos os setores, possibilitando uma maior 
mobilidade e menor segregação social. Para tanto, as áreas em consolidação, vazias e de 
oportunidade não são utilizadas ao 100% para absorção da população, utilizando, para esse 
fim, apenas 50%, e os demais 50% para viário, áreas verdes e outros usos. Além disso, 
especificamente para o município de Florianópolis, entende-se a dinâmica de pequenos 
polos com maior apelo turístico e de segunda residência, mas busca-se ordenar o território 
para que a mancha urbana futura seja mais diversificada em tais áreas, porém muito mais 
concentrada (população residente) em locais próximo ao Setor Centro, ainda com 
potencialidade de atração de novos contingentes populacionais. 

 

Figura 264. Esquema: Prospectiva urbana – premissas do cenário ótimo de Vitória 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 79. Premissas das debilidades em um cenário ótimo 

Código Debilidade Cenário Ótimo 

DEB 1 
Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes inclinações, 
com maior vulnerabilidade a riscos naturais e menor conectividade 
aos demais bairros. 

Áreas de grandes inclinações e de vulnerabilidade são desconsiderados para ocupação segundo planos de urbanização e 
planos de mitigação dos efeitos de mudanças climáticas. As famílias que vivem em áreas de risco serão reassentadas ou serão 
realizadas medidas de mitigação de riscos. 

DEB 2 

Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não 
ligados à renda familiar – que provocam um crescimento urbano 
desordenado; não respeitando limitantes e condicionantes ao 
crescimento urbano e dificultando, inclusive, a gestão urbana. 

Desenvolvimento de um Plano Urbano que limita a área urbana e controla as densidades das novas urbanizações, evitando 
assim novos crescimentos em zonas semiurbanas e sem infraestrutura. É necessário um estudo detalhado e a fiscalização e 
regulação de tais lotes para que as construções futuras sigam às normativas estabelecidas, que, no cenário ótimo, serão 
respeitados 100%, inclusive com a reestruturação de parte do Setor Ingleses por meio de Reajuste Urbanístico. 

DEB 3 

O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com potencial de 
recebimento de maior contingente populacional e de domicílios com 
baixa ocupação, densidade e diversidade do uso do solo para 
manutenção de um entorno parecido a de “segundas residências”. 

Implementação de instrumentos urbanísticos para a promoção de usos mistos e maiores adensamentos 

DEB 4 

Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso dificultado 
ou limitado dado a falta de estrutura e desconectividade entre 
bairros e congestão entre ilha e continente – geografia da ilha 
dificulta a instalação de estruturas. 

Reforçar as conexões internas da ilha e a conexão da ilha com o continente. Organização por hierarquização das vias segundo 
seu caráter, diferenciação segundo o percurso de transporte público, transporte privado, de carga e bicicletas. Criação de 
sistema de BRT ao longo da BR-101 (já sendo considerado seu desvio) e nas principais vias do Setor Centro (insular) de 
Florianópolis. 

DEB 5 

Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem que esteja 
de acordo com o ordenamento urbano municipal, criando novos 
vetores de crescimento e, ao mesmo tempo, condicionando seu uso 
e ocupação – efeito barreira. 

Contenção de novas áreas urbanas e loteamentos nos percursos das rodovias. Reordenação dos eixos de vias de forma 
hierarquizada. 

DEB 6 
Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de 
Florianópolis, os mesmos possuem baixíssimo uso e ocupação, 
estando muito mais ligado à ampliação de acessos rodoviários. 

Aproveitamento destes grandes espaços bem localizados para a implantação de diversos equipamentos favorecidos pelo fácil 
acesso pela proximidade a rede viária. 

DEB 7 Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros 
Implantação de espaços públicos vinculados aos centros urbanos criando uma rede de parques e áreas de lazer. Projetos de 
paisagismo e arborização, ciclovias interligadas e praças públicas como opções de lazer para os cidadãos. 

DEB 8 
Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não 
urbanas e áreas frágeis 

Incentivo a ocupação de áreas centrais através da criação de subcentros onde existe variedade de usos e boulevards que 
serão usados como eixos de desenvolvimento. 

DEB 9 
Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de Proteção 
Permanente, gerando riscos à vida e causando impactos nos 
ecossistemas. 

Criação de um Plano Urbano que determine normativas de crescimento metropolitano com medidas de proteção das áreas 
de proteção. Elaboração de um cadastro dos espaços naturais da zona com informações de seu estado atual, sua importância 
ecológica e medidas a delinear. 
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Código Debilidade Cenário Ótimo 

DEB 10 
Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas agrícolas, sem 
ordenamento e estrutura viária e rede adequada de saneamento. 

Novos desenvolvimentos deste tipo serão limitados. Serão promovidas zonas com alta potencialidade para densificar e 
desenvolver. 

DEB 11 
Grande pressão urbana próximo à costa, por seu potencial cênico e 
paisagístico, porém desrespeitando os limites da faixa de praial, 
manguezais e outras áreas frágeis ecologicamente. 

Implantação de uma faixa limite entre costa e cidade, através de projetos paisagísticos e parques para amortecer o encontro 
de cenário urbano e natural, valorizando o limite praial, potencializando a paisagem cênica e respeitando a transição de 
paisagens. 

DEB 12 
Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de ordenamento 
territorial em nível metropolitano: não há um Plano Diretor 
Metropolitano. 

Desenvolvimento de um novo código Urbano que contemple a região metropolitana e a articule de maneira eficiente, 
controlando o aumento da mancha urbana, controlando as densidades e criando uma rede de cooperação entre municípios. 

DEB 13 
Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: dificuldade 
de integração e de acessos entre municípios e entre municípios e ilha 
de Santa Catarina. 

Requalificação de vias e rodovias em um plano metropolitano que estabelecerá as necessidades de implantação de novas 
infraestruturas, ampliação de vias e sua priorização 

DEB 14 
Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, expandindo a 
área conurbada do Núcleo Metropolitano e invadindo áreas rurais. 

Limitar o crescimento dos novos loteamentos nos eixos lineares das vias. Criação de uma zona de contensão 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 80. Premissas das fortalezas em um cenário ótimo 

Código Fortaleza Cenário Ótimo 

FOR 1 
Revisão do Plano Diretor de Florianópolis com potencial de diminuir as 
debilidades identificadas e ampliar as fortalezas 

O plano diretor será revisado seguindo as principais recomendações para um crescimento sustentável, otimizando o uso do 
solo e equalizando suas infraestruturas, de modo a mitigar as debilidades e explorar todo o potencial de suas fortalezas 

FOR 2 
Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a 
preservação dos ecossistemas locais e garantindo uma maior 
qualidade de vida 

Preservação de tais áreas pelo controle de crescimento urbano. 

FOR 3 
Grande potencial cênico e paisagístico, atraindo turismo e 
investimento tanto em Florianópolis como em outras áreas do 
Núcleo Metropolitano 

Aproveitamento econômico do turismo atraído pela qualidade paisagística, tendo em Florianópolis como nas outras áreas da 
metrópole. Conservação das paisagens e áreas de preservação. 

FOR 4 
Existência de figura institucional instalada para gestão da Região 
Metropolitana: GRANFPOLIS (22 municípios) 

O GRANFPOLIS terá sua estrutura reformada, dando maior autonomia e instrumental para vencer os conflitos de 
competência na região metropolitana, viabilizando o planejamento integrado 

FOR 5 
Potencial hidroviário na Ilha de Santa Catarina, que facilitaria a 
conexão de diversos bairro de Florianópolis e entre municípios do 
Núcleo Metropolitano 

Implantação de um sistema de transporte hidroviário eficiente que desafoga o tráfego das vias e rodovias da ilha. 

FOR 6 
Certo equilíbrio populacional entre Florianópolis e São José e diversos 
municípios economicamente equilibrados no Estado de Santa 
Catarina, o que não gera tanta pressão na capital 

Com o ordenamento territorial, as densidades ficam bem distribuídas e equilibradas entre ilha e continente. O equilíbrio 
permite que os cidadãos tenham melhor qualidade de vida já que as áreas de vivência e equipamentos não são 
sobrecarregadas por excesso de usuários. 

FOR 7 
Existência de grande patrimônio histórico e cultural em todo o núcleo 
metropolitano que apresenta registro de vida urbana e social 

Aproveitamento turístico da área de patrimônio histórico e cultural. Ampliação da oferta de atividades de apoio turístico. 
Dinamização da economia. 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.2.3 Submodelo de Crescimento Urbano Intermediário 

O cenário de crescimento urbano intermediário (“compound growth”) seria a imagem 
urbana realizável ou viável de acordo com a realidade. Seria, assim, um cenário futuro de 
crescimento urbano com melhoras, em relação ao cenário tendencial, mas mais preso à 
realidade, não atingindo 100% do previsto no cenário utópico ótimo. No cenário 
intermediário, o crescimento da mancha urbana teria um maior ordenamento e 
planejamento, mas ainda assim necessitaria de novas áreas de expansão. As debilidades 
detectadas no diagnóstico não seriam amplamente resolvidas, do mesmo modo que as 
fortalezas não seriam tampouco amplamente exploradas, já que neste cenário sabe-se que 
os recursos financeiros, humanos e ambientais são limitados. 

Ainda assim, em um cenário intermediário que 
busque um contexto urbano mais sustentável, é 

necessário ter como pressuposto um maior 
adensamento urbano, com controle de áreas 
de alto valor ecológico e respeito aos 
limitantes de crescimento urbano, inclusive 
em contexto de mudanças climáticas. 
Também se coloca como premissa a questão 
do planejamento territorial como forma de 
viabilizar solos aptos ao crescimento urbano 
futuro, mas mantendo-os próximo à zona 
urbana contínua e procurando desenvolvê-lo 
de maneira sustentável e bem estruturada, 

com fácil conexão e proximidade ao contexto 
urbano atual. 

Assim, quanto às debilidades detectadas, o cenário 
intermediário de crescimento urbano busca uma 

resolução mais moderada que o proposto no cenário 
ótimo, no entanto, aquelas debilidades valoradas como importantes e muito importantes 
teriam critérios para sua resolução, como o caso das Debilidades 2, descritas na Tabela 81. 
No entanto, a principal diferença entre o cenário ótimo e o intermediário, seria a real 
factibilidade da Debilidade 2: a enorme ocupação informal em áreas de limitantes e 
condicionantes causando um crescimento desordenado, que busca ser sanada pelo cenário 
intermediário, mas com menos capacidade de controle e contenção que o proposto no 
cenário ótimo. 

Além disso, o cenário intermediário também leva em conta as fortalezas detectadas, 
buscando ampliá-las. Por este motivo, também para o cenário intermediário se propõe a 
estruturação de corredores ecológicos urbanos ligados aos setores rurais e unidades de 
conservação e uma zona periurbana, com caráter mais agrícola e de agricultura familiar, 
mas com a presença de alguns loteamentos isolados de caráter residencial, mas sem 
permissão de expansão e ampliação de número de domicílios. 

Todos os projetos estratégicos de centralidades também estariam neste cenário, porém 
sem toda a integração prevista no cenário ótimo. Corredores estruturantes de ônibus 
passariam pela BR-101, que seria mantida deslocada, além disso se preveem maior 
adensamento nesses eixos e o reajuste urbanístico em Ingleses, porém com densidades 
mais baixas do que as adotadas no cenário ótimo. No Cenário Intermediário, definir-se-iam 
passagens ecológicas que acabariam por exercer uma função próxima à infraestrutura 
verde originalmente traçada pelo Estudo 1: Mitigação e Mudanças do Clima. 

 

Figura 265. Esquema: Prospectiva urbana – premissas do cenário intermediário de 
Vitória 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 81. Premissas das debilidades em um cenário intermediário 

Código Debilidade Cenário Intermediário 

DEB 1 
Existência de domicílios e famílias em áreas de grandes inclinações, 
com maior vulnerabilidade a riscos naturais e menor conectividade 
aos demais bairros. 

Áreas de grandes inclinações e de vulnerabilidade são desconsiderados para ocupação segundo planos de urbanização e 
planos de mitigação dos efeitos de mudanças climáticas. As famílias que vivem em áreas de risco serão reassentadas ou serão 
realizadas medidas de mitigação de riscos. 

DEB 2 

Existência de quantidade enorme de loteamentos informais – não 
ligados à renda familiar – que provocam um crescimento urbano 
desordenado; não respeitando limitantes e condicionantes ao 
crescimento urbano e dificultando, inclusive, a gestão urbana. 

Desenvolvimento de um Plano Urbano que limita a área urbana e controla as densidades das novas urbanizações, evitando 
assim novos crescimentos em zonas semiurbanas e sem infraestrutura. É necessário um estudo detalhado e a fiscalização e 
regulação de tais lotes para que as construções futuras sigam às normativas estabelecidas. No cenário intermediário tal 
questão seria solucionada em áreas a consolidar, vazios urbanos e novos solos urbanos, mas a situação existente, 
principalmente nos municípios do continente, ainda seria mantida. 

DEB 3 

O paradigma de “Viver na Praia” que mantém áreas com potencial de 
recebimento de maior contingente populacional e de domicílios com 
baixa ocupação, densidade e diversidade do uso do solo para 
manutenção de um entorno parecido a de “segundas residências”. 

Implementação de instrumentos urbanísticos para a promoção de usos mistos e maiores adensamentos, mas ainda a 
instalação de novos solos destinados a tal uso, em proporção superior ao Cenário Ótimo, mas inferior ao Cenário Tendencial 

DEB 4 

Diversas localidades da ilha de Santa Catarina com acesso dificultado 
ou limitado dado a falta de estrutura e desconectividade entre 
bairros e congestão entre ilha e continente – geografia da ilha 
dificulta a instalação de estruturas. 

Criação de corredores de ônibus (sistema inferior ao BRT do cenário ótimo) ao longo da BR-101 (já sendo considerado seu 
desvio) e nas principais vias do Setor Centro (insular) de Florianópolis. 

DEB 5 

Grandes rodovias cortando a ilha de Santa Catarina, sem que esteja 
de acordo com o ordenamento urbano municipal, criando novos 
vetores de crescimento e, ao mesmo tempo, condicionando seu uso 
e ocupação – efeito barreira. 

Tal questão permaneceria igual no cenário intermediário, já que demandaria uma gestão municipal e estadual muito mais 
próxima e conjunta, o que, nem sempre, é possível. 

DEB 6 
Apesar da instalação de aterros em diversas localidades de 
Florianópolis, os mesmos possuem baixíssimo uso e ocupação, 
estando muito mais ligado à ampliação de acessos rodoviários. 

Aproveitamento destes grandes espaços bem localizados para a implantação de diversos equipamentos favorecidos pelo fácil 
acesso pela proximidade a rede viária. 

DEB 7 Falta de espaço qualificado de lazer no interior dos bairros 
Implantação de espaços públicos vinculados aos centros urbanos criando uma rede de parques e áreas de lazer. Projetos de 
paisagismo e arborização, ciclovias interligadas e praças públicas como opções de lazer para os cidadãos. 

DEB 8 
Bairros com baixa densidade que ocupam e avançam sobre áreas não 
urbanas e áreas frágeis 

Incentivo a ocupação de áreas centrais através da criação de subcentros onde existe variedade de usos e boulevards que 
serão usados como eixos de desenvolvimento, porém com densidades e padrões urbanísticos mais moderados que no 
cenário ótimo. 

DEB 9 
Presença de famílias e domicílios invadindo Áreas de Proteção 
Permanente, gerando riscos à vida e causando impactos nos 
ecossistemas. 

Criação de um Plano Urbano que determine normativas de crescimento metropolitano com medidas de proteção das áreas 
de proteção. Elaboração de um cadastro dos espaços naturais da zona com informações de seu estado atual, sua importância 
ecológica e medidas a delinear. 
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Código Debilidade Cenário Intermediário 

DEB 10 
Assentamentos urbanos e lotes em antigas parcelas agrícolas, sem 
ordenamento e estrutura viária e rede adequada de saneamento. 

No cenário intermediário tal questão seria solucionada em áreas a consolidar, vazios urbanos e novos solos urbanos, mas a 
situação existente, principalmente nos municípios do continente, ainda seria mantida. 

DEB 11 
Grande pressão urbana próximo à costa, por seu potencial cênico e 
paisagístico, porém desrespeitando os limites da faixa de praial, 
manguezais e outras áreas frágeis ecologicamente. 

Implantação de uma faixa limite entre costa e cidade, através de projetos paisagísticos e parques para amortecer o encontro 
de cenário urbano e natural, valorizando o limite praial, potencializando a paisagem cênica e respeitando a transição de 
paisagens. 

DEB 12 
Pouca articulação intermunicipal e falta de gestão de ordenamento 
territorial em nível metropolitano: não há um Plano Diretor 
Metropolitano. 

Tal questão permaneceria igual no cenário intermediário, já que demandaria uma gestão municipal e estadual muito mais 
próxima e conjunta, o que, nem sempre, é possível. 

DEB 13 
Difícil acessibilidade regional e rodovias com “má-fama”: dificuldade 
de integração e de acessos entre municípios e entre municípios e ilha 
de Santa Catarina. 

Requalificação de vias e rodovias em um plano metropolitano que estabelecerá as necessidades de implantação de novas 
infraestruturas, ampliação de vias e sua priorização 

DEB 14 
Crescimento urbano linear ao redor da rede rodoviária, expandindo a 
área conurbada do Núcleo Metropolitano e invadindo áreas rurais. 

Limitar o crescimento dos novos loteamentos nos eixos lineares das vias. Criação de uma zona de contensão 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 82. Premissas das fortalezas em um cenário intermediário 

Código Fortaleza Cenário Intermediário 

FOR 1 
Revisão do Plano Diretor de Florianópolis com potencial de diminuir as 
debilidades identificadas e ampliar as fortalezas 

O plano diretor será revisado seguindo as principais recomendações para um crescimento sustentável, otimizando o uso do 
solo e equalizando suas infraestruturas, de modo a mitigar as debilidades e explorar todo o potencial de suas fortalezas 

FOR 2 
Existência de diversas unidades de conservação, favorecendo a 
preservação dos ecossistemas locais e garantindo uma maior 
qualidade de vida 

Preservação de tais áreas pelo controle de crescimento urbano, mas algumas ainda sofreram pressão para o avanço da 
mancha urbana residencial e ocasional. 

FOR 3 
Grande potencial cênico e paisagístico, atraindo turismo e 
investimento tanto em Florianópolis como em outras áreas do 
Núcleo Metropolitano 

Aproveitamento econômico do turismo atraído pela qualidade paisagística, tendo em Florianópolis como nas outras áreas da 
metrópole. Conservação das paisagens e áreas de preservação. 

FOR 4 
Existência de figura institucional instalada para gestão da Região 
Metropolitana: GRANFPOLIS (22 municípios) 

Tal situação não se altera no cenário intermediário. 

FOR 5 
Potencial hidroviário na Ilha de Santa Catarina, que facilitaria a 
conexão de diversos bairro de Florianópolis e entre municípios do 
Núcleo Metropolitano 

Tal situação não se altera no cenário intermediário. 

FOR 6 
Certo equilíbrio populacional entre Florianópolis e São José e diversos 
municípios economicamente equilibrados no Estado de Santa 
Catarina, o que não gera tanta pressão na capital 

Com o ordenamento territorial, as densidades ficam bem distribuídas e equilibradas entre ilha e continente. O equilíbrio 
permite que os cidadãos tenham melhor qualidade de vida já que as áreas de vivência e equipamentos não são 
sobrecarregadas por excesso de usuários. 

FOR 7 
Existência de grande patrimônio histórico e cultural em todo o núcleo 
metropolitano que apresenta registro de vida urbana e social 

Aproveitamento turístico da área de patrimônio histórico e cultural. Ampliação da oferta de atividades de apoio turístico. 
Dinamização da economia. 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3 Prospectivas Espaciais de Cenários de Crescimento Urbano 

A metodologia para o cálculo da superfície da mancha urbana nos diferentes cenários parte 
da projeção global da população no Núcleo Metropolitano de Florianópolis e seus 
municípios individualmente. Ou seja, com tal projeção população a 2030 e 2050, o cálculo 
da superfície da mancha urbana identifica as formas que esse contingente populacional se 
distribuiria pelo território. 

Por isso, os critérios estabelecidos no 4.1 Prospectiva de Variáveis Básicas para o Desenho 
de Cenários de Crescimento Urbano para o desenho de cenários de crescimento urbano 
servirão de base para tais formas de crescimento nos diferentes cenários propostos. 

Assim, estes critérios estão relacionados com a Matriz SWOT, produzida no diagnóstico 
técnico e participativo, e se relacionam, basicamente, com três principais temáticas: 
densidades, limitantes ao crescimento urbano e prioridade de ocupação urbana. 

A figura ao lado apresenta uma síntese das três linhas de critérios adotados para cada 
cenário de crescimento urbano: 

 Cenário tendencial: apresenta uma continuação da tendência de adensamento de 
cada área homogênea, até atingir sua capacidade de carga. Desta maneira, a 
ocupação de vazios urbanos e áreas não consolidadas ocorrerão, na projeção, da 
mesma maneira e com a mesma intensidade que ocorre atualmente. Da mesma 
forma ocorreria com os limitantes ao crescimento urbano, já que, atualmente, 
existe população em tais áreas, o que continuaria ocorrendo em um cenário não 
intervencionista. 
 

 Cenário ótimo: o exercício deste cenário é buscar a densidade ideal da cidade para 
que não seja necessário ampliar a mancha urbana a 2030 e 2050, mas respeitando 
as áreas de limitantes ao crescimento urbano e buscando resolver as principais 
questões trazidas na Matriz SWOT. 
 

 Cenário intermediário: discutido e validado em oficinas de participação, este 
cenário também busca resolver os principais problemas apontados na Matriz 
SWOT, mas entende que mudanças bruscas são complicadas e, por isso, busca 
um crescimento sustentável mais ligado à realidade. 

Tabela 83. Resumo dos critérios para o cálculo da superfície da mancha 
urbana nos distintos cenários 

 Densidade Limitantes Ocupação 

C
en

ár
io

 t
en

d
e

n
ci

al
 Continuação das 

tendências por classe de 
análise até atingir a 
capacidade de carga de 
cada classe de análise. 
Muito variável e 
mantendo a segregação 
socioespacial do NMF. 

O crescimento urbano, 
neste cenário, continuará 
ocorrendo, na mesma 
forma e com a mesma 
intensidade, nas áreas com 
limitantes ao crescimento 
urbano – áreas de risco 
(Estudo 2) 

A ocupação de áreas de 
vazios urbanos e não 
consolidadas continuará 
ocorrendo com a mesma 
tendência e intensidade. 

C
en

ár
io

 ó
ti

m
o

 Aumento da densidade, 
procurando a formação 
de uma cidade compacta 
e de uso misto, por meio 
da utilização de áreas 
vazias, em consolidação e 
áreas de oportunidade. 

Os limitantes de 
crescimento são 
respeitados, inclusive em 
contexto de mudanças 
climáticas (panorama de 
500 anos). Instalação de 
obras de contenção e de 
mitigação, minimizando os 
riscos à vida humana. 

Todas as áreas de vazios 
urbanos e áreas não 
consolidadas são 
priorizadas para a 
ocupação. As áreas de 
ocupação em limitantes 
seriam congeladas e 
reassentados aos futuros 
crescimentos e as áreas de 
assentamento precário 
sofreriam intervenção 
urbana. 

C
en

ár
io

 

in
te

rm
e

d
iá

ri
o

 

Aumento da densidade 
em até 1,5 vezes a atual, 

buscando uma cidade 
mais compacta e localizar 

novos solos em áreas 
vazias e próximas a 

mancha urbana atual 

Para este cenário, todos os 
limitantes ao crescimento 
urbano serão respeitados, 
inclusive em contexto de 

mudanças do clima 
(período de retorno de 100 

anos). 

Todas as áreas de vazios 
urbanos e áreas em 
consolidação seriam 

ocupadas, 70% ocupados 
(ocupação prioritária) e a 
população em áreas de 

risco congelada. 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3.1 Cenário Tendencial 

4.3.1.1 Cálculo da Superfície da Mancha Urbana 

O Cenário Tendencial (“current trends”) mantêm a tendência de distribuição atual da 
população urbana, periurbana e rural. O valor da densidade de ocupação em cada área 
homogênea está baseado na projeção populacional territorial e estatística, e sua diferença 
será responsável por novos solos urbanos, como visto no item 4.1.2 Projeção Populacional 
Territorial a 2030 e 2050. 

 

Assim, para determinar quanto cresceria cada setor de Florianópolis e o total dos 
municípios do NMF, utiliza-se a tendência já expressa anteriormente e a projeção total da 
população a 2030 e 2050, resultando na seguinte tabela: 

 
 
 
 
 

Tabela 84. Projeção da População Territorial Tendencial 

  

POPULAÇÃO (IBGE) PROJEÇÃO POPULAÇÃO 2030 PROJEÇÃO POPULAÇÃO 2050 

2000 2010 ESTATÍSTICA 
ABSORVIDA PELA 

MANCHA URBANA 

NÃO ABSORVIDA 
PELA MANCHA 

URBANA 
ESTATÍSTICA 

ABSORVIDA PELA 
MANCHA URBANA 

NÃO ABSORVIDA 
PELA MANCHA 

URBANA 

ÁGUAS MORNAS 5.390 5.548 6.209 6.019 190 6.721 6.461 260 

ANTÔNIO CARLOS 6.424 7.458 8.646 7.736 910 10.037 8.014 2.023 

BIGUAÇU 48.077 58.206 84.018 62.711 21.307 109.008 64.013 44.995 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 18.570 30.028 96.669 31.686 64.983 133.810 32.515 101.295 

Setor centro 228.869 249.477 301.453 264.312 37.141 354.498 264.306 90.192 

Setor Sul 26.216 34.391 49.710 36.328 13.382 65.246 36.237 29.009 

Setor Canasvieiras 31.175 46.532 68.423 49.450 18.973 91.548 49.670 41.878 

Setor Ingleses 37.485 60.812 60.611 68.701 0 89.703 68.701 21.002 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 11.598 12.999 16.669 13.111 3.558 20.212 13.136 7.076 

PALHOÇA 102.742 137.334 202.793 163.141 39.652 269.648 169.407 100.241 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 15.708 19.823 24.863 24.982 0 30.663 24.982 5.681 

SÃO JOSÉ 173.559 209.804 294.650 231.320 63.330 377.311 231.320 145.991 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 3.584 4.704 6.128 6.944 0 7.662 6.944 718 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 342.315 421.240 576.866 450.478 134.478 734.805 451.430 283.375 

TOTAL NMF 709.397 877.116 1.220.842 966.442 263.426 1.566.067 975.707 590.360 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Como descrito no item 4.1.3 Tendências de Consolidação dos Setores Urbanos – Áreas 
Homogêneas, cada área homogênea seguiria as tendências históricas e atuais para 
absorção de população dentro da unidade territorial urbana atual, até atingir a capacidade 
de carga ou de recebimento populacional em cada uma delas e deixar de crescer. Até 2030 
e 2050, algumas áreas homogêneas alcançariam sua capacidade de carga, porém, outras 
ainda teriam espaço para maior consolidação, mas as taxas de recebimento de novos 
contingentes populacionais são baixas, o que faz com que as mesmas não se consolidem, 
mas também não absorvam toda a população prevista. 

Assim, diferentemente de uma projeção puramente estatística e inerte, a projeção 
populacional territorial possibilita entender se a população prevista a futuro conseguiria 
ser absorvida pela mancha urbana atual ou necessitaria de novos solos urbanos para sua 
localização, seja eles dentro dos limites administrativos municipais ou setoriais ou fora 
deles, caso já não conseguir receber tal população. 

Esta análise é subsídio para a formulação do Cenário Tendencial de Crescimento Urbano, já 
que estabelece as tendências de crescimento e recebimento populacional tal e como vem 
ocorrendo atualmente, sem que nada rompa com tal predisposição. 

Assim, em um cenário tendencial, o município de Florianópolis conseguiria absorver em sua 
mancha urbana atual apenas 29.000 novos moradores a 2030 e 31.000 novos moradores a 
2050, se comparada com a população de 2010 (recenseada pelo IBGE). O conjunto de 
municípios do Núcleo Metropolitano de Florianópolis absorveriam um contingente 
populacional de 90.000 novos habitantes a 2030 e 100.000 novos habitantes a 2050. 

O município que absorveria um valor total menor de habitantes dentro de sua mancha 
urbana atual seria Governador Celso Ramos, com menos de 150 novos habitantes a 2050. 
No entanto, os municípios de Palhoça e São José ainda conseguiriam absorver novos 
contingentes populacionais em suas áreas em consolidação, totalizando mais de 30.000 
novos moradores a 2050 em cada um deles. 

Isto significa que, de acordo com a população estatística, haveria uma diferença entre a 
população absorvida a futuro pela mancha urbana atual e a projetada estatisticamente. Tal 
diferença populacional teria que buscar novos solos urbanos para a construção de seus 
domicílios. De acordo com a Tabela 84, a 2050, 38% da população projetada para o NMF 
localizada em novos solos urbanos. O mesmo ocorreria para a cidade de Florianópolis, 
aproximadamente 39% da população projetada estatisticamente a 2050 (734.805 
habitantes) não conseguiriam ser absorvidos pela mancha urbana atual, seguindo os 
mesmos padrões e tendências históricas, e deveriam buscar novos solos urbanos para 
residir. 

O Setor Campeche teria mais de 75% da sua população prevista a 2050 tendo que localizar-
se em novos solos urbanos e apenas 25% localizada em áreas em consolidação da mancha 
urbana atual. De grande expressão também seriam os Setores Canasvieiras e Sul com cerca 
45% da população fixa prevista em novos solos urbanos. 

Sabendo a quantidade de população não absorvida pela mancha urbana atual por cada 
setor e município e a densidade da classe de análise mais expressiva para cada um deles, 
como descrito no item 4.1.4 Tendências de Adensamento dos Setores Urbanos – Classes de 
Análise, é possível prever a quantidade de novos solos urbano a ser expandida a 2030 e 
2050, por setor, município e o total do Núcleo Metropolitano de Florianópolis. 

No caso do cenário tendencial de crescimento urbano, utiliza-se os padrões construtivos 
com pior índice de densidade residencial, mas maior contingente populacional atual e 
maiores taxas de crescimento interanual, já que busca-se estabelecer um cenário inferior e 
saber qual seria a mancha urbana a futuro caso os padrões urbanísticos mais expressivos 
continuassem crescendo da mesma forma em que crescem atualmente. 

 

Figura 266. Esquema: Cálculo de nova área urbana residencial 

 
Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Deste modo, utilizando as densidades líquidas para a classe de análise residencial 
unifamiliar formal, para todos os municípios da NMF (inclusive para o Setor Centro de 
Florianópolis), foram determinados os novos solos residenciais que absorveriam a 
população projetada a 2030 e 2050 e que não entrariam na mancha urbana atual. Isto 
significa que seriam solos exclusivamente residenciais, não incluindo áreas futuras para 
outros usos, como lazer, comércio e serviço (o que geraria uma mancha urbana ainda mais 
ampla, a ser mais bem explicado a seguir). 

NOVOS SOLOS 
URBANOS

DENSIDADE CLASSE DE ANÁLISE DE MAIOR EXPRESSÃO

Utiliza-se a densidade atual da classe de análise mais representativa

POPULAÇÃO NÃO ABSORVIDA PELA MANCHA URBANA

Seguindo as mesmas tendências de crescimento dos últimos anos



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                                INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.298 

A Tabela 85 apresenta as densidades adotadas para cada setor e município, (densidades 
líquidas residências das classes de análise) e o total de população que elas absorviam em 
2010. Com essa densidade foram calculados os novos solos necessários a 2030 e a 2050, 
em hectares. 

O município que mais necessitaria de novos solos residenciais seria justamente 
Florianópolis, com, aproximadamente, 6.000 hectares novos a 2050, ocasionado, em 
grande maioria, pela necessidade de terra prevista para Campeche, já que seu crescimento 
populacional nas últimas décadas se incrementou fortemente. Depois deste município viria 
Palhoça com 2.500 hectares e São José com 2.180 hectares, o que mantém a tendência de 
conurbação urbana continental. O total da NMF seria de 12.000 novos hectares para solos 
residenciais a 2050, ou seja, um aumento de 140% na mancha urbana atual, sem considerar 
a área necessária para outros usos do solo, como industriais, comerciais e de serviço. 

 

Tabela 85. Projeção de novas áreas urbanas residenciais a 2030 e 2050 

  

% POP 
RESIDENCIAL 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

SOLO 
URBANO 

(ha) 

NOVO SOLO 
URBANO 

NECESSÁRIO 

2010 2030 2050 

ÁGUAS MORNAS 98% 56 94 3 5 

ANTÔNIO CARLOS 76% 44 184 21 46 

BIGUAÇU 66% 63 1.354 337 711 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 50% 39 786 1.653 2.577 

Setor centro 39% 72 3.319 518 1.257 

Setor Sul 75% 57 1.223 235 510 

Setor 
Canasvieiras 

68% 32 1.660 593 1.309 

Setor Ingleses 47% 42 1.747 0 500 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 35% 31 488 113 225 

PALHOÇA 70% 40 3.493 992 2.507 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 45% 58 597 0 97 

SÃO JOSÉ 52% 67 3.349 947 2.184 

  

% POP 
RESIDENCIAL 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

SOLO 
URBANO 

(ha) 

NOVO SOLO 
URBANO 

NECESSÁRIO 

2010 2030 2050 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 100% 44 114 0 16 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 100% 48 8.735 3.000 6.154 

TOTAL NMF 100% 48 18.409 5.413 11.945 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Se forem considerados um porcentual proporcional ao atual de ocupação da mancha 
urbana para a implantação de novos solos estritamente não residenciais, ligados a classes 
de análise de usos terciários, usos industriais e usos especiais, seria possível estabelecer 
que uma relação entre os solos residenciais e os solos não residenciais atual e utilizar tal 
proporção a futuro. É uma análise simples e não projetável (por tendências) porque a 
implantação de novos solos para usos produtivos está ligada muito mais a variáveis 
econômicas e de localização que a uma análise estatística de projeção. Portanto, optou-se 
por utilizar a mesma proporção atual para o cenário a 2030 e 2050. 

No caso especial da cidade de Florianópolis, no Setor Sul, este, atualmente, conta com 
maior área destinada a usos não residenciais (como já comentado anteriormente) do que 
para usos residências por causa da presença do Aeroporto Hercílio Luz, a proporção de usos 
não residências era de 85% enquanto os usos residenciais somavam 15%. Para este cálculo, 
no entanto, foram excluídas as áreas desses equipamentos, para que só fossem absorvidas 
outras áreas não residências que tenham mais relação com a vida cotidiana das áreas 
residenciais. Para os demais setores e municípios, por não apresentarem equipamentos 
produtivos não residenciais tão grandes, não foi necessário realizar tal operação. 

Assim, utilizando a proporção estabelecida entre as áreas estritamente não residenciais 
com as áreas residenciais por município, é possível utilizá-la nas novas áreas residenciais 
estabelecidas tendencialmente fora da mancha urbana atual. O Setor Centro de 
Florianópolis apresentaria a relação mais alta entre as áreas não residenciais e residências, 
porque possui diversas atividades comerciais, terciárias e institucionais o que faz dele um 
grande polo atrativo de viagens e pessoas. Já o Setor Campeche teria uma relação de 
apenas 6% de áreas não residenciais para cada área residencial existente, o que demonstra 
sua pouca variedade de uso do solo.  
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Quanto aos municípios do NMF, Águas Mornas, Antônio Carlos, São José e Palhoça 
apresentariam as maiores relações, superando 13% de áreas não residenciais em relação 
as áreas residenciais, mas os municípios de Governador Celso Ramos e São Pedro de 
Alcântara já teriam menor relação de áreas não residências, estando mais restrito a solos 
residenciais. 

 

Tabela 86. Proporção de Áreas Não Residenciais a ser utilizada  

 Área Residencial 
Área Não 

Residencial 
Proporção 

ÁGUAS MORNAS 99 17 17% 

ANTÔNIO CARLOS 147 23 15% 

BIGUAÇU 2.236 147 7% 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 752 48 6% 

Setor centro 2.342 982 42% 

Setor Sul* 615 94 15% 

Setor Canasvieiras 1.475 187 13% 

Setor Ingleses 1.569 134 9% 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 479 36 8% 

PALHOÇA 3.239 407 13% 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 568 51 9% 

SÃO JOSÉ 2.506 364 15% 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 106 8 7% 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 6.752 1.444 21% 

TOTAL NMF 16.132 2.497 15% 

* No Setor Sul de Florianópolis foi excluída a área do Aeroporto Hercílio Luz, já que não é uma área 
que seria replicada a futuro. Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

 

No total do Núcleo Metropolitano de Florianópolis, as áreas não residenciais teriam um 
incremento de 15% das áreas residenciais totais. Isto significa, que a 2030 as novas áreas 
urbanas residenciais passariam de 5.413 hectares para 6.142 hectares e a 2050 de 11.945 
hectares residenciais a 13.636 hectares, absorvendo também novos solos não residenciais. 
Mais especificamente o município de Florianópolis teria um incremento de 450 hectares a 
2030, totalizando uma mancha urbana residencial e não residencial de 3.433 hectares e um 
incremento de 1.000 hectares de solos não residenciais a 2050, em um total de 7.131 
hectares de novos solos para este cenário temporal. 

 

Tabela 87. Mancha Urbana Futura (solos residenciais e não residenciais) 

  

NOVO SOLO URBANO 
RESIDENCIAL 

NOVO SOLO URBANO 
NÃO RESIDENCIAL 

2030 2050 2030 2050 

ÁGUAS MORNAS 3 5 1 1 

ANTÔNIO CARLOS 21 46 3 7 

BIGUAÇU 337 711 22 47 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 1.653 2.577 105 163 

Setor centro 518 1.257 217 527 

Setor Sul 235 510 36 78 

Setor 
Canasvieiras 

593 1.309 75 166 

Setor Ingleses 0 500 0 43 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 113 225 9 17 

PALHOÇA 992 2.507 125 315 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 0 97 0 9 

SÃO JOSÉ 947 2.184 138 317 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 0 16 0 1 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 3.000 6.154 433 977 

TOTAL NMF 5.413 11.945 730 1.691 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Como comentado no item 4.1.4.2 Tendências de Domicílios Permanente Ocasionais, a 
mancha urbana futura também se relaciona com a presença e projeção de domicílios de 
uso ocasional. Diversos municípios da RMGV apresentam grande quantidade de domicílios 
utilizados somente para veraneio; segundas residências que absorvem população flutuante 
somente em poucos meses do ano, e com possível incremento a futuro. Por isso a 
necessidade de incluir tais áreas nas projeções tendenciais de crescimento da mancha 
urbana. 

No entanto, esses solos voltados a usos ocasionais não apresentam uma densidade 
habitacional, já que não possuem moradores fixos. Por isso, a importância de entender a 
densidade domiciliar de tais locais para poder projetá-lo a futuro. Além disso, os domicílios 
de usos ocasionais de veraneio estão em áreas com grande atração paisagística e cênica, 
ligados, no caso de Florianópolis e de alguns municípios da região, à costa e ao turismo de 
sol e praia. Para tanto foram definidas áreas homogêneas específicas que apresentavam os 
principais locais onde essa atividade ocorre com maior frequência: Florianópolis (todos os 
setores), Palhoça e Governador Celso Ramos. 

Deste modo, em um primeiro momento, projetou-se a quantidade de domicílios ocasionais 
por município a 2030 e 2050. Posteriormente, utilizando as densidades domiciliares líquidas 
ocasionais de 2010, foi possível verificar a área necessária para abrigar novos domicílios 
ocasionais a futuro, ou seja, a diferença entre a quantidade de domicílios de 2010 
(recenseados) e a projetada a 2030 e 2050. 

 

Tabela 88. Projeção tendencial de domicílios ocasionais 

PROJEÇÃO TENDENCIAL DA DENSIDADE DOMICILIAR - SEGUNDA RESIDENCIA 

 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
DIF 

2030 
DIF 

2050 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 846 1.033 1.220 1.407 1.594 1.781 374 748 

Setor centro 4.174 4.214 4.254 4.294 4.334 4.374 80 160 

Setor Sul 2.061 2.088 2.115 2.142 2.169 2.196 54 108 

Setor Canasvieiras 7.769 11.264 14.759 18.254 21.749 25.244 6.990 13.980 

Setor Ingleses 5.420 6.540 7.660 8.780 9.900 11.020 2.240 4.480 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 1.363 2.903 4.443 5.983 7.523 9.063 3.080 6.160 

PROJEÇÃO TENDENCIAL DA DENSIDADE DOMICILIAR - SEGUNDA RESIDENCIA 

 2000 2010 2020 2030 2040 2050 
DIF 

2030 
DIF 

2050 

PALHOÇA 6.566 9.096 11.626 14.156 16.686 19.216 5.060 10.120 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 20.270 25.139 30.008 34.877 39.746 44.615 9.738 19.476 

TOTAL NMF 28.199 37.138 46.077 55.016 63.955 72.894 17.878 35.756 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 89. Densidade Domiciliar Líquida – Domicílios Ocasionais 
DENSIDADE LÍQUIDA DOMICÍLIOS OCASIONAIS 

  2000 
ÁREA 

RESIDENCIAL 
DENSIDADE 
DOMICILIAR 2010 

ÁREA 
RESIDENCIAL 

DENSIDADE 
DOMICILIAR 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 846 111 7,62 1.033 111 9,31 

Setor centro 4.174 131 31,83 4.214 131 32,13 

Setor Sul 2.061 166 12,38 2.088 166 12,54 

Setor 
Canasvieiras 7.769 1079 

7,20 
11.264 1079 

10,44 

Setor Ingleses 5.420 687 7,89 6.540 687 9,52 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 1.363 194 

7,01 
2.903 194 

14,93 

PALHOÇA 6.566 714 9,20 9.096 714 12,75 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 20.270 2.174 9,32 25.139 2.174 11,56 

TOTAL NMF 28.199 3.082 9,15 37.138 3.082 12,05 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 90. Nova Área Urbana Necessária - Domicílios Ocasionais 

ÁREA TENDENCIAL DE DOMICILIOS OCASIONAIS 

  
Ocasional 

2010 
Área 

Ocasional 

Novos 
Ocasional 

2030 

Nova Área 
Ocasional 

2030 

Novos 
Ocasional 

2050 

Nova Área 
Ocasional 

2050 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 1033 111 374 40 748 80 

Setor centro 4214 131 80 2 160 5 

Setor Sul 2088 166 54 4 108 9 

Setor 
Canasvieiras 11.264 1.079 6.990 669 13.980 1.339 

Setor Ingleses 6.540 687 2.240 235 4.480 471 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 2.903 194 3.080 206 6.160 413 

PALHOÇA 9.096 714 5.060 397 10.120 794 

TOTAL 
FLORIANÓPOLIS 

25.139 2.174 9.738 952 19.476 1.903 

TOTAL NMF 37.138 3.082 17.878 1.555 35.756 3.110 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

As projeções tendenciais do Setor Canasvieiras fariam com que houvesse um incremento 
de novos domicílios ocasionais a 2050 de quase 14.000 unidades, seguido pelo Setor 
Ingleses com mais 4.000 novos domicílios para o mesmo período, sendo os dois setores 
com maior responsabilidade pelo aumento da mancha urbana por uso de domicílios 
ocasionais em Florianópolis, aproximadamente 95% do total de novos domicílios 
ocasionais. 

Esta dinâmica de expansão, seguindo as tendências atuais, faria com que a mancha urbana 
se amplie em 1.400 hectares novos no Setor Canasvieiras e 471 hectares no Setor Ingleses 
a 2050, totalizando um incremento de 1.903 hectares novos em todo o município de 
Florianópolis somente para o recebimento de novas unidades residenciais ocasionais. Isto 
significa, deste modo, que a mancha urbana destinada a usos ocasionais aumentaria a 
mesma em 120% a 2030 e 130% a 2050. 

Os demais setores de Florianópolis teriam uma ampliação do solo para novas unidades de 
domicílios ocasionais mais modesta, uma vez que também possuem taxas de crescimento 
interanuais menores que o Setor Canasvieiras e Ingleses. O Setor Campeche receberia 80 
hectares de novos solos ocasionais, mas os Setores Centro e Sul não passariam de 10 
hectares novos a 2050 para cada um. 

Para os municípios do Núcleo Metropolitano de Florianópolis com potencial de 
recebimento de domicílios ocasionais de veraneio, Palhoça, a 2050, receberia uma maior 
ampliação de solos de uso ocasional, totalizando 1.900 novos hectares. Já Governador Celso 
Ramos se veria ampliada em 206 hectares a 2030 e 413 hectares a 2050, correspondendo 
21% do total da mancha urbana projetada para o mesmo período. 

Assim, somando todas as condicionantes que interferem na ampliação da mancha urbana 
a 2030 e 2050, sem que se alterem os padrões de crescimento populacional, territorial, de 
usos não residenciais e de usos ocasionais, o cenário tendencial de crescimento da mancha 
urbana necessitaria incrementar sua área em 7.697 hectares de novos solos a 2030 e 16.746 
hectares de novos solos a 2050 para todo o NMF. 

Especificamente para o município de Florianópolis, seguindo seus padrões de ocupação e 
adensamento e as previsões populacionais estatísticas previstas a 2030 e 2050 para cada 
setor, a nova mancha urbana necessária para abrigar usos residenciais, não residenciais e 
ocasionais seria, a 2050: 

 

 Setor Campeche: 5.398 hectares 
 Setor Centro: 3.047 hectares 
 Setor Sul: 1.107 hectares 
 Setor Canasvieiras: 4.123 hectares 
 Setor Ingleses: 1.513 hectares 

 

Totalizando, para o município, 9.034 hectares de novos solos urbanos a 2050. 
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Tabela 91. Necessidade de novos solos urbanos – Cenário Tendencial 

  

NOVO SOLO URBANO RESIDENCIAL 
NOVO SOLO URBANO RESIDENCIAL E NÃO 

RESIDENCIAL 
NOVO SOLO URBANO RESIDENCIAL, NÃO RESIDENCIAL 

E OCASIONAL 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

ÁGUAS MORNAS 3 5 4 5 4 5 

ANTÔNIO CARLOS 21 46 24 53 24 53 

BIGUAÇU 337 711 359 758 359 758 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 1.653 2.577 1.758 2.740 1.798 2.821 

Setor centro 518 1.257 735 1.784 737 1.789 

Setor Sul 235 510 271 588 276 597 

Setor Canasvieiras 593 1.309 668 1.475 1.338 2.814 

Setor Ingleses 0 500 0 543 235 1.013 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 113 225 122 242 328 654 

PALHOÇA 992 2.507 1.116 2.822 1.513 3.616 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 0 97 0 106 0 106 

SÃO JOSÉ 947 2.184 1.085 2.501 1.085 2.501 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 0 16 0 17 0 17 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 3.000 6.154 3.433 7.131 4.384 9.034 

TOTAL NMF 5.413 11.945 6.142 13.636 7.697 16.746 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3.1.2 Análise dos Limitantes ao Crescimento Urbano 

Como analisado no item 4.1.5 Tendências de Ocupação Populacional em Áreas de 
Limitantes e Condicionantes ao Crescimento Urbano, parte da população prevista para 
2030 e 2050 estariam em áreas de limitantes ao crescimento urbano. Esta situação seria 
mantida no cenário tendencial e ampliada com o crescimento populacional esperado, uma 
vez que se trata de um cenário não intervencionista. 

Assim, percebe-se um crescimento populacional em algumas localidades específicas que 
poderiam causar impacto ao meio urbano e natural e, também, gerar risco à vida humana. 
Tais áreas foram analisadas para entender seu crescimento tendencial a futuro e, nota-se, 
que existe uma forte tendência de assentamento humano em terrenos não aptos à 
construção. Esta dinâmica, recorrente em diversas cidades brasileiras, ocorre, 
principalmente, pelos altos valores do solo urbano que se tornam inviáveis para a aquisição 
de segmentos populacionais de mais baixa renda. No caso do município de Florianópolis, 
também ocorre por problemas de regulação de loteamentos (diversas classes sociais) e 
pressões imobiliárias sobre áreas com potencial paisagístico e cênico. 

Deste modo, parte da população projetada em limitantes e condicionantes ao crescimento 
urbano seria absorvida em locais onde a mancha urbana atual já está localizada e a projeção 
de população não absorvida faria parte daquela população em novos solos urbanos, mas, 
que neste caso, provocariam pressão em solos não aptos ao crescimento urbano a futuro. 

As Tabela 93. Tabela 94 e Tabela 95 apresentam a população projetada a 2030 e 2050 em 
área de limitantes, condicionantes e riscos naturais, separando por aquelas que serão 
absorvidas pela mancha urbana atual e o contingente populacional que estará em novos 
solos urbanos afetados por limitantes a 2030 e 2050. É possível observar que, para o 
conjunto do NMF, 47.000 novos moradores estariam em áreas de limitantes ao crescimento 
urbano, 110.000 habitantes em áreas de condicionantes e 213.000 em áreas de riscos 
naturais a 2050.  

Quanto à projeção de população em limitantes e condicionantes em novos solos urbanos, 
Florianópolis continuaria com novos moradores em áreas contíguas a rodovias presentes 
dentro da Ilha, seguindo esses corredores de crescimento urbano e não separando áreas 
urbanizadas do contexto natural. Além disso, grande parte dos futuros moradores estariam 
em locais próximos à área de proteção permanente e inclinações protegidas de rios e 
alagadiças, somando, aproximadamente, 23.400 novos moradores a 2050. 

Para os demais municípios do NMF, a maioria de sua população futura em áreas de 
limitantes também estaria localizada, principalmente, em áreas de proteção permanente 
de cursos d’água e em áreas de servidão rodoviária, em sua maioria, relacionada à BR-101. 

A mesma dinâmica ocorreria para a população futura em áreas de condicionantes do NMF, 
já que sua grande maioria estaria localizada em condicionantes ao crescimento urbano 
ligados a rodovias, entretanto, também, a áreas de inclinações protegidas pelo Código 
Florestal, somando, no total a 2050, 110.000 novos habitantes. 

Quanto aos riscos naturais do Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais, foram 
localizados 18.000 moradores em áreas de alta suscetibilidade a deslizamentos e 10.500 
moradores em áreas passíveis de inundação (costeira e fluvial – período de retorno de 100 
anos) em 2010. A 2050, o incremento de população nessas áreas ocorreria na ordem de 
mais de 2.000 novos moradores (em Florianópolis) o que significa um aumento de 110%, 
continuando a tendência e aumentando a vulnerabilidade de um contingente populacional 
ainda maior. 

 

Tabela 92. Novas Áreas Urbanas em limitantes, condicionantes e riscos 

  
LIMITANTES CONDICIONANTES 

RISCOS 
NATURAIS 

TOTAL 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 2030 2050 

ÁGUAS MORNAS 1 3 2 3 4 7 7 13 

ANTÔNIO CARLOS 4 13 10 29 19 58 34 100 

BIGUAÇU 18 37 42 85 64 142 124 263 

FLORIANÓPOLIS 183 396 538 1.173 144 251 865 1.820 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

4 8 7 15 0 0 11 23 

PALHOÇA 34 83 59 145 158 316 251 544 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

0 11 0 17 0 29 0 57 

SÃO JOSÉ 43 104 85 196 227 489 355 790 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

0 7 0 9 0 21 0 37 

TOTAL NMF 288 661 744 1.672 615 1.313 1.646 3.646 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 93. População em áreas de Limitantes ao Crescimento Urbano (na mancha urbana atual e em novos solos urbanos) – Cenário Tendencial 

  

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM LIMITANTES AO CRESCIMENTO URBANO 2030 2050 

2010 2030 2050 
PROPORÇÃO POP 

ABSORVIDA 
PROPORÇÃO POP 
NÃO ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP 
ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP NÃO 
ABSORVIDA 

ÁGUAS MORNAS 1.072 2.357 3.641 2.284 72 3.500 141 

ANTÔNIO CARLOS 868 1.881 2.895 1.683 198 2.312 584 

BIGUAÇU 3.359 4.511 5.663 3.367 1.144 3.325 2.337 

FLORIANÓPOLIS 26.162 37.867 49.572 29.571 8.828 30.455 19.117 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 425 574 723 451 122 470 253 

PALHOÇA 4.938 6.910 8.882 5.559 1.351 5.580 3.302 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 1.729 2.580 3.430 2.592 0 2.795 635 

SÃO JOSÉ 8.871 13.404 17.937 10.523 2.881 10.997 6.940 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 1.203 2.239 3.275 2.239 0 2.968 307 

TOTAL NMF 48.626 72.322 96.019 58.270 14.596 62.402 33.617 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 94. População em áreas de Condicionantes ao Crescimento Urbano (na mancha urbana atual e em novos solos urbanos) – Cenário Tendencial 

  

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM CONDICIONANTES AO CRESCIMENTO 
URBANO 

2030 2050 

2010 2030 2050 
PROPORÇÃO POP 

ABSORVIDA 
PROPORÇÃO POP 
NÃO ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP 
ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP NÃO 
ABSORVIDA 

ÁGUAS MORNAS 1.528 3.079 4.631 2.985 94 4.451 179 

ANTÔNIO CARLOS 1.938 4.163 6.387 3.725 438 5.100 1.287 

BIGUAÇU 7.896 10.433 12.971 7.788 2.646 7.617 5.354 

FLORIANÓPOLIS 76.121 111.368 146.615 86.968 25.962 90.074 56.542 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 790 1.078 1.366 848 230 888 478 

PALHOÇA 8.568 12.078 15.587 9.716 2.362 9.793 5.795 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 2.568 3.980 5.392 3.999 0 4.393 999 
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PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM CONDICIONANTES AO CRESCIMENTO 
URBANO 

2030 2050 

2010 2030 2050 
PROPORÇÃO POP 

ABSORVIDA 
PROPORÇÃO POP 
NÃO ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP 
ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP NÃO 
ABSORVIDA 

SÃO JOSÉ 19.231 26.566 33.902 20.856 5.710 20.784 13.117 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 1.810 2.985 4.160 2.985 0 3.771 390 

TOTAL NMF 120.450 175.731 231.012 139.870 34.361 146.870 84.141 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Tabela 95. População em áreas de Risco Natural (na mancha urbana atual e em novos solos urbanos) – Cenário Tendencial 

  

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NATURAL 2030 2050 

2010 2030 2050 
PROPORÇÃO POP 

ABSORVIDA 
PROPORÇÃO POP 
NÃO ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP 
ABSORVIDA 

PROPORÇÃO POP NÃO 
ABSORVIDA 

ÁGUAS MORNAS 3.217 6.891 10.566 6.680 211 10.157 409 

ANTÔNIO CARLOS 3.587 8.162 12.736 7.303 859 10.169 2.567 

BIGUAÇU 10.039 15.877 21.716 11.851 4.027 12.752 8.964 

FLORIANÓPOLIS 28.044 29.704 31.364 23.196 6.925 19.269 12.096 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 

PALHOÇA 16.822 25.404 33.986 20.437 4.967 21.352 12.634 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 4.883 6.939 8.996 6.973 0 7.329 1.667 

SÃO JOSÉ 38.771 61.668 84.564 48.413 13.254 51.844 32.720 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 4.102 7.020 9.939 7.020 0 9.007 931 

TOTAL NMF 109.465 161.666 213.867 131.873 30.243 141.880 71.987 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3.1.3 Formas de Ocupação do Território 

Com a análise histórica e das tendências atuais do crescimento urbano, realizada por meio 
do LANDSAT, áreas homogêneas e das classes de análise, foi possível estabelecer alguns 
padrões de crescimento urbano para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis e, mais 
detalhadamente, o município de Florianópolis. Tais padrões também foram discutidos em 
oficinas participativas com agentes locais, com grande conhecimento do território, 
validando as principais áreas de crescimento urbano. 

O crescimento da mancha urbana, principalmente nos anos mais recentes, deu-se com mais 
intensidade na linha de costa dos municípios, com verticalização somente no Setor Centro 
de Florianópolis (sede e parte do continente) e o restante do vetor, basicamente, 
horizontalizado. Além disso, tanto na Ilha como nos municípios do continente há fortes 
vetores de crescimento urbano ligados à infraestrutura rodoviária, que conurbam os 
municípios (Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis) e, dentro do município de 
Florianópolis conurbam os diversos setores analisados, mantendo uma paisagem urbana 
ao longo da maioria das rodovias. 

 

Além desses vetores, é muito característica do território urbano do NMF a ocupação urbana 
sobre antigas parcelas agrícolas, o que produz muita fragmentação e baixa consolidação de 
diversas áreas, com geometria, em planta, descontínua. Há problemas de regularização 
fundiária na grande maioria de tais lotes, com ocupações e construções praticamente 
espontâneas, sem respeitar regramentos arquitetônicos e urbanísticos, dificultando, 
inclusive, a instalação de um sistema viário adequado, pensado em escala menor, 
conectando os diversos bairros à infraestrutura mais local. 

A condição natural e física de Florianópolis e dos demais municípios do NMF também 
dificulta a ocupação do solo por construções o que faz com que haja uma maior pressão 
urbana por áreas de unidades de conservação, de maior suscetibilidade de deslizamentos, 
manguezais e outros ecossistemas mais frágeis. A área urbana atual, apesar de conter 
diversos vazios e algumas áreas sem ocupação, não vem absorvendo novos contingentes 
populacionais, o que faz com que a mancha urbana continue se espraiando com taxas muito 
altas de crescimento interanual. 

 

Figura 267. Tendência de crescimento urbano por uso do solo 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Uso do Solo Atual Uso do Solo Residencial Consolidação Mancha Urbana 2050 Mancha Urbana 2050
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4.3.1.4 Espacialização da Mancha Urbana Tendencial 

Depois da análise de projeção populacional territorial a de expansão da mancha urbana a 
2030 e 2050, mantendo as mesmas tendenciais atuais do território, sem que não haja 
rupturas e mudanças nos padrões estabelecidos, é possível especializar a mancha urbana 
tendencial a futuro. O cenário de crescimento urbano tendencial, como discutido até aqui, 
é a imagem que a cidade terá se não houver nenhum controle ou mantiver as tendências 
atuais. Ou seja, no caso do Núcleo Metropolitano de Florianópolis e do município de 
Florianópolis, mais detalhadamente, utilizou-se do diagnóstico técnico e participativo para 
entender as principais características do crescimento futuro da urbe. 

A mancha urbana tendencial do NMF é de 25.771 hectares a 2030 e de 35.155 hectares a 
2050, o que significa uma diferença de aproximada de 7.362 hectares a 2030 e 16.746 
hectares a 2050, em comparação com a mancha urbana atual. Ou seja, a mancha urbana a 
2030, a mancha urbana cresceria 140%, enquanto que em 2050 seria 190% maior que a 
mancha urbana atual. A ocupação no território seguiria os vetores históricos e atuais de 
crescimento urbano: crescimento linear e fragmentado pela costa e pelos eixos de 
transporte e crescimento fragmentado por áreas interiorizadas em locais mais planos e 
fundos de vale. Além disso, também manteriam a tendência de ocupação urbana em áreas 
de limitantes e condicionantes ao crescimento urbano, totalizando uma população em 
áreas de risco natural a 2050 de 479.795 habitantes, o que significa 31% da população total 
prevista. 

A cidade de Florianópolis continuaria mantendo padrões de crescimento da mancha urbana 
praticamente espontâneos, dado sua grande fragilidade na regulação e fiscalização de 
loteamentos irregulares, o que faz com que a mancha urbana tendencial siga avançando 
por áreas não urbanas, frágeis e com risco à vida humana. Tal condição afetaria, 
fortemente, a qualidade ambiental do município que é parte importante de sua econômica 
e característica principal da Ilha. 

O crescimento da mancha urbana tendencial de Florianópolis faria com que as densidades 
líquidas residenciais continuem muito baixas em todos os setores (com menor intensidade 
no Setor Centro), dificultando a implantação de infraestrutura e promovendo um contínuo 
urbano fragmentado e disperso. O município de Florianópolis passaria de uma mancha 
urbana de 8.735 hectares a 17.770 hectares a 2050, o que significa uma ampliação de 203%, 
com uma população prevista em áreas de limitantes, condicionantes e riscos naturais de 
227.552 habitantes, ou seja, 30% de sua população prevista a 2050. 

 

Figura 268. Espacialização da Mancha Urbana Tendencial  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 96. Resumo da projeção populacional territorial e crescimento da mancha urbana a 2030 e 2050 – Cenário Tendencial 

  

POP 
2010 

MANCHA 
URBANA 

2010 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

POP 2030 
MANCHA 
URBANA 

2030 

POP EM 
LIMITANTES 

NOVO SOLO 
EM 

LIMITANTES 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

POP 2050 
MANCHA 
URBANA 

2050 

POP EM 
LIMITANTES 

NOVO 
SOLO EM 

LIMITANTES 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

ÁGUAS MORNAS 5.548 94 59 6.209 98 12.327 7 63 6.721 100 18.838 13 67 

ANTÔNIO CARLOS 7.458 184 40 8.646 208 14.206 34 42 10.037 237 22.019 100 42 

BIGUAÇU 58.296 1.354 43 84.018 1.378 30.821 124 61 109.008 2.112 40.349 263 52 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 30.028 842 36 96.669 2.641 

178.940 865 

37 133.810 3.663 

227.552 1.820 

37 

Setor centro 249.477 3.476 72 301.453 4.213 72 354.498 5.266 67 

Setor Sul 34.391 1.178 29 49.710 1.454 34 65.246 1.775 37 

Setor 
Canasvieiras 46.532 1.630 29 68.423 2.968 23 91.548 4.444 21 

Setor Ingleses 60.812 1.609 38 60.611 1.844 33 89.703 2.622 34 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 12.999 488 27 16.669 815 1.651 11 20 20.212 1.142 12.654 23 18 

PALHOÇA 137.334 3.493 39 202.793 5.007 44.392 251 41 269.648 7.110 37.206 544 38 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 15.708 597 26 24.863 597 13.499 0 42 30.663 703 30.539 57 44 

SÃO JOSÉ 209.804 3.349 63 294.650 4.434 101.638 355 66 337.311 5.851 83.203 790 58 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 3.584 114 31 6.128 114 12.244 0 54 7.662 131 7.435 37 58 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 421.240 8.735 48 545.103 13.120 178.940 865 42 734.805 17.770 227.552 1.820 41 

TOTAL NMF 871.971 18.409 47 1.220.842 25.771 409.719 1.646 47 1.526.067 35.155 479.795 3.646 43 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3.2 Cenário Ótimo 

4.3.2.1 Cálculo da Superfície da Mancha Urbana 

O cenário ótimo (“smart growth”) é considerado fundamental para organizar o crescimento 
urbano com critérios adequados de planejamento que busque um modelo mais 
sustentável. Neste sentido, um modelo mais sustentável de crescimento necessitaria de 
padrões urbanísticos que buscassem uma cidade mais compacta, para que a mancha 
urbana a futuro não necessite crescer por áreas não urbanas, frágeis ou de risco. 

Para isto foram estudadas as máximas densidades possíveis de adensamento urbano 
capazes de diminuir a necessidade de extensão fragmentada da mancha urbana, trazida 
pelo cenário tendencial, buscando que toda população projetada a futuro seja absorvida 
nos limites municipais, mas, ao mesmo tempo, sem necessidade de ampliação da mancha 
urbana, com um processo de adensamento qualificado. De tal modo, para o cálculo da 
superfície da mancha urbana, adotaram-se valores de densidades de ocupação mais altos 
que os atuais, porém respeitando um limite razoável para o contexto urbano atual. Assim, 
as áreas ainda não consolidadas dentro de cada área homogênea identificada tiveram suas 
densidades ampliadas, procurando diminuir a forte segregação socioespacial e morfológica 
entre segmentos sociais. 

 

Figura 269. Esquema: Recebimento de população na mancha urbana atual 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A primeira aproximação foi a ampliação da densidade das áreas disponíveis em média e 
baixa consolidação, buscando densidades residências líquidas 1,5 ou 2 vezes maior que as 
densidades auferidas às classes de análise que absorvem maior contingente populacional 
em 2010; residenciais unifamiliares formais. Assim, as áreas consolidadas não absorveriam 
maior contingente populacional a futuro (capacidade de carga) e, inclusive, seriam 

congeladas as áreas com possibilidade de deslizamentos e de inundações (período de 
retorno de 100 anos), reassentando população em áreas indicadas pelo Estudo 2: 
Vulnerabilidade e Riscos Naturais e congelando o crescimento da população em locais com 
medidas de mitigação e de obras. Além disso, foram designados 30% de tais áreas para o 
acolhimento de outros usos do solo (não residenciais) para que haja uma maior diversidade 
de usos do solo e a formação de outras centralidades (não dependência exclusiva do Setor 
Centro de Florianópolis). 

 

Tabela 97. População Absorvida pela Mancha Urbana Atual – Cenário Ótimo 

  

POP 
ABSORVIDA 

ÓTIMO 

POP 
ABSORVIDA 
TENDENCIAL 

POP 
PREVISTA 

2030 

POP 
PREVISTA 

2050 

ÁGUAS MORNAS 7.397 6.461 6.209 6.721 

ANTÔNIO CARLOS 9.150 8.014 8.646 10.037 

BIGUAÇU 80.137 64.013 84.018 109.008 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 37.637 32.515 96.669 133.810 

Setor centro 274.491 264.306 301.453 354.498 

Setor Sul 40.743 36.237 49.710 65.246 

Setor Canasvieiras 64.882 49.670 68.423 91.548 

Setor Ingleses 87.240 68.701 60.611 89.703 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 16.265 13.136 16.669 20.212 

PALHOÇA 204.451 169.407 202.793 269.648 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 38.374 24.982 24.863 30.663 

SÃO JOSÉ 258.645 231.320 294.650 377.311 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 9.368 6.944 6.128 7.662 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 504.993 451.430 576.866 734.805 

TOTAL NMF 1.128.780 975.707 1.220.842 1.566.067 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

ABSORÇÃO DA 
POPULAÇÃO EM 

MANCHA URBANA 
ATUAL

ÁREAS DE CONSOLIDAÇÃO

Seguindo as mesmas tendências de crescimento dos últimos anos

ÁREAS EM CONSOLIDAÇÃO

Com densidade líquida ideal – superior às densidades tendenciais
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Tabela 98. População na Mancha Urbana Atual Requalificada – crescimento em áreas consolidadas – cenário ótimo 

AREAS HOMOGÊNEAS 

ALTA CONSOLIDAÇÃO 

POP ABSORVIDA 
ÁREA (Ha) ÁREA EM RISCO 

2030 2050 

DENSIDADE POPULAÇÃO DENSIDADE POPULAÇÃO 

Núcleo 
metropolitano 

ÁGUAS 
MORNAS 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 1 0 77 81 77 81 

790 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

9 6 83 709 83 709 

ANTÔNIO 
CARLOS 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0           

5.616 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

72 41 78 5.616 78 5.616 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 245 9 48 11.856 48 11.856 

45.146 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 181 22 59 10.678 59 10.678 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

253 60 89 22.613 89 22.613 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 596 27 43 25.408 43 25.408 

25.446 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

1 1 67 39 67 39 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 405 51 45 18.151 45 18.151 

246.120 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 287 4 106 30.315 106 30.315 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 189 1 190 36.031 190 36.031 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 1.242 92 130 161.623 130 161.623 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 282 45 48 13.535 48 13.535 

29.485 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 1 0 36 24 36 24 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 0           

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 78   100 7.846 100 7.846 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

77 9 105 8.080 105 8.080 

Setor 
Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 164 16 28 4.609 28 4.609 
40.831 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 723 51 32 22.975 32 22.975 
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AREAS HOMOGÊNEAS 

ALTA CONSOLIDAÇÃO 

POP ABSORVIDA 
ÁREA (Ha) ÁREA EM RISCO 

2030 2050 

DENSIDADE POPULAÇÃO DENSIDADE POPULAÇÃO 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

238 26 56 13.246 56 13.246 

Setor Ingleses 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 60 2 26 1.544 26 1.544 

43.755 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 389 42 35 13.563 35 13.563 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

609 28 47 28.647 47 28.647 

Núcleo 
metropolitano 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 274   34 9.393 34 9.393 
11.183 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 103   17 1.790 17 1.790 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 963 33 35 33.868 35 33.868 

71.204 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 1   41 55 41 55 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 205 50 81 16.503 81 16.503 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

249 26 83 20.779 83 20.779 

SANTO 
AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 126 56 53 6.686 53 6.686 

7.870 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

22 0 53 1.184 53 1.184 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 230 25 59 13.666 59 13.666 

179.826 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 904 128 88 79.966 88 79.966 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 401 12 165 66.064 165 66.064 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

243 165 83 20.130 83 20.130 

SÃO PEDRO 
DE 

ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

0           0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 99. População na Mancha Urbana Atual Requalificada – crescimento em áreas média consolidação– cenário ótimo 

AREAS HOMOGÊNEAS 

MÉDIA CONSOLIDAÇÃO 

POP ABSORVIDA 
ÁREA (Ha) ÁREA EM RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

Núcleo 
metropolitano 

ÁGUAS 
MORNAS 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 36 10 1.071 13 100 1.305 

6.606 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

53 43 3.726 5 100 505 

ANTÔNIO 
CARLOS 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0   0 0 85 0 

2.792 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

30 7 1.842 11 85 950 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 55 12 2.732 21 120 2.539 

27.246 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 153 45 3.009 54 120 6.511 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

111 29 7.540 41 120 4.915 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 152 4 4.582 74 100 7.425 

12.007 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

0   0 0 150 0 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 24 6 630 9 250 2.192 

22.058 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 0   0 0 250 0 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 7 1 289 3 250 832 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 136 28 9.998 54 150 8.116 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 38 6 1.489 16 100 1.609 

9.802 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 64 9 2.487 27 100 2.735 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 42 0 751 21 100 2.125 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 100 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

5 1 487 2 100 243 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 22 1 507 11 100 1.068 13.796 
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AREAS HOMOGÊNEAS 

MÉDIA CONSOLIDAÇÃO 

POP ABSORVIDA 
ÁREA (Ha) ÁREA EM RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

Setor 
Canasvieiras 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 37 3 763 17 100 1.699 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

117 18 4.790 50 100 4.969 

Setor Ingleses 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 16   502 8 100 804 

37.328 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 100 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

399 8 16.482 195 100 19.540 

Núcleo 
metropolitano 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 54   1.416 27 60 1.633 
4.654 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 37   487 19 60 1.118 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 441 111 18.057 165 80 13.197 

121.397 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 556   16.721 278 80 22.228 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 141   9.121 70 80 5.626 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

464 109 22.230 178 80 14.216 

SANTO 
AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 176 37 6.411 69 100 6.938 

26.825 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

191 39 5.886 76 100 7.591 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 84 41 2.730 22 150 3.251 

77.363 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 247   15.992 124 150 18.536 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 0   0 0 150 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

376 192 23.054 92 150 13.799 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

106   4.704 53 88 4.664 9.368 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 100. População na Mancha Urbana Atual Requalificada – crescimento em áreas baixa consolidação– cenário ótimo 

AREAS HOMOGÊNEAS 

BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA (Ha) ÁREA EM RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

Núcleo 
metropolitano 

ÁGUAS 
MORNAS 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0   0 0 100 0 

0 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

0   0 0 100 0 

ANTÔNIO 
CARLOS 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 6   0 4 85 349 

741 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

39 33 0 5 85 393 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 18 9 0 6 120 746 

7.745 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 104 27 0 54 120 6.514 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

7 1 0 4 120 484 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 3 0 0 2 100 184 

184 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

0   0 0 150 0 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 18 1 0 12 250 3.054 

6.313 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 0   0 0 250 0 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 0   0 0 250 15 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 34 3 0 22 150 3.244 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 18 4 0 10 100 1.004 

1.457 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 10 3 0 5 100 452 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 0   0 0 100 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0   0 0 100 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

0   0 0 100 0 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 34 7 0 19 100 1.864 10.255 
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AREAS HOMOGÊNEAS 

BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA (Ha) ÁREA EM RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

Setor 
Canasvieiras 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 25 2 0 16 100 1.607 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

114 17 0 68 100 6.784 

Setor Ingleses 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 17 0 0 12 100 1.189 

6.157 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0   0 0 100 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

79 8 0 50 100 4.967 

Núcleo 
metropolitano 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 1   0 0 60 27 
428 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 10   0 7 60 401 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 128   0 90 80 7.188 

11.850 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 0   0 0 80 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 6   0 4 80 309 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

86 8 0 54 80 4.352 

SANTO 
AMARO DA 
IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0   0 0 100 0 

3.679 ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

53   0 37 100 3.679 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 8   0 5 150 815 

1.457 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 5 0 0 3 150 491 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 0   0 0 150 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

7 5 0 1 150 151 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada 
Irregular 

0 0 0 0 88 0 0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Além disso, as classes de análise de “Residências Isoladas” e a população em áreas de 
limitantes e condicionantes ao crescimento urbano não sofreriam ampliação de população, 
permanecendo com a população de 2010 e mantendo seu caráter rural e não urbano, para 
esta e de bairros passíveis de medidas de mitigação e fiscalização para a última. Deste 
modo, a população absorvida na mancha urbana atual em cada município é superior 
àquelas do cenário tendencial, onde o processo de adensamento segue as tendências 
históricas e atuais.  

As Tabela 97, Tabela 98, Tabela 99 e Tabela 100 apresentam a comparação entre a 
população absorvida pela mancha urbana atual por meio de consolidação no cenário ótimo 
(mais compacta e densa) e no cenário tendencial (taxas de crescimento atuais). Observa-se 
que aumentando a densidade das áreas ainda em consolidação não seria necessária a 
expansão da mancha urbana a 2030 e 2050 de alguns municípios do NMF, absorvendo parte 
do contingente populacional estatístico esperado para eles. Inclusive, alguns deles, como 
Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz e São Pedro de Alcântara seriam capazes de 
absorver contingentes populacionais superiores ao esperado, o que formaria um “saldo” 
para o NMF. 

 

Figura 270. Esquema: Recebimento de população na mancha urbana atual 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Isto significa que os demais municípios do NMF não conseguiriam absorver o total 
populacional esperado ampliando suas densidades (adensamento qualificado) em áreas 
ainda pouco ocupadas, já que os mesmos apresentam ocupações espraiadas com pequenos 
núcleos consolidados, mas com a presença de diversos vazios urbanos entre eles. Estes 
seriam fundamentais para ampliar a capacidade de recebimento populacional a futuro, 
ainda em áreas urbanas atuais e com infraestrutura instalada. 

O mesmo ocorre para o município de Florianópolis, que não conseguiria absorver toda a 
população esperada em áreas em consolidação, mesmo com a ampliação das densidades 
residenciais líquidas ótimas. No entanto, como ainda existe diversas áreas de vazios 
urbanos, utiliza-se apenas 50% das mesmas, nos Setores Centro e Sul e 30% da mesma nos 
Setores Campeche, Canasvieiras e Ingleses, com densidades ótimas, para ocupação 
residencial a futuro. 

 

Tabela 101. População absorvida em Vazios Urbanos – Cenário Ótimo 

 
POP ABSORVIDA 
CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA 
VAZIOS 

POP TOTAL 
ABSORVIDA 

POP 
PREVISTA 
2030 

POP 
PREVISTA 
2050 

ÁGUAS MORNAS 7.397 0 7.397 6.209 6.721 

ANTÔNIO CARLOS 9.150 12989 22.139 8.646 10.037 

BIGUAÇU 80.137 100070 180.207 84.018 109.008 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 37.637 13021 50.658 96.669 133.810 

Setor centro 274.491 69794 344.285 301.453 354.498 

Setor Sul 40.743 27918 68.661 49.710 65.246 

Setor 
Canasvieiras 

64.882 18106 82.988 68.423 91.548 

Setor Ingleses 87.240 30062 117.302 60.611 89.703 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 

16.265 35557 51.822 16.669 20.212 

PALHOÇA 204.451 107897 312.348 202.793 269.648 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

38.374 0 38.374 24.863 30.663 

SÃO JOSÉ 258.645 95238 353.883 294.650 377.311 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

9.368 0 9.368 6.128 7.662 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 504.993 158.901 663.894 576.866 734.805 

TOTAL NMF 1.128.780 510.652 1.639.432 1.220.842 1.566.067 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

ABSORÇÃO DA 
POPULAÇÃO EM 

MANCHA URBANA 
ATUAL

VAZIOS URBANOS

ÁREAS DE OPORTUNIDADE

Com densidade líquida ideal – superior às densidades tendenciais
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Tal parâmetro acaba por proporcionar a absorção completa do contingente populacional 
esperado a 2030 e 2050 por diversos municípios e setores analisados. A Tabela 101 
apresenta aqueles municípios e setores (em amarelo) que com as ações de ampliação de 
densidades em áreas em consolidação e em parte de seus vazios urbanos atuais 
conseguiriam proporcionar áreas residenciais suficientes para seus futuros moradores, sem 
a necessidade de criação de novos solos urbanos. Assim, apenas ampliando duas vezes as 
densidades líquidas residenciais das classes de análise mais expressivas desses municípios 
e promovendo a utilização dos vazios urbanos (não somente para solos residenciais), o NMF 
poderia absorver 91% da população prevista a 2050 dentro da mancha urbana atual e, o 
município de Florianópolis, em especial, 86%. 

Somente o município de São José e os Setores Campeche, Centro e Canasvieiras não seriam 
capazes de absorver o total de população prevista com as medidas adotadas até aqui. Para 
tanto, buscando evitar a ampliação da mancha urbana, ao máximo, no Cenário Ótimo, 
analisa-se a possibilidade de utilização do parque imobiliário vago em cada município e 
setor, buscando utilizar tal potencialidade em 100% de seu estoque. 

 

Figura 271. Esquema: Recebimento de população na mancha urbana atual 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Como foi explicado anteriormente, hoje no município de São José há mais de 7.600 
domicílios vagos, sem cumprir sua função social, segundo o IBGE (2010). No Setor 
Campeche seriam 1.674 domicílios, Setor Centro 9.560 domicílios e Setor Canasvieiras 
3.660 domicílios com situação similar aos de São José. Tais domicílios, que já estão inseridos 

dentro do contexto urbano atual, teriam capacidade de absorver novos contingentes 
populacionais sem a necessidade de expansão da mancha urbana. 

Para tanto, utilizando a média de habitantes por domicílio de São José e para cada setor de 
Florianópolis, em 2010, calculou-se quantas pessoas poderiam viver em tais locais a futuro. 
Sabe-se, no entanto, que há pressões imobiliárias que fazem com que tais imóveis 
permaneçam sem uso, mas, ao mesmo tempo, em um cenário ótimo de crescimento 
urbano, estabelece-se que com a implantação de diversos instrumentos urbanísticos (a 
serem melhor detalhados no item 4.5) e que possibilitariam a utilização completa de tais 
domicílios para fins residenciais. 

 

Tabela 102. População absorvida em Domicílios Vagos – Cenário Ótimo 

  
DOMICÍLIOS 

VAGOS 
MÉDIA 

HAB/DOM 
TOTAL 

POPULAÇÃO 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 1.634 1,9 3.105 

Setor centro 9.560 2,2 21.032 

Setor Canasvieiras 3.660 1,4 5.124 

SÃO JOSÉ 7.643 2,0 15.286 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 14.854 2,0 29.261 

TOTAL NMF 22.497 2,0 44.547 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Deste modo, a futuro seria possível absorver o total do contingente populacional previsto 
estatisticamente somente para o Setor Centro (Florianópolis), sobrando, inclusive, um 
“saldo” de tais domicílios vagos que poderiam ser utilizados para o recebimento de um 
maior contingente populacional ou a um cenário temporal mais longo. O município de São 
José e os Setores Campeche e Canasvieiras, com todas as medidas tomadas até aqui, não 
conseguiriam absorver o total do contingente populacional esperado a 2050, deixando 
aproximadamente 90.000 novos moradores previstos fora da ocupação da mancha urbana 
atual. 

Para tanto, indica-se áreas urbanas passíveis de projetos estratégicos e de operações 
urbanas que requalificariam alguns bairros e possibilitariam a transformação de algumas 
áreas consolidadas de menor densidade em áreas mais densas e compactas. Tais 
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instrumentos também foram discutidos e validados em oficinas de participação e alguns 
locais foram sugeridos para o recebimento dos mesmos, sendo eles: 

 Corredor do sistema de transporte público coletivo BRT (proposto como 
corredores de ônibus pelo PLAMUS e ampliado por este estudo, inclusive de 
maneira metropolitana): adensamento qualificado do corredor previsto para a 
passagem do BRT (Plano de Mobilidade Metropolitana), prevendo usos mistos e 
mais densos, principalmente no Setor Centro de Florianópolis e municípios 
continentais. 

 Reajuste urbanístico no Setor Ingleses: em parte do território de tal setor, há uma 
série de antigos loteamentos agrícolas que, por problemas fundiários e de 
fiscalização, acabaram sendo transformados e reparcelados em lotes urbanos, 
porém mantendo a estrutura agrícola. Adotando o instrumento de reajuste 
urbanístico a área poderia ser requalificada e reestruturada para o recebimento 
de contingentes populacionais esperados, com maior densidade e qualidade 
urbana. 

Com a aplicação de instrumentos urbanísticos previstos pelo Estatuto das Cidades, como 
IPTU progressivo, Operações Urbanas e Reajuste Urbanístico e com uma melhora da gestão 
que possibilite ajustar as questões fundiárias latentes no município de Florianópolis 
absorvendo o contingente populacional faltante do município de São José e dos Setores 
Campeche e Canasvieiras. 

No caso do município de São José, em um momento de aplicação de todos os critérios 
estabelecidos ao longo desta análise, o mesmo seria capaz de absorver em sua mancha 
urbana atual toda a população estatisticamente projetada a 2050, ocupando áreas de 
consolidação e de vazios urbano com maior densidade e promovendo o uso de domicílios 
vagos e adensamento do eixo de transporte público proposto. Tais ações promoveriam, 
ainda, uma requalificação por meio do adensamento de diversas localidades, mas, a 2050, 
a mancha urbana atual deste município chegaria a capacidade de carga ótima, onde uma 
maior ampliação da mancha urbana, poderia ser menos qualificada que a criação de novos 
solos urbanos. 

Já a população estatisticamente prevista para os Setores Campeche e Canasvieiras (que 
tiveram um ritmo de crescimento populacional alto nos últimos anos) não conseguiriam ser 
totalmente absorvidas pela mancha urbana atual e por seus vazios urbanos, para manter a 
qualidade de uma cidade compacta, mas ainda, sustentável. Por isso, tal população 
acabaria teria que deslocar-se para as ações urbanísticas dos Setores Centro e Ingleses, que, 
por meio de reestruturação e requalificação, teriam capacidade de carga qualificada para 
recebê-los, mas mantendo um adensamento qualificado. 

 

Tabela 103. População Absorvida total a 2050 – cenário ótimo. 

 

  POPULAÇÃO NÃO ABSORVIDA POP ADENSAMENTO BRT POP REAJUSTE URBANÍSTICO 
SALDO POP VAZIOS 

URBANOS RESIDENCIAIS 
SALDO POP 

DOMICÍLIOS VAGOS 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 80.047 0 0 0 0 

Setor centro   121.851 0 0 10.819 

Setor Sul   0 0 3.415 3.402 

Setor Canasvieiras 3.436 0 0 0 0 

Setor Ingleses   0 27.599 0 0 

SÃO JOSÉ 8.142 31.090 0   0 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 83.484 121.851 27.599 3.415 14.221 

TOTAL NMF 91.625 152.942 27.599 3.415 14.221 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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Quanto ao solo de uso ocasional, como visto no item 4.1.4.2, já hoje existem diversos 
domicílios de uso esporádico, ligado a ofertas de veraneio e sol e praia que a Ilha de Santa 
Catarina e alguns outros municípios do NMF oferecem. Tal dinâmica é de grande 
importância para o desenvolvimento e crescimento da economia local, mas, ao mesmo 
tempo, pode acarretar em transformação de solo em áreas urbanizadas (demandantes de 
infraestruturas que são utilizadas em poucos momentos do ano) e que acabam exercendo 
pressão, principalmente, sobre ecossistemas costeiros como restingas, manguezais, 
sistemas dunares e bentônico. 

Diferentemente do Cenário Tendencial que simplesmente entende o ritmo de crescimento 
e de uso do solo por parte desse tipo de domicílio e mantém sua tendência, o Cenário Ótimo 
busca otimizar o espaço urbano necessário para a construção de novas unidades ocasionais, 
ampliando a densidade de domicílios por área ocupada a 2030 e 2050, diminuindo, assim, 
a necessidade de criação de novos solos urbanos para este fim. Além disso, naquelas áreas 
com maior atratividade turística, parte de seus vazios urbanos atuais (cerca de 20%) foram 
destinados, neste cenário, para absorver esse tipo de uso do solo, o que também diminuiria 
a necessidade de ampliar a mancha urbana a futuro. 

 

Tabela 104. Área Necessária para Novos Domicílios Ocasionais – cenário ótimo. 

ÁREA ÓTIMA DE DOMICILIOS SECUNDÁRIOS 

  
Ocasional 

2010 
Área Ocasional 

Nova Área 
Ocasional 2030 

Nova Área 
Ocasional 2050 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 1.033 111 4 8 

Setor centro 4.214 131 0 0 

Setor Sul 2.088 166 0 1 

Setor Canasvieiras 11.264 1.079 67 134 

Setor Ingleses 6.540 687 24 47 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 2.903 194 21 41 

PALHOÇA 9.096 714 40 79 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 25.139 2.174 95 190 

TOTAL NMF 37.138 3.082 155 311 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

Deste modo, ampliando a densidade domiciliar líquida dessas áreas em 10 vezes a atual, 
muito menos área urbana deveria ser transformada a futuro para abrigar novas unidades 
ocasionais. Entretanto, a ampliação dessas densidades domiciliares condiciona a 
morfologia edificatória adotada até então, buscando que os domicílios ocasionais também 
sigam critérios de crescimento inteligente e sustentável do território. Assim, ao invés da 
promoção de loteamentos grandes para a construção de domicílios ocasionais isolados e 
de baixa ocupação do solo, no Cenário Ótimo opta-se por uma morfologia de edifícios de 5 
andares, com variedade de uso em seu andar térreo, para que a infraestrutura a ser 
instalada (e usada poucas vezes no ano) seja mais econômica e eficiente, demandando, 
inclusive, menor espaço urbano futuro para sua localização. 

 

Tabela 105. Ocupação em novos solos e vazios – domicílios ocasionais  

 

NOVO SOLO MISTO E OCASIONAL 

VAZIO 
URBANO 

NOVO SOLO 2030 2050 

ÁGUAS MORNAS 0 0 0 0 

ANTÔNIO CARLOS 0 0 0 0 

BIGUAÇU 0 0 0 0 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 87 0 0 0 

Setor centro 0 0 0 0 

Setor Sul 112 0 0 0 

Setor Canasvieiras 121 80 40 40 

Setor Ingleses 200 0 0 0 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 0 0 0 0 

PALHOÇA 0 119 60 60 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 0 0 0 0 

SÃO JOSÉ 0 0 0 0 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 0 0 0 0 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 520 80 40 40 
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NOVO SOLO MISTO E OCASIONAL 

VAZIO 
URBANO 

NOVO SOLO 2030 2050 

TOTAL NMF 520 199 100 100 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Análise dos Limitantes ao Crescimento Urbano 

O cenário ótimo assume uma posição intervencionista, em que as áreas dos limitantes e 
condicionantes ao crescimento urbano apresentados no diagnóstico e pelo Estudo 2: 
Vulnerabilidade e Riscos Naturais seriam evitadas ou direcionadas ao uso respeitando 
determinações e restrições. Além disso, os demais limitantes e condicionantes seriam 
respeitados, não assentando novos contingentes populacionais em tais áreas, para que os 
limites legais, urbanísticos e ambientais sejam respeitados e a qualidade urbana-ambiental 
se amplie e qualifique. 

Para tanto, as áreas de servidão de infraestruturas atuais e propostas, e áreas frágeis, 
ambientalmente, neste cenário, receberiam instrumentos urbanísticos de uso e ocupação 
que restringem o crescimento populacional e novas ocupações em tais áreas. Para controlar 
o número de pessoas susceptíveis a riscos de deslizamentos e inundações, buscou-se 
congelar as áreas de limitantes ao crescimento populacional, sendo necessário instituir 
programas contínuos de fiscalização. Além disto, para minimizar a pressão de ocupação em 
áreas de limitantes, este cenário considera a implantação de ferramentas, como 
implantação de Zonas de Interesse Social e IPTU progressivo, que reduzem a especulação 
imobiliária e a supervalorização do solo responsável por expulsar a população de baixa 
renda para as áreas impróprias. 

Para mitigar os riscos existentes às populações alocadas em áreas com limitantes, o Estudo 
2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais propõe intervenções de gestão pública e de obras de 
engenharia civil. Assim, seria necessário realizar alguns projetos estratégicos, como a 
construção de contenções em áreas sujeitas a deslizamento a fim de minimizar o risco à 
população residente, e construir contenções para mitigar inundações costeiras e fluviais 
em áreas sujeitas a piora desta situação em um cenário futuro de mudanças do clima. Além 
disso, o mesmo estudo propõe o reassentamento população em alguns locais mais 
suscetíveis de inundação costeira e fluvial, para o município de Florianópolis, o que é 
respeitado e integrado nas propostas de crescimento urbano a futuro do Cenário Ótimo.  

Por exemplo, para mitigar as inundações fluviais fazer novas obras de drenagem ou 
melhorar as infraestruturas existentes resolveriam por completo os problemas de risco da 
área adjacente ao Ribeirão Vadik, ao Córrego Grande e ao Rio Itacorubi. Para as áreas 
adjacentes ao Rio Capivari e ao Ribeirão Pedro Bide seriam necessárias tanto para obras 
civis quanto reassentamento de parte da população. No caso das áreas adjacentes ao Rio 
do Braz, ao Rio do Veríssimo, ao Rio Ratones, ao Rio Tavares, ao Rio da Armação e ao Rio 
da Tapera é recomendado o reassentamento da população, visto que são áreas de menor 
ocupação de modo que o custo de intervenção por infraestrutura passa a ser maior que o 
custo de realojamento da população afetada. Com isto, estariam previstas o 
reassentamento de 9584 pessoas, conforme exposto na Tabela 106. 

 

Tabela 106. População a reassentar - Florianópolis 

Setor Pop. a Reassentar Setor Pop. a Reassentar 

Campeche 1478 Setor Canasvieiras 2771 

Setor centro 2628 Setor Ingleses 1947 

Setor Sul 761 Florianópolis 9584 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 272. Áreas com necessidade de Mitigação e Reassentamento 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 107. População em áreas de Limitantes ao crescimento urbano – Cenário Ótimo 

 

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM LIMITANTES AO CRESCIMENTO URBANO 

2000 2010 2030 DIFERENÇA 2050 DIFERENÇA 

ÁGUAS MORNAS 429 1.072 1.072 0 1.072 0 

ANTÔNIO CARLOS 361 868 868 0 868 0 

BIGUAÇU 2.783 3.359 3.359 0 3.359 0 

FLORIANÓPOLIS 20.310 26.162 26.162 0 26.162 0 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 350 425 425 0 425 0 

PALHOÇA 3.952 4.938 4.938 0 4.938 0 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 1.304 1.729 1.729 0 1.729 0 

SÃO JOSÉ 6.605 8.871 8.871 0 8.871 0 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 685 1.203 1.203 0 1.203 0 

TOTAL NMF 36.778 48.626 48.626 0 48.626 0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Tabela 108. População em áreas de Condicionantes ao crescimento urbano – Cenário Ótimo 

  

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM CONDICIONANTES AO CRESCIMENTO URBANO 

2000 2010 2030 DIFERENÇA 2050 DIFERENÇA 

ÁGUAS MORNAS 752 1.528 1.528 0 1.528 0 

ANTÔNIO CARLOS 826 1.938 1.938 0 1.938 0 

BIGUAÇU 6.628 7.896 7.896 0 7.896 0 

FLORIANÓPOLIS 58.498 76.121 76.121 0 76.121 0 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 645 790 790 0 790 0 

PALHOÇA 6.813 8.568 8.568 0 8.568 0 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 1.862 2.568 2.568 0 2.568 0 

SÃO JOSÉ 15.563 19.231 19.231 0 19.231 0 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 1.222 1.810 1.810 0 1.810 0 
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PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM CONDICIONANTES AO CRESCIMENTO URBANO 

2000 2010 2030 DIFERENÇA 2050 DIFERENÇA 

TOTAL NMF 92.810 120.450 120.450 0 120.450 0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Tabela 109. População em áreas de Riscos Naturais – Cenário Ótimo 

  

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NATURAL 

2000 2010 2030 DIFERENÇA 2050 DIFERENÇA 

ÁGUAS MORNAS 1.379 3.217 3.217 0 3.217 0 

ANTÔNIO CARLOS 1.300 3.587 3.587 0 3.587 0 

BIGUAÇU 7.119 10.039 10.039 0 10.039 0 

FLORIANÓPOLIS 27.213 28.044 23.252 -4.792 23.252 -4.792 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 0 0 0 0 0 0 

PALHOÇA 12.532 16.822 16.822 0 16.822 0 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 3.855 4.883 4.883 0 4.883 0 

SÃO JOSÉ 27.323 38.771 38.771 0 38.771 0 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 2.642 4.102 4.102 0 4.102 0 

TOTAL NMF 83.364 109.465 104.673 -4.792 104.673 -4.792 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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4.3.2.2 Formas de ocupação do território 

Considerando a análise SWOT e os critérios de desenvolvimento sustentável, foram 
realizadas algumas propostas que tem como objetivo diminuir as debilidades e ampliar as 
fortalezas detectadas. Desta forma, como descrito anteriormente, para reverter o cenário 
tendencial de crescimento urbano foram ampliadas as densidades das diferentes classes de 
análise e respeitados os limitantes e condicionantes de crescimento urbano, o que faria 
com que a cidade e o contexto urbano ficassem restritos a solos aptos, e o avanço da 
mancha urbana seja menor. Como consequência seria possível ampliar a qualidade urbana, 
ambiental e social, através da criação de cidades compactas, com diversidade de usos e 
maior oferta de mobilidade. 

Uma maior densidade residencial possibilita, entre outras coisas, ampliar os espaços de 
equipamentos e áreas verdes urbanas qualificadas. Por isso, uma das propostas é a 
requalificação das Áreas de Proteção Permanente (APPs), conectando-as com as demais, 
com os parques urbanos já existentes e, também, com o cinturão verde proposto, gerando, 
assim, corredores verdes e ecossistêmicos, de acordo com proposta de compensação e 
mitigação prevista pelo Estudo 1 – Mitigação e Mudanças Climáticas para o NMF e para 
Florianópolis. A ampliação das áreas verdes funciona, ainda, como ferramenta de 
contenção de inundações, minimizando os riscos levantados pelo Estudo 2 – 
Vulnerabilidade e Riscos Ambientais.  

Além disso, também se propõe a valorização dos corredores ecológicos e a constituição de 
uma faixa de vegetação ao redor da mancha urbana para exercer a função de contenção do 
crescimento da urbe. Tal relação é de fundamental importância, por exemplo, no Setor 
Ingleses (Florianópolis), onde há um forte avanço urbano sobre a área de proteção 
permanente dunar que impossibilita sua dinâmica ecológica natural influenciando, 
inclusive, na manutenção do aporte de areia das praias. 

Isto significa que a proteção e ampliação das áreas verdes e ecossistemas mais frágeis em 
relação ao avanço da urbanização proporcionaria uma melhora da qualidade ambiental 
atual e que já é fundamental para a economia da Ilha de Santa Catarina e também para 
outros municípios do NMF. Ampliando tal potencial, seria possível também proporcionar 
mais qualidade de vida aos cidadãos, mas também, explorar turisticamente (de maneira 
sustentável) não somente as paisagens cênicas litorâneas (sol e praia), mas outros 
ecossistemas e áreas verdes existentes e ampliadas, criando, inclusive, uma rede de 
parques públicos para os diversos setores de Florianópolis, hoje muito carente desse tipo 
de equipamento urbano. 

Figura 273. Propostas áreas verdes no cenário ótimo. 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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A mobilidade é um importante condicionante e limitante ao uso e ocupação do NMF. Assim, 
para melhorar acessibilidade local e intermunicipal da região, propõe-se a instalação de 
eixos de BRT que conectarão a Ilha ao continente. Esses eixos seriam estruturados em vias 
dinâmicas da cidade, capazes de comportar a implantação desta modalidade de transporte, 
diante disto, sugere-se requalificar o trecho da BR-101 à via local, e incorporar este trecho 
ao eixo do BRT. Com isto, pretende-se oferecer às cidades uma alternativa de locomoção, 
possibilitando aos cidadãos uma opção de serviço de transporte eficiente: primeiro por ter 
uma via prioritária, segundo por dar acesso aos principais pontos da mancha urbana, e por 
último por oferecer uma conexão com outras modalidades de transporte, ampliando assim 
os pontos intermodais da cidade. 

O impacto da instalação dos eixos do BRT no funcionamento das cidades se estende por 
distintas áreas, isso porque está diretamente relacionado ao aumento de fluxos e dinâmicas 
humanas nas proximidades dessas linhas. Por essa razão se fazem necessárias algumas 
ações de adaptação à amplificação do fluxo devido ao uso deste equipamento. Uma destas 
ações está relacionada ao traçado de vias alimentadoras do BRT, justamente como 
proposta para adequar vias pelas quais os habitantes se deslocaram em sentido ao BRT. As 
vias alimentadoras são como extensões do eixo de BRT que levam os cidadãos dos bairros 
para a rede de transportes. Outra importante ação derivada da implantação do BRT está na 
configuração das propostas de operações urbanas de caráter metropolitano, cujo principal 
objetivo é adensar e qualificar áreas adjacentes àquelas servidas por este transporte. 

Com a proposição de um trecho da BR-101 ser requalificado à via local, seria necessário 
transferir a rodovia para uma área mais internada, dando preferência para áreas externas 
à mancha urbana, evitando, sobretudo, o avanço da mesma. Além da BR-101, também se 
prevê a requalificação de todas as rodovias internas da Ilha em vias locais, evitando o efeito 
barreira e a quebra de bairros. 

Centralidades existentes seriam reforçadas gerando maior dinamismo na região como um 
todo. Propõe-se aumentar o aproveitamento dos solos de vazios urbanos para criar novas 
áreas de ocupação ou para a instalação de equipamentos urbanos. Estas duas últimas 
estratégias diminuiriam a necessidade de deslocamentos entre cidades e dentro de 
Florianópolis, sendo também fundamental para a reconversão de áreas urbanas e 
requalificação de áreas já consolidadas, mas que ainda possuam potencial para o 
recebimento de maiores contingentes populacionais e melhora da qualidade urbanística.  

 

Figura 274. Propostas para o Território – Cenário Ótimo 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE  
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Assim, ao adotar a premissa do cenário ótimo, em que são feitas intervenções pontuais no 
território metropolitano, priorizando a transformação de distintas áreas vazias e 
subutilizadas em novos usos e novas áreas de oportunidade, alavanca-se o 
desenvolvimento regional econômico. Um exemplo deste tipo de intervenção é o projeto 
do Parque Tecnológico, que será construído em Canasvieiras que será capaz de inovar o 
entorno imediato, e ao valorizar a diversificação dos usos acaba por trazer nova vida urbana 
nestes trechos. 

Como áreas estratégicas, ficam definidas quatro linhas principais: 

 Setor Centro: junto às linhas de BRT propostas, como já comentado 
anteriormente, seria possível ampliar a densidade de tal área para que a mesma 
possa receber maior população moradora, fazendo com que mais pessoas vivam 
e trabalhem em uma área próxima e bem servida de transporte público coletivo. 

 Setor Campeche: seria adotado o adensamento qualificado do território, 
expandindo a capacidade de carga local e potencializando a região como 
centralidade urbana municipal, já que se entende que este setor tem proximidade 
relativa com o Setor Centro e poderia constituir-se em uma outra centralidade. 

 Na região norte da Ilha: em Canasvieiras e em Ingleses, a priorização da ocupação 
será dada à uma maior variedade de usos, incluindo o uso ocasional que deverá 
coexistir com a função de polo tecnológico que vai caracterizar a região visto a 
instalação do Parque Tecnológico. Ainda em Ingleses, está previsto um projeto 
estratégico de reajuste urbano, onde as antigas parcelas agrícolas passarão por 
ferramentas de reurbanização e ordenamento, como Land Reajustment, com fins 
de ampliar e qualificar a ocupação. 

 No sul da Ilha: no Ribeirão da Ilha está proposto o congelamento populacional, 
com intuito de mitigar a especulação imobiliária, valorizando o caráter histórico 
da região.  

 

Portanto, entendendo que o Cenário Ótimo busca um adensamento qualificado, 
respeitando os limitantes e condicionantes ao crescimento urbano, alguns setores urbanos 
de Florianópolis não conseguiriam absorver toda a população esperada para eles somente 
por meio da ampliação dos índices de densidade em áreas em consolidação e ocupação de 
vazios urbanos para fins residenciais, como visto no item 4.3.2.1. Para tanto, as propostas 
de adensamento nos eixos de transporte público (Setor Centro e Núcleo Metropolitano) e 
de Reajuste Urbanístico no Setor Ingleses possibilitaria receber um maior contingente 
populacional de setores que se encontram, a 2050, com a capacidade de carga ótima 
esgotada. 

Isto significa, que os Setores Campeche e Canasvieiras, que possuem um grande 
contingente populacional estatístico a 2030 e 2050 não conseguiriam receber todo o 
contingente sem suas áreas (mesmo com todas as ações e propostas elencadas até aqui). 
Buscando que tal população não tenha que encontrar novos solos para sua localização, as 
mesmas poderiam ser absorvidas em áreas de projetos estratégicos do Setor Centro e do 
Setor Ingleses, o que faria com que houvesse uma migração de população prevista entre 
setores, porque, entende-se, que em um cenário ótimo de crescimento urbano, deva ser 
mantida e ampliada a qualidade urbana e ambiental, localizando a população em locais 
aptos ao seu recebimento e não deixando, simplesmente, que se localizem em áreas não 
apropriadas porque já possuem tal tendência. 

Deste modo, a Tabela 110 apresenta a projeção populacional territorial segundo o cenário 
ótimo, onde parte da população estatística prevista para o Setor Campeche seria localizada 
no Setor Centro, por meio das medidas de adensamento do BRT e parte da população 
estatisticamente prevista para o Setor Canasvieiras acaba por localizar-se em áreas 
disponíveis por reajuste urbanístico do Setor Ingleses. Assim, a projeção territorial da 
população ampliaria a população prevista a futuro dos Setores Centro e Ingleses e 
diminuiria a população dos Setores Campeche e Canasvieiras, mas, ainda se manteria igual 
para a população total estatística prevista para o município de Florianópolis, tanto a 2030 
como a 2050. 

 

Tabela 110. Projeção Populacional Territorial – Cenário Ótimo 

  

População 
Estatística 

2030 

População 
Territorial 

2030 

Diferenças 
Populacionais 

População 
Estatística 

2050 

População 
Territorial 

2050 

Diferenças 
Populacionais 

Campeche 96.669 50.658 -46.011 133.810 53.763 -80.047 

Setor centro 301.453 347.464 46.011 354.498 434.545 80.047 

Setor Sul 49.710 49.710 0 65.246 65.246 0 

Setor 
Canasvieiras 68.423 68.423 0 91.548 86.424 -5.124 

Setor Ingleses 60.611 60.611 0 89.703 94.827 5.124 

TOTAL 
FLORIANÓPOLIS 576.866 576.866 0 734.805 734.805 0 

Fonte: Dados IBGE 2000 e 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3.2.3 Espacialização da Mancha Urbana Ótima 

O cenário de crescimento urbano ótimo, ou imagem desejável do crescimento urbano, 
como discutido até aqui, permite fixar o limite superior da análise de desenvolvimento 
urbano a futuro, seguindo uma perspectiva de crescimento urbano sustentável. Entretanto 
esta é uma imagem difícil de reproduzir, tendo em conta os importantes investimentos 
necessários para controlar a dinâmica tendencial do crescimento urbano. 

No entanto, se tratando de um cenário hipotético, é possível considerar critérios básicos 
orientados para a melhora da qualidade de vida da população mediante uma gestão ótima 
dos elementos naturais como elemento inspirador da sustentabilidade e do 
desenvolvimento sustentável, considerando o respeito às áreas de limitantes e 
condicionantes ao desenvolvimento urbano, como é o caso das zonas de risco e vulneráveis. 
Estes critérios permitem criar medidas de adaptação às mudanças do clima, auxilia na 
constituição de cidades mais funcionais, densas e compactas, com melhores sistemas 
viários e de transporte público e com maior oferta de usos, serviços e equipamentos 
públicos. Para isto, com a finalidade de unir estes elementos, o cenário ótimo acaba por 
considerar uma disponibilidade absoluta de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, 
assim como a perfeita adequação de uso e ocupação dos solos urbanos. 

Com isto, o modelo proposto é direcionado a um ordenamento consciente do território, 
promovendo o adensamento dos solos urbanos, de maneira mais homogênea e buscando 
reverter o quadro de espraiamento e crescimento espontâneo da mancha urbana atual do 
NMF. Assim, ao se aumentar a densidade líquida para a NMF à uma média de 74 habitantes 
por hectare, ao ocupar os edifícios ociosos, as áreas de vazios urbanos e as áreas 
estratégicas dentro da mancha urbana atual, a mancha urbana esperada a 2050, para 
atender os 1.566.067 habitantes, seria de 21.269 hectares, 15% maior que a mancha urbana 
de 2010.  

Mais detalhadamente, para o município de Florianópolis, é importante entender suas 
questões territoriais analisando-o por setores e não homogeneamente, já que cada uma 
das áreas possui dinâmicas urbanas bem diferentes. O Setor Centro deveria ser o principal 
setor para o recebimento de novos contingentes populacionais, por possuir áreas aptas ao 
seu recebimento, propostas de transporte público coletivo metropolitano e maior 
concentração de empregos do município. Os demais setores devem ser encarados como 
polos secundários, Campeche como um polo urbano e os demais com viés mais turístico, 
contendo o espraiamento urbano linear pelas vias de conexão, com maior adensamento e 
variedade do uso do solo. Assim, a 2050 a densidade líquida do município passaria de 48 
hab/ha a 76 hab/ ha, ampliando somente 10% da mancha urbana atual pela ocupação de 
vazios urbanos. 

Diante da importância do turismo na economia municipal, dentro desta nova mancha 
urbana está previsto também a ampliação de novas áreas de domicílios ocasionais. 
Entretanto, conforme ressaltado anteriormente, estas novas áreas devem ser qualificadas, 
de modo que a ocupação para abrigar novas unidades ocasionais seja pequena.  

 

Figura 275. Cenário ótimo: Mancha Urbana 2050  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.  

Cenário Ótimo 
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Tabela 111. Resumo da projeção populacional territorial e crescimento da mancha urbana a 2030 e 2050 – Cenário Ótimo 

 
POP 
2010 

MANCHA 
URBANA 

2010 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

POP 2030 
MANCHA 
URBANA 

2030 

POP EM 
LIMITANTES 

NOVO SOLO 
EM 

LIMITANTES 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

POP 2050 
MANCHA 
URBANA 

2050 

POP EM 
LIMITANTES 

NOVO SOLO 
EM 

LIMITANTES 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

ÁGUAS MORNAS 5.548 94 59 6.209 94 0 0 66 6.721 94 0 0 71 

ANTÔNIO CARLOS 7.458 184 40 8.646 190 0 0 46 10.037 195 0 0 52 

BIGUAÇU 58.296 1.354 43 84.018 1.474 0 0 57 109.008 1.595 0 0 68 

FL
O

R
IA

N
Ó

P
O

LI
S 

Campeche 30.028 842 36 50.658 907 

0 0 

56 53.763 972 

0 0 

55 

Setor centro 249.477 3.476 72 347.464 3.616 96 434.545 3.755 116 

Setor Sul 34.391 1.178 29 49.710 1.301 38 65.246 1.453 46 

Setor Canasvieiras 46.532 1.630 29 68.423 1.760 39 86.424 1.891 46 

Setor Ingleses 60.812 1.609 38 60.611 1.621 37 94.827 1.633 58 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 

12.999 488 27 16.669 520 0 0 32 20.212 553 0 0 37 

PALHOÇA 137.334 3.493 39 202.793 3.960 0 0 51 269.648 4.427 0 0 61 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

15.708 597 26 24.863 597 0 0 42 30.663 597 0 0 51 

SÃO JOSÉ 209.804 3.349 63 294.650 3.667 0 0 80 377.311 3.984 0 0 95 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

3.584 114 31 6.128 114 0 0 54 7.662 114 0 0 67 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 421.240 8.735 48 576.866 9.205 0 0 63 734.805 9.675 0 0 76 

TOTAL NMF 871.971 18.409 47 1.220.842 19.822 0 0 62 1.566.067 21.235 0 0 74 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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4.3.3 Cenário Intermediário 

4.3.3.1 Cálculo da Superfície da Mancha Urbana 

O cenário intermediário seria um cenário mais realista ou razoável do crescimento da 
mancha urbana a futuro. Ou seja, mesmo com todos os esforços que possam ser realizados 
(Cenário Ótimo), o crescimento urbano não consegue ser completamente planejado e 
ordenado, já que é influenciado por inúmeros fatores de difícil controle. No entanto, 
compreendendo a gravidade de um crescimento urbano não intervencionista, o cenário 
intermediário busca um crescimento urbano sustentável a 2030 e 2050. 

Para isto foram estudadas as densidades intermediárias para que o adensamento urbano 
diminua a necessidade de expansão da mancha urbana a futuro, absorvendo um 
contingente maior de população em áreas onde ainda há possibilidade de consolidação. 
Para tanto, excluíram-se as áreas que apresentavam limitantes, condicionantes e riscos 
naturais em áreas homogêneas com média e baixa consolidação e aquelas com alta 
consolidação seriam reestruturadas e a população morando em áreas com risco de 
inundação (período de retorno de 100 anos) reassentadas completamente (com as mesmas 
premissas do cenário ótimo), para o recebimento de novos usos adequados, mantendo o 
bairro sem futuros crescimentos.  

 

Figura 276. Esquema: Recebimento de população na mancha urbana atual 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Assim, a primeira aproximação, buscando ampliar as densidades de maneira mais 
moderada que as do Cenário Ótimo e mais intensamente que no Cenário Tendencial para 
as áreas em consolidação, alguns municípios poderiam receber novos contingentes 
populacionais a 2030 e 2050 somente com tal medida: Águas Mornas, Santo Amaro da 
Imperatriz e São Pedro de Alcântara. 

 

Tabela 112. População Absorvida pela Mancha Urbana Atual – Cenário 
Intermediário 

  

POP 
ABSORVIDA 

INTERMEDIÁRIO 

POP 
ABSORVIDA 

ÓTIMO 

POP 
ABSORVIDA 
TENDENCIAL 

POP 
PREVISTA 

2030 

POP 
PREVISTA 

2050 

ÁGUAS MORNAS 7.035 7.397 6.461 6.209 6.721 

ANTÔNIO CARLOS 8.652 9.150 8.014 8.646 10.037 

BIGUAÇU 72.901 80.137 64.013 84.018 109.008 

FLO
R

IA
N

Ó
P

O
LIS 

Campeche 36.115 37.637 32.515 96.669 133.810 

Setor centro 268.267 274.491 264.306 301.453 354.498 

Setor Sul 38.326 40.743 36.237 49.710 65.246 

Setor 
Canasvieiras 

57.685 64.882 49.670 68.423 91.548 

Setor Ingleses 76.639 87.240 68.701 60.611 89.703 

GOVERNADOR CELSO 
RAMOS 

16.265 16.265 13.136 16.669 20.212 

PALHOÇA 187.672 204.451 169.407 202.793 269.648 

SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ 

31.091 38.374 24.982 24.863 30.663 

SÃO JOSÉ 246.298 258.645 231.320 294.650 377.311 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

7.884 9.368 6.944 6.128 7.662 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 477.033 504.993 451.430 576.866 734.805 

TOTAL NMF 1.054.830 1.128.780 975.707 1.220.842 1.566.067 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

ABSORÇÃO DA 
POPULAÇÃO EM 

MANCHA URBANA 
ATUAL

ÁREAS DE CONSOLIDAÇÃO

Seguindo as mesmas tendências de crescimento dos últimos anos

ÁREAS EM CONSOLIDAÇÃO

Com densidade inferior ao ótimo e superior ao tendencial
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Tabela 113. População na Mancha Urbana Atual Requalificada – crescimento em áreas alta consolidação– cenário intermediário 

MUNICÍPIO ÁREA HOMOGENEA 

ALTA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA 

(Ha) 

ÁREA EM 
RISCO 

2030 2050 

DENSIDADE POPULAÇÃO DENSIDADE POPULAÇÃO 

Núcleo 
metropolitano 

ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 1 0 77 81 77 81 

790 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 9 6 83 709 83 709 

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 0 0 

5.616 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 72 41 78 5.616 78 5.616 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 245 9 48 11.856 48 11.856 

45.146 ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 181 22 59 10.678 59 10.678 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 253 60 89 22.613 89 22.613 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 596 27 43 25.408 43 25.408 

25.446 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 1 1 67 39 67 39 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 405 51 45 18.151 45 18.151 

246.120 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 287 4 106 30.315 106 30.315 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 189 1 190 36.031 190 36.031 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 1.242 92 130 161.623 130 161.623 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 282 45 48 13.535 48 13.535 

29.485 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 1 0 36 24 36 24 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 0 0 0 0 0 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 78 0 100 7.846 100 7.846 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 77 9 105 8.080 105 8.080 

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 164 16 28 4.609 28 4.609 

40.831 ZONA Costeira Ocasional Irregular 723 51 32 22.975 32 22.975 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 238 26 56 13.246 56 13.246 

Setor Ingleses ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 60 2 26 1.544 26 1.544 43.755 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

P.331 

MUNICÍPIO ÁREA HOMOGENEA 

ALTA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA 

(Ha) 

ÁREA EM 
RISCO 

2030 2050 

DENSIDADE POPULAÇÃO DENSIDADE POPULAÇÃO 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 389 42 35 13.563 35 13.563 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 609 28 47 28.647 47 28.647 

Núcleo 
metropolitano 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 274 0 34 9.393 34 9.393 
11.183 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 103 0 17 1.790 17 1.790 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 963 33 35 33.868 35 33.868 

71.204 
ZONA Costeira Ocasional Irregular 1 0 41 55 41 55 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 205 50 81 16.503 81 16.503 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 249 26 83 20.779 83 20.779 

SANTO AMARO 
DA IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 126 56 53 6.686 53 6.686 
7.870 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 22 0 53 1.184 53 1.184 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 230 25 59 13.666 59 13.666 

179.826 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 904 128 88 79.966 88 79.966 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 401 12 165 66.064 165 66.064 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 243 165 83 20.130 83 20.130 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 114. População na Mancha Urbana Atual Requalificada – crescimento em áreas média consolidação– cenário intermediário 

MUNICÍPIO ÁREA HOMOGENEA 

MÉDIA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA 

(Ha) 
ÁREA EM 

RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

Núcleo 
metropolitano 

ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 36 10 1.071 13 80 1.044 

6.245 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 53 43 3.726 5 80 404 

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 

2.513 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 30 7 1.842 11 60 671 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 55 12 2.732 21 80 1.693 

22.591 ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 153 45 3.009 54 80 4.341 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 111 29 7.540 41 80 3.277 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 152 4 4.582 74 80 5.940 

10.522 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 80 0 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 24 6 630 9 150 1.315 

18.143 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 0 0 0 0 150 0 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 7 1 289 3 150 499 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 136 28 9.998 54 100 5.411 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 38 6 1.489 16 60 965 

7.967 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 64 9 2.487 27 60 1.641 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 42 0 751 21 60 1.275 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 5 1 487 2 60 146 

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 22 1 507 11 60 641 

10.702 ZONA Costeira Ocasional Irregular 37 3 763 17 60 1.020 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 117 18 4.790 50 60 2.981 

Setor Ingleses 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 16 0 502 8 60 482 

29.190 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 
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MUNICÍPIO ÁREA HOMOGENEA 

MÉDIA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA 

(Ha) 
ÁREA EM 

RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 399 8 16.482 195 60 11.724 

Núcleo 
metropolitano 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 54 0 1.416 27 60 1.633 
4.654 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 37 0 487 19 60 1.118 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 441 111 18.057 165 60 9.898 

107.580 
ZONA Costeira Ocasional Irregular 556 0 16.721 278 60 16.671 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 141 0 9.121 70 60 4.220 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 464 109 22.230 178 60 10.662 

SANTO AMARO 
DA IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 176 37 6.411 69 60 4.163 
21.014 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 191 39 5.886 76 60 4.554 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 84 41 2.730 22 100 2.167 

65.501 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 247 0 15.992 124 100 12.357 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 0 0 0 0 100 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 376 192 23.054 92 100 9.199 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 106 0 4.704 53 60 3.180 7.884 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 115. População na Mancha Urbana Atual Requalificada – crescimento em áreas baixa consolidação– cenário intermediário 

MUNICÍPIO ÁREA HOMOGENEA 

BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA 

(Ha) 

ÁREA EM 
RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

(Há) 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

Núcleo 
metropolitano 

ÁGUAS MORNAS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 80 0 

0 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 80 0 

ANTÔNIO CARLOS 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 6 0 0 4 60 246 

523 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 39 33 0 5 60 277 

BIGUAÇU 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 18 9 0 6 80 497 

5.163 ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 104 27 0 54 80 4.343 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 7 1 0 4 80 323 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 3 0 0 2 80 147 

147 
ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 80 0 

Setor centro 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 18 1 0 12 150 1.832 

4.004 
ZONA Costeira Mesclada Irregular 0 0 0 0 150 0 

ZONA Costeira Verticalizada Irregular 0 0 0 0 150 9 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 34 3 0 22 100 2.163 

Setor Sul 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 18 4 0 10 60 603 

874 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 10 3 0 5 60 271 

ZONA Costeira Ocasional Ortogonal 0 0 0 0 60 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 

Setor Canasvieiras 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 34 7 0 19 60 1.118 

6.153 ZONA Costeira Ocasional Irregular 25 2 0 16 60 964 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 114 17 0 68 60 4.071 

Setor Ingleses 
ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 17 0 0 12 60 714 

3.694 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 
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MUNICÍPIO ÁREA HOMOGENEA 

BAIXA CONSOLIDAÇÃO 

POP 
ABSORVIDA ÁREA 

(Ha) 

ÁREA EM 
RISCO 

2010 ÁREA 
DISPONÍVEL 

(Há) 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 79 8 0 50 60 2.980 

Núcleo 
metropolitano 

GOVERNADOR 
CELSO RAMOS 

ZONA Costeira Ocasional Irregular 1 0 0 0 60 27 
428 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 10 0 0 7 60 401 

PALHOÇA 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 128 0 0 90 60 5.391 

8.887 
ZONA Costeira Ocasional Irregular 0 0 0 0 60 0 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 6 0 0 4 60 232 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 86 8 0 54 60 3.264 

SANTO AMARO 
DA IMPERATRIZ 

ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 
2.207 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 53 0 0 37 60 2.207 

SÃO JOSÉ 

ZONA Costeira Horizontalizada Irregular 8 0 0 5 100 543 

971 
ZONA Interiorizada Horizontalizada Irregular 5 0 0 3 100 328 

ZONA Interiorizada Mesclada Irregular 0 0 0 0 100 0 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 7 5 0 1 100 100 

SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA 

ZONA Urbana sob Parcela Agrícola Horizontalizada Irregular 0 0 0 0 60 0 0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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O Cenário Intermediário poderia absorver 7% menos população em suas áreas de 
consolidação que o Cenário Ótimo, mas 10% mais do que o Cenário Tendencial para todo o 
Núcleo Metropolitano de Florianópolis. Já para o município de Florianópolis, simplesmente 
com a ampliação das densidades líquidas residenciais em 30% da atual, seria possível 
absorver 6% a mais de população a futuro em área a consolidar, em comparação com o 
Cenário Tendencial, mas 5% menos que o Cenário Ótimo que amplia as densidades em até 
2 vezes a atual. 

Adotando tais parâmetros, até 2030 seria possível absorver 84% da população 
estatisticamente prevista a 2030 para o NMF e 79% para o município de Florianópolis. A 
2050 estariam absorvidas em áreas de consolidação e já consolidadas da mancha urbana 
atual 67% da população prevista do NMF e 64% do município de Florianópolis. No entanto, 
a população que não conseguiria ser absorvida pelas áreas ainda em consolidação, mesmo 
com a ampliação dos índices urbanísticos, deveriam localizar-se em outros locais. 

 

Figura 277. Esquema: Recebimento de população na mancha urbana atual 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Para o cenário intermediário, também se busca aproveitar a quantidade grande de solos 
urbanos não ocupados (vazios urbanos), para a futuros assentamos humanos, adotando o 
critério que 70% de suas áreas seriam destinadas a novas residências e 30% a outros usos, 
tais como comércio e serviços. Deste modo, ele diferencia-se do cenário ótimo que adota 
taxas de 50% para cada tipo de uso, pois amplia a área utilizada para usos exclusivamente 

residenciais, diminuindo a possibilidade de implantação de outros usos do solo na mesma 
área (menos diversidade de uso e ocupação do solo). 

 

Tabela 116. População Absorvida em Vazios Urbanos 

MUNICÍPIO 

VAZIOS URBANOS 

ÁREA (Ha) 
ÁREA 
EM 

RISCO 

ÁREA 
DISPONÍVEL 

DENSIDADE 
ADOTADA 

POPULAÇÃO 

ÁGUAS MORNAS 233 114 59,5 80 4.760 

ANTÔNIO CARLOS 481 175 153 60 9.180 

BIGUAÇU 2042 374 834 80 66.720 

FLO
R

IA
N

Ó
P

O
LIS 

Campeche 775 341 130,2 80 10.416 

Setor centro 659 82 288,5 150 43.275 

Setor Sul 955 397 279 60 16.740 

Setor Canasvieiras 2192 1588 181,2 60 10.872 

Setor Ingleses 1091 89 300,6 60 18.036 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 1185   355,5 60 21.330 

PALHOÇA 3166 469 809,1 60 48.546 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 1958 395 781,5 60 46.890 

SÃO JOSÉ 1700 430 635 100 63.500 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 428 428 0 60 0 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 5672 2497 1179,5 410 99339 

TOTAL NMF 16865 4882 4807,1 970 360265 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Assim, a Tabela 116 apresenta o potencial de população que pode ser absorvida pelos 
vazios urbanos existentes por municípios e setores, utilizando densidades residenciais 
líquidas médias. Os municípios de Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz e São Pedro 

ABSORÇÃO DA 
POPULAÇÃO EM 

MANCHA URBANA 
ATUAL

VAZIOS URBANOS

ÁREAS DE OPORTUNIDADE

DOMICÍLIOS VAGOS

Com densidade inferior ao ótimo e superior ao tendencial

Com densidade inferior ao ótimo e superior ao tendencial

Utilização de 50% dos domicilios vagos



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                    INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

P.337 

de Alcântara, que já conseguiriam absorver toda sua população prevista em áreas em 
consolidação, teriam um estoque para futuros contingentes populacionais inclusive em 
suas áreas de vazios urbanos, sendo possível manter sua mancha urbana atual (sem 
necessidade de transformação de solos não urbanos) a um cenário temporal mais longo ou 
para atender um maior contingente populacional. 

Além disso, utilizando as áreas de vazios urbanos, todos os municípios e setores analisados 
poderiam absorver o contingente populacional esperado a 2030 unicamente ampliando as 
densidades em áreas a consolidar e utilizando os vazios urbanos, com exceção do Setor 
Campeche. No entanto, a 2050, o Setor Centro, Sul e Canasvieiras utilizariam 100% do seu 
estoque atual de vazios urbanos, mas não conseguiriam receber o total populacional 
previsto para cada um deles. Do mesmo modo, os municípios de Palhoça e São José. 

Assim, buscando diminuir a necessidade de criação de novos solos urbanos, utiliza-se os 
domicílios vagos existentes com a relação de habitantes por domicílio de 2010 para cada 
município. Tal parâmetro também foi aplicado no Cenário Ótimo, que utilizou 100% dos 
domicílios vagos, entretanto, para o Cenário Intermediário, sabe-se que a ampliação de 
instrumentos urbanísticos que possibilitem a utilização dos mesmos requer diversas ações 
políticas e administrativas e sua efetivação completa seria utópica. Para tanto, neste 
cenário e sabendo que a habitação deve cumprir seu dever social, são utilizados 50% dos 
domicílios vagos em 2010 por município e setores. 

Isto significa que, no total, haveria um potencial de ocupação em domicílios vagos do NMF, 
39.816 habitantes e de 20.580 habitantes em Florianópolis. Como diversos municípios e 
setores já teriam absorvido o total esperado de população para eles com as ações 
anteriores, somente alguns deles teriam que utilizar-se desta ferramenta para absorver um 
maior contingente populacional futuro em áreas já construídas e com infraestrutura 
instalada. Assim, somente os Setores Campeche, Centro, Sul e Canasvieiras, em 
Florianópolis e os municípios de Palhoça e São José teriam a real necessidade de aplicação 
deste instrumento para diminuir a necessidade de ampliação de sua mancha urbana a 
futuro. 

Do total previsto para cada um deles, a 2050, nenhum seria capaz de absorver todo o 
contingente populacional esperado somente com as ações elencadas, porém, do total 
esperado, 80% da população prevista estatisticamente para o município de Florianópolis a 
2050 e 85% para o Núcleo Metropolitano poderiam ser absorvidos pela mancha urbana 
atual, o que diminuiria radicalmente a necessidade de localização em outros solos ainda 
não urbanos. Se comparado com o Cenário Tendencial, que absorve apenas 60% do total 
populacional do NMF e do município de Florianópolis dentro de sua mancha urbana atual, 
a adoção de tais estratégias traria um incremento de 140% de população dentro da mancha 

urbana atual, o que é mais eficiente para a proposta de um contexto urbano mais denso, 
compacto e sustentável. 

 

Tabela 116. População Absorvida em Domicílios Vagos 

MUNICÍPIO 
DOMICÍLIOS 

VAGOS 
HAB/DOMICÍLIO 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 837 1,9 1.629 

Setor centro 4.780 2,2 10.536 

Setor Sul 730 2,3 1.701 

Setor Canasvieiras 1.830 1,4 2.526 

PALHOÇA 3.282 2,2 7.056 

SÃO JOSÉ 3.822 2,0 7.517 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 10.776 1,5 16.392 

TOTAL NMF 19.717 1,6 30.965 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Outra ação plausível seria aplicação de alguns outros instrumentos urbanísticos que 
potencializem algumas áreas e absorva maior população a futuro, também discutido no 
Cenário Ótimo: 

 Adensamento qualificado nos eixos de transporte público (proposto): no Setor 
Centro de Florianópolis e ao longo da antiga BR-101, requalificada como via 
metropolitana com corredores de ônibus é possível adensar áreas já consolidadas 
e ampliar seu potencial construtivo, fazendo com que mais pessoas morem 
próximas às linhas de transporte público futuro e em locais com infraestrutura 
instalada e empregos 

 Reajuste Urbanístico do Setor Ingleses: com tal proposta, que busca ajustar o 
antigo parcelamento agrícola deste setor, estruturando-o com melhor condição 
viárias e urbana, o mesmo teria potencial para o recebimento de maior 
contingente populacional, mas de maneira qualificada. 
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Tabela 117. População Absorvida em Áreas de Oportunidade 

 
POPULAÇÃO 

NÃO 
ABSORVIDA 

ADENSAMENTO 
ÔNIBUS 

REAJUSTE 
URBANÍSTICO 

POP NÃO 
ATENDIDA 

FLO
R

IA
N

Ó
P

O
LIS 

Campeche 85.650   37.488 

Setor centro 32.420 80.582  0 

Setor Sul 8.479   8.479 

Setor Canasvieiras 20.465   15.492 

Setor Ingleses 0  94.675 0 

SÃO JOSÉ 59.997 11.659  48.337 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 147.014 80.582 94.675 61.459 

TOTAL NMF 233.384 150.272 94.675 109.796 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Diferentemente do Cenário Ótimo, prevê-se, para essas áreas estratégicas, densidade mais 
moderadas, sendo aplicado, para o Adensamento de Corredores de Ônibus uma densidade 
de 100 a 200 habitantes por hectare e para a área de Reajuste Urbanístico um total de 80 
habitantes por hectare. Assim, a população que não conseguiria ser absorvida por áreas em 
consolidação, vazios urbanos e domicílios vagos, a 2050, poderia ser remanejada para tais 
áreas, o que, pode causar uma migração entre setores de Florianópolis. 

Quanto aos setores de Florianópolis, o Setor Canasvieiras poderia remanejar parte de sua 
população não absorvida pelas ações anteriores para a área de Reajuste Urbanístico do 
Setor Ingleses, mas não a totalidade, deixando 15.492 novos moradores fora da mancha 
urbana atual. Já o Setor Centro poderia atender 100% da sua população estatisticamente 
prevista a 2050 com essa ação e, ainda, teria capacidade de absorver um maior contingente 
populacional, possibilitando que parte do contingente populacional não atendido pelo 
Setor Campeche possa localizar-se em tais áreas. No entanto, tanto o Setor Campeche 
como o Setor Sul ainda manteriam um estoque populacional excedente que não seria 
absorvido pela mancha urbana atual, mesmo com todas as ações e propostas do Cenário 
Intermediário. 

Já o município de São José, com o adensamento em eixos de transporte público propostos 
poderia absorver um total de 88% da população prevista a 2050, mas, ainda assim 48.337 

habitantes não conseguiriam ser localizadas dentro da mancha urbana atual, tendo que 
buscar novos solos urbanos para construção de unidades habitacionais futuras. 

Deste modo, depois de calcular-se o total de população por município e setores que 
conseguiria ser absorvida pela mancha urbana atual por meio de consolidação de áreas, 
utilização de vazios urbanos, utilização de domicílios vagos e de áreas de oportunidade, a 
diferença entre tal população e a população prevista estatisticamente a 2030 e 2050 seria, 
portanto, a população futura a localizar-se em novos solos ainda não urbanizados. 

 

Figura 278. Esquema: Cálculo de nova área urbana residencial - intermediária 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A população não absorvida a 2030 e 2050, assim, demandaria novos solos urbanos 
residenciais. A 2030, portanto, o NMF contaria com novos solos residenciais na ordem de 
apenas 4 hectares novos e a 2050 de 1.791 hectares novos, somando toda a necessidade 
de área dos setores de Florianópolis, mas também dos municípios de São José e Palhoça 
que não conseguiriam absorver o total do contingente populacional nas suas manchas 
urbanas atuais por ações e estratégias intermediárias.  

Especificamente para o município de Florianópolis, a 2030 somente o Setor Campeche 
demandaria novos solos residenciais, mas a 2050, soma-se as demandas incrementadas dos 
Setor Sul e Canasvieiras, totalizando 868 hectares novos de solos residenciais a futuro. 
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Tabela 118. Novos solos urbanos residenciais– cenário intermediário 

 
TOTAL 

POPULAÇÃO 
ABSORVIDA 

TOTAL POPULAÇÃO 
NÃO ABSORVIDA DENSIDADE 

ADOTADA 

MANCHA 
URBANA 

RESIDENCIAL 

2030 2050 2030 2050 

ÁGUAS MORNAS 7.035 0 0    

ANTÔNIO CARLOS 17.832 0 0    

BIGUAÇU 139.621 0 0    

FLO
R

IA
N

Ó
P

O
LIS 

Campeche 96.322 347 37.488 80 4 469 

Setor centro 354.498 0 0    

Setor Sul 56.767 0 8.479 60 0 141 

Setor Canasvieiras 76.056 0 15.492 60 0 258 

Setor Ingleses 94.675 0 0    

GOVERNADOR CELSO RAMOS 38.100 0 0    

PALHOÇA 243.274 0 26.374 60 0 440 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 31.091 0 0    

SÃO JOSÉ 328.974 0 48.337 100 0 483 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 7.884 0 0    

TOTAL FLORIANÓPOLIS 678.318 347 61.459  4 868 

TOTAL NMF 1.492.128 347 136.171  4 1.791 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Quanto às áreas não residenciais, dedicadas a usos comerciais e de serviços para o futuro 
solo urbano intermediário, utilizou-se à relação atual entre solos residenciais e não 
residenciais, mas buscando que os mesmos se encontrem de maneira mais integrada aos 
edifícios residenciais, por exemplo, por meio da utilização dos térreos de edifícios 
residenciais para tal fim, diminui-se pela metade a necessidade de espaço urbano que eles 
ocupariam isoladamente. Assim, em um cenário intermediário, buscar-se-ia a eficiência 
urbana e uma cidade compacta através de morfologias edificatórias mistas e com 

diversidade de uso em um mesmo edifício, resultando na mancha urbana que agrega novos 
solos mistos necessários à 2030 e 2050, conforme se apresenta na Tabela 119. 

 

Tabela 119. Novos solos urbanos mistos– cenário intermediário 

 

NOVO SOLO RESIDENCIAL 
NECESSÁRIO (ha) 

NOVO SOLO MISTO 
NECESSÁRIO (ha) 

2030 2050 2030 2050 

FLO
R

IA
N

Ó
P

O
LIS 

Campeche 4 469 0,3 30 

Setor Sul 0 141 0,0 22 

Setor Canasvieiras 0 258 0,0 33 

PALHOÇA 0 440 0,0 55 

SÃO JOSÉ 0 483 0,0 70 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 4 868 0,3 84 

TOTAL NMF 4 1.791 0,3 210 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Assim, somar-se-iam às novas áreas residenciais um total de 210 hectares para o Núcleo 
Metropolitano de Florianópolis e de 84 hectares apenas para o município de Florianópolis, 
dividido quase que homogeneamente entre os três setores demandantes de novos solos 
urbanos. No caso do Setor Campeche, no entanto, entende-se que este, ainda hoje, é muito 
residencial com pouquíssimas áreas terciárias, e, portanto, incrementou-se a necessidade 
de novos solos urbanos também para atender essa demanda latente e proporcionar uma 
maior variedade do uso do solo a futuro. 

Do mesmo modo que as novas áreas mistas, o novo solo destinado a domicílios ocasionais 
também buscaria uma eficiência em sua localização e na utilização do espaço urbano, 
estando melhor integrado e mesclado com outros usos. Esta relação diminuiria a 
necessidade tendencial de maiores espaços urbanos para abrigar, exclusivamente, 
domicílios ocasionais, mas, ao mesmo tempo, não altera tão drasticamente a morfologia 
atual de tais áreas, como ocorre no Cenário Ótimo. No Cenário Intermediário, portanto, 
seriam acrescentadas áreas mais compactadas, com morfologias edificatórias mais 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                                INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.340 

eficientes para domicílios ocasionais, buscando uma densidade domiciliar 5 vezes mais alta 
do que ocorre atualmente. 

Isto significa que os setores de Florianópolis e aqueles municípios com maior potencial 
turístico, ainda no cenário intermediário, veriam sua mancha urbana incrementada para 
abrigar este tipo de uso do solo. Os Setores Centro e Sul seriam os que menos ampliariam 
sua mancha urbana atual para receber domicílios ocasionais, já os Setores Campeche, 
Canasvieiras e Ingleses ampliariam de 10% a 100% sua necessidade de novos solos urbanos 
a 2050. O mesmo ocorreria com os municípios de Palhoça e Governador Celso Ramos, que 
atualmente possuem áreas destinadas às segundas residências e também ampliariam sua 
demanda por novos solos urbanos para este fim. 

 

Tabela 120. Nova Área Urbana Necessária - Domicílios Ocasionais Intermediário 

  
Área Ocasional 

Nova Área 
Ocasional 2030 

Nova Área Ocasional 
2050 

FLO
R

IA
N

Ó
P

O
LIS 

Campeche 111 8 16 

Setor centro 131 0 1 

Setor Sul 166 1 2 

Setor Canasvieiras 1.079 134 268 

Setor Ingleses 687 47 94 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 194 41 83 

PALHOÇA 714 79 159 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 242 190 381 

TOTAL NMF 3.086 311 622 

Fonte: Dados IBGE 2010 e elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Deste modo, o Cenário Intermediário leva em conta diversas ações que buscam a 
localização dos novos contingentes populacionais dentro da mancha urbana atual, 
buscando diminuir, ao máximo, a necessidade de ampliação da mancha urbana a futuro. 
No entanto, sabendo que o Cenário Ótimo pode ser utópico, as ferramentas e instrumentos 
urbanísticos a serem adotados e mais bem explicados no item 5.2 Principais 

Recomendações, seriam apenas parcialmente aplicados, levando a necessidade de localizar 
parte da população prevista a 2030 e 2050 em novos solos urbanos. 

Assim, somando todas as condicionantes que interferem na ampliação da mancha urbana 
a 2030 e 2050, mas alterando os padrões de crescimento populacional, territorial, de usos 
não residenciais e de usos ocasionais, o cenário intermediário de crescimento da mancha 
urbana necessitaria incrementar sua área em 316 hectares de novos solos a 2030 e 2,623 
hectares de novos solos a 2050 para todo o NMF. Isto significa uma diminuição da mancha 
urbana futura, se comparada com o Cenário Tendencial, na ordem de 127% a 2030 e 145% 
a 2050, promovendo um núcleo metropolitano mais compacto, com um adensamento 
urbano qualificado, mas, ainda mais próximo à realidade. 

Especificamente para o município de Florianópolis, seguindo seus padrões de ocupação e 
adensamento e as previsões populacionais estatísticas previstas a 2030 e 2050, a nova 
mancha urbana necessária para abrigar usos residenciais e não residenciais seria de 0 
hectares a 2030 (consolidação, utilização de vazios urbanos, utilização parcial de domicílios 
vagos e ocupação de áreas de oportunidade) e 1.333 hectares em 2050, ou seja, 159% 
menor que o previsto no Cenário Tendencial para este município. 
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Tabela 121. Necessidade de novos solos urbanos – Cenário Intermediário 

 

NOVO SOLO URBANO RESIDENCIAL 
(Ha) 

NOVO SOLO MISTO (Ha) NOVO SOLO MISTO + OCASIONAIS (Ha) 

2050 2030 2050 2030 2050 

ÁGUAS MORNAS 0 0 0 0 0 

ANTÔNIO CARLOS 0 0 0 0 0 

BIGUAÇU 0 0 0 0 0 

FLO
R

IA
N

Ó
P

O
LIS 

Campeche 469 5 498 13 514 

Setor centro 0 0 0 0 1 

Setor Sul 141 0 163 1 165 

Setor Canasvieiras 258 0 291 134 559 

Setor Ingleses 0 0 0 47 94 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 0 0 0 41 83 

PALHOÇA 440 0 495 79 654 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 0 0 0 0 0 

SÃO JOSÉ 483 0 554 0 554 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 0 0 0 0 0 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 868 5 952 195 1.333 

TOTAL NMF 1.791 5 2.001 316 2.623 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3.3.2 Análise dos Limitantes ao Crescimento Urbano 

Em um cenário intermediário entende-se que os padrões de ocupação de áreas vulneráveis 
e frágeis possuem questões sociais fortes e intrínsecas que dificultam o reassentamento 
completo de famílias localizadas em tais áreas. No entanto, as áreas demarcadas como de 
risco à vida humana não deveriam albergar nenhum contingente populacional a futuro, 
tendo em vista um desenvolvimento sustentável do NMF, seus municípios e setores. 

Portanto, a população identificada pelo Estudo 2- Vulnerabilidade e Riscos Naturais em área 
de alta suscetibilidade de deslizamentos não teriam necessidade de ser reassentadas, uma 
vez que este estudo prevê algumas medidas de mitigação que serão adotadas tanto no 
Cenário Ótimo como no Cenário Intermediário. O mesmo ocorre para as áreas de inundação 
costeira (período de retorno de 100 anos), já que estão localizadas, principalmente, em 
locais já altamente consolidados e de difícil reassentamento, o que faz necessário medidas 
e obras para a prevenção e mitigação. 

Assim, como critérios para esta análise, adota-se: 

 Reestruturação urbanística das áreas de habitação social existentes em locais 
mapeados com alta suscetibilidade a deslizamentos e de risco de inundação 
costeira 

 Congelamento do crescimento populacional em bairros em alta suscetibilidade a 
deslizamentos 

 Novo contingente populacional, em novas áreas urbanas, somente em terrenos 
aptos fora de condicionantes, limitantes ao crescimento urbano e de áreas com 
risco natural (mesmo período de retorno). 

 

No entanto, para as áreas não mitigáveis identificadas pelo Estudo 2 para inundações 
fluviais do município de Florianópolis, seria necessário reassentar um total de 9.584 
pessoas, que atualmente vivem áreas inundáveis para um período de retorno de 100 anos. 
Para o cenário intermediário, tais pessoas seriam completamente reassentadas em áreas 
aptas ao seu recebimento (dentro de cada um dos setores em que atualmente já estão 
localizadas) e todas as áreas não mitigáveis (mesmo aquelas sem nenhuma população 
vivendo atualmente) foram colocadas como áreas de preservação não urbanizáveis, 
fazendo parte da rede de infraestrutura verde e contenção urbana prevista pelo Estudo 1: 
Mitigação e Mudanças do Clima e adotada como medida e proposta por este estudo. 

4.3.3.3 Formas de Ocupação do Território 

Tal como já foi comentado até aqui, as formas de ocupação urbana em um cenário 
intermediário buscam ampliar a qualidade de vida da população, mas entende que são 
necessárias novas áreas de expansão urbana. Deste modo, as diretrizes descritas no item 
4.3.2.2 Formas de ocupação do território do Cenário Ótimo, também são aplicadas para o 
cenário intermediário: 

 Implantação do sistema de transporte coletivo e público, porém, por ser um 
sistema caro, no cenário intermediário, foi considerado somente corredores 
estruturados de ônibus e não um sistema completo de BRT, já que ainda está em 
discussão pelo PLAMUS. No caso metropolitano, ainda se considera o 
deslocamento da rodovia BR-101 a outra área mais afastada e a transformação da 
atual em uma via com caráter metropolitano. 

 Instalação de infraestrutura verde municipal conectada às Unidades de 
Conservação e áreas verdes fora do perímetro urbano, com a instalação de 
passagens ecológicas nas travessias com infraestruturas cinzas – proposta 
conjunta com Estudo 1: Mitigação e Mudanças do Clima (e não a duplicação aérea 
da BR-101) 

 Centralidades e polos de emprego em outros municípios do NMF (descentralização 
de Florianópolis) e em outros setores de Florianópolis: as mesmas centralidades 
discutidas no cenário ótimo seriam mantidas no cenário intermediário, no 
entanto, os novos solos e vazios urbanos efetivamente ocupados deixaria somente 
30% de sua área para usos diversos, o restante seria ocupado com usos 
residenciais. O Setor Centro, em Florianópolis, continuaria tendo papel 
fundamental como área de residência fixa na cidade, mas o Setor Campeche seria 
um subcentro urbano por proximidade e potencial para tal tipo de uso (com 
capacidade de carga menor por estar muito próximo às áreas turísticas e 
ecossistemas mais frágeis) 

 Reconversão urbana de áreas vazias e de oportunidade, com índices urbanísticos 
mais moderados que o cenário ótimo. No cenário intermediário não foram 
propostas reestruturações urbanísticas relativas a áreas consolidadas. 

 

Quanto à localização de novos solos urbanos, para o conjunto de municípios do NMF, 
utilizou-se o mapeamento de áreas de risco do Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais 
e o mapeamento de limitantes e condicionantes ao crescimento urbano (descritos 
anteriormente) para definir os solos aptos para o recebimento de tal população. Além 
disso, comparando com as unidades geomorfológicos dos setores rurais (vide 4.4), buscou-
se localizar os novos solos próximos à mancha urbana atual, dando continuidade à mesma 
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e melhorando sua geometria fragmentada, para que, assim, seja de fato uma mancha 
urbana mais densa e compacta. 

No entanto, especificamente o município de Florianópolis, buscou-se concentrar a 
população nos setores urbanos existentes, entendendo a dinâmica e as potencialidades de 
cada um deles e tentando evitar, ao máximo, uma ocupação linear espraiada ao redor das 
vias de acesso. A proposta deste cenário (em relação próxima com o cenário ótimo) é 
reverter a condição atual de contínuo urbano dentro da Ilha de Santa Catarina e possibilitar 
que o Setor Centro seja a porta de entrada qualificada onde viveria a maior parte da 
população futura da cidade, uma vez que é ali que se concentram os empregos e 
infraestruturas. O deslocamento interno aos demais subcentros deveria ocorrer pelas 
principais vias atuais, mas sem possuir edificações ao seu redor (contenção urbana), 
deixando transparecer sua potencialidade natural e física, concentrando as demais áreas 
urbanizadas nos próprios subcentros – mais densos e compactos, o que facilitaria, inclusive, 
a instalação e manutenção de infraestrutura. 

Para tanto, instrumentos urbanísticos que ampliem a capacidade de receber maiores 
contingentes populacionais no Setor Centro seriam fundamentais para a efetivação de tal 
proposta, além de um zoneamento muito mais restritivo próximo às rodovias internas e 
vias de acesso aos demais setores.  

Além disso, no Setor Ingleses, mais detalhadamente, no Rio Vermelho, é latente a 
necessidade de reordenamento urbanístico da área buscando proporcionar um espaço 
urbano qualificado, com lotes urbanos regulares e formais, construções e edificações mais 
densas e compactas (que respeitem código de obras e normativas específicas). Isto 
possibilitaria o recebimento concentrado e dirigido de maior contingente populacional, que 
será potencializado com a instalação do Parque Tecnológico no Setor Canasvieiras. 

Portanto, no Cenário Intermediário condicionou-se a ocupação do Setor Centro e Setor 
Ingleses com as propostas de adensamento e reordenamento urbano, para que parte da 
população que não foi absorvida pelos demais setores (em suas áreas a consolidar, vazios 
urbanos e domicílios vagos) fossem remanejadas a esses, diminuindo a necessidade de 
novos solos urbanos a futuro. Entretanto, isto significa que a população estatisticamente 
prevista para tais setores não seria mantida nos mesmos, deslocando-se para outros como 
uma migração interna dentro do município de Florianópolis. 

Esta “migração” é fundamental para que o planejamento urbano se efetive e possa garantir 
um crescimento urbano mais qualificado, denso, compacto e sustentável a 2030 e 2050. Ou 
seja, é necessário intervir e planejar bem o território, determinando os locais passíveis de 
recebimento de maiores contingentes populacionais de população fixa e aqueles com 
maior presença de população flutuante/ocasional, mas, ao mesmo tempo, promover uma 

maior diversidade de uso do solo nos demais setores, para que eles possam manter uma 
economia e atividades locais e não necessitem realizar, tão fortemente, movimentos 
diários pendulares “casa (subcentro) – trabalho (Setor Centro) ”. 

Assim, a projeção da população territorial, faria com que o Setor Centro absorvesse 48.162 
habitantes a 2050 previstos estatisticamente para o Setor Campeche que, entende-se como 
subcentro urbano, mas teria uma capacidade de recebimento de maiores contingentes 
populacionais inferior ao Setor Centro. Já o Setor Ingleses, depois de sua reestruturação, 
poderia receber, aproximadamente, 5.000 novos moradores previstos para o Setor 
Canasvieiras, diminuindo a necessidade de criação de novos solos  

Com tais medidas, somente seria necessário a transformação de solos urbanos futuros para 
um contingente populacional de 61.454 habitantes ou, utilizando a média de habitantes 
por domicílio atual de Florianópolis, 27.882 novos domicílios a 2050. Para o NMF seria 
necessária a transformação de solos para atender 109.796 novos habitantes ou 35.290 
novos domicílios a 2050. 

 

Tabela 122. Projeção Populacional Territorial – Cenário Intermediário 

  
População 
Estatística 

2030 

População 
Territorial 

2030 

Diferenças 
Populacionais 

População 
Estatística 

2050 

População 
Territorial 

2050 

Diferenças 
Populacionais 

Campeche 96.669 48.507 -48.162 133.810 85.648 -48.162 

Setor centro 301.453 349.615 48.162 354.498 402.660 48.162 

Setor Sul 49.710 49.710 0 65.246 65.246 0 

Setor 
Canasvieiras 

68.423 68.423 0 91.548 86.576 -4.972 

Setor Ingleses 60.611 60.611 0 89.703 94.675 4.972 

TOTAL 
FLORIANÓPOLIS 

576.866 576.866 0 734.805 734.805 0 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.3.3.4 Espacialização da Mancha Urbana Intermediária 

O cenário de crescimento urbano intermediário, discutido em oficina participativa com 
diversos agentes locais, está orientado a um desenvolvimento sustentável da cidade, 
buscando terrenos aptos para o recebimento de novos contingentes populacionais a futuro, 
mas ainda reestruturando e requalificando a mancha urbana atual. Este cenário, portanto, 
busca uma melhora da dinâmica urbana, mas tendo em conta limitações administrativas, 
financeiras, ambientais e sociais, que influenciam na ocupação de terrenos ociosos e de 
vazio urbano, o que causa uma certa pressão para a expansão da mancha urbana por solos 
não urbanizados. 

Neste sentido, entende-se que o NMF possui grande potencial para o recebimento de novos 
contingentes populacionais em áreas em consolidação e de vazios urbanos, sendo 
necessária a inclusão de instrumentos urbanísticos que favoreçam tais práticas dentro dos 
Planos Diretores de todos os municípios. Além disso, a forte presença de domicílios vagos, 
que não cumprem seu dever social, é uma peça-chave para a absorção de futuros 
contingentes populacionais em áreas já com infraestrutura instalada. 

Os novos solos urbanos se fazem necessários, neste cenário, principalmente nos municípios 
de Florianópolis, São José e Palhoça, pela não adoção de medidas para a reestruturação de 
áreas já consolidadas, como proposto no Cenário Ótimo, já que, sabe-se que sua aplicação 
é um processo lento e burocrático, o que acarreta na necessidade mais emergencial de 
novos solos urbanos, principalmente para a população mais carente, latente por moradias 
e que, dificilmente conseguiriam adquirir imóveis já valorizados em áreas de reconversão 
urbana. Além disso, este cenário não nega a existência e ampliação de zonas para domicílios 
ocasionais, ligados ao veraneio e ao turismo, aceitando sua ampliação, mas buscando 
critérios de morfologia urbana mais compacta e mista, sem a necessidade de ocupação de 
grandes áreas e com localização adequada no território – zonas aptas ao seu recebimento. 

Especificamente, para a cidade de Florianópolis é fundamental implementar instrumentos 
urbanísticos que favoreçam a ampliação das densidades em áreas urbanas já existentes, 
buscando utilizar, prioritariamente, áreas em consolidação, vazios urbanos e domicílios 
vagos para o recebimento de mais de 80% da população a futuro. Além disso, o Setor Centro 
é estratégico para a ampliação da população fixa, já que possui capacidade de adensamento 
qualificado, empregos e infraestruturas já instaladas. O Setor Campeche deveria ser 
planejado como um subcentro urbano, recebendo maior adensamento e outros usos do 
solo, mas de forma planejada e estrita, já que há diversos ecossistemas frágeis próximos. 
Os demais setores ampliariam sua capacidade de recebimento de população fixa e usos do 
solo terciário, porém em menor medida que o Setor Centro. Entretanto, esses veriam suas 
áreas destinadas para domicílios ocasionais ampliadas, mas melhor planejadas e adensadas 

(sem necessidade de tanto espaço urbano para este fim), uma vez que o turismo é parte 
importante da economia da Ilha de Santa Catarina. 

 

Figura 279. Espacialização da Mancha Urbana Intermediária 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE... 
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Tabela 123. Resumo da projeção populacional territorial e crescimento da mancha urbana a 2030 e 2050 – Cenário Intermediário 

  

POP 
2010 

MANCHA 
URBANA 

2010 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

POP 2030 
MANCHA 
URBANA 

2030 

POP EM 
LIMITANTES 

NOVO 
SOLO EM 

LIMITANTES 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

POP 2050 
MANCHA 
URBANA 

2050 

POP EM 
LIMITANTES 

NOVO 
SOLO EM 

LIMITANTES 

DENSIDADE 
LÍQUIDA 

ÁGUAS MORNAS 5.548 94 59 6.209 94 0 0 66 6.721 94 0 0 71 

ANTÔNIO CARLOS 7.458 184 40 8.646 196 0 0 44 10.037 208 0 0 48 

BIGUAÇU 58.296 1.354 43 84.018 1.580 0 0 53 109.008 1.806 0 0 60 

FLORIANÓPOLIS 

Campeche 30.028 842 36 48.507 920 

0 0 

53 85.648 1.487 

0 0 

58 

Setor centro 249.477 3.476 72 349.615 3.621 97 402.660 3.766 107 

Setor Sul 34.391 1.178 29 49.710 1.319 38 65.246 1.622 40 

Setor Canasvieiras 46.532 1.630 29 68.423 1.854 37 86.576 2.370 37 

Setor Ingleses 60.812 1.609 38 60.611 1.765 34 94.675 1.920 49 

GOVERNADOR CELSO RAMOS 12.999 488 27 16.669 562 0 0 30 20.212 636 0 0 32 

PALHOÇA 137.334 3.493 39 202.793 3.977 0 0 51 269.648 4.956 0 0 54 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 15.708 597 26 24.863 597 0 0 42 30.663 597 0 0 51 

SÃO JOSÉ 209.804 3.349 63 294.650 3.667 0 0 80 377.311 4.538 0 0 83 

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 3.584 114 31 6.128 114 0 0 54 7.662 114 0 0 67 

TOTAL FLORIANÓPOLIS 421.240 8.735 48 576.866 9.479 0 0 61 734.805 11.165 0 0 66 

TOTAL NMF 871.971 18.409 47 1.220.842 20.265 0 0 60 1.566.067 24.113 0 0 65 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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4.3.4 Comparação Econômica entre Cenários Prospectivos de Crescimento 
Urbano 

4.3.4.1 Hipótese assumida 

Para realizar esta estimativa partiu-se das seguintes premissas: 

 A grande maioria da mancha urbana futura se desenvolva na área determinada 
por esse estudo; 

 A população do cenário tendencial forma habitats de menor densidade que no 
cenário ótimo e intermediário; 

 O crescimento populacional, a expansão da área urbanizada e seus residentes 
serão lineares ao longo dos anos de estudo até o ano horizonte; 

 Os órgãos públicos assumem, efetivamente, a manutenção e a criação de novas 
infraestruturas garantindo a universalização dos serviços prestados (água potável 
e água residual, coleta e tratamento de esgoto saneamento, drenagem pluvial, 
melhora das ruas e avenidas, criação de rede de vias, ciclovias, sistemas de 
transporte coletivo, criação de espaços verdes); 

 Assume-se que tanto o cenário tendencial quanto o cenário ótimo partem do 
atendimento de 100% de sua população urbana. De forma que os custos 
estimados são relativos à construção de novas infraestruturas, não sendo 
consideradas as obras de ampliação de capacidade das infraestruturas existentes; 

 A população do cenário tendencial se conectará à Florianópolis, aos demais 
municípios do NMF e às principais artérias de comunicação ao exterior da mesma 
forma em que faria a população do cenário ótimo e intermediário; 

 Não são considerados os custos de aquisição de terrenos/parcelas/edifícios para 
instalação de infraestruturas e serviços e, assume-se que as promoções da 
iniciativa privada desenvolvam a priori os ativos necessários (incluídos grandes 
elementos como arquetas e conduções de drenagem pluvial) em suas zonas de 
intervenção; 

 Não são considerados os custos contemplados como inerentes à aquisição de 
terrenos e implantação de equipamentos como: Centros de Lazer e Cultura, 
Bibliotecas, Estacionamentos, Bombeiros e/ou Polícia; 

 Não são considerados impostos, lucros e taxas gerados tanto pelo cenário 
tendencial, como ótimo e intermediário; 

 Os custos indicados neste estudo estão referidos à NMF, e em alguns momentos 
à apenas Florianópolis, como referência de cidade ICES; 

 Todos os custos foram calculados na moeda nacional corrente (Real) e foram 
desconsideradas as margens de alteração relativa à inflação; 

 Os custos imputáveis a outras entidades governamentais não indicadas, como 
fornecedores privados de serviço (ex. telecomunicação) não são contemplados 
neste estudo; 

 Foram usados como base de cálculo os valores de custo de urbanização previstos 
pela tabela PINI para a cidade de São Paulo; estudos acadêmicos e dados obtidos 
em notícias oficiais da prefeitura municipal. 

 

4.3.4.2 Considerações para os cenários de crescimento urbano 

O Estudo 3 desenvolve modelos de crescimento urbano para cada um dos cenários 
contemplados para 2050, gerando resultados quanto a relação da superfície de expansão 
de crescimento urbano e incremento populacional. O modelo atual participa na estimação 
de custos, já que representa a superfície e população que gera custos de manutenção, 
transporte e resíduos. 

No modelo atual os mais de 877 mil habitantes do NMF estão distribuídos em 18.409 
hectares, o que faz do restante do território espaços com consolidação baixa e vazios 
urbanos. 

Seguindo esta forma de ocupar o território, o cenário tendencial supõe que a nova 
população, apesar de ocupar parte dos espaços vazios e pouco consolidados, ocupará áreas 
externas à mancha urbana atual, ampliando-a em mais 16.476 hectares. 

Em contrapartida, o cenário ótimo ao supor o adensamento da mancha urbana, incluindo 
a consolidação das áreas pouco ocupadas e dos vazios urbanos, tem um aumento da 
mancha urbana menor que o cenário tendencial, sendo da ordem de 200 hectares, onde 
80 estão localizados em Florianópolis. 

Enquanto que o cenário intermediário ao considerar a ocupação de parte dos vazios 
urbanos, mas mantendo o mesmo adensamento nas áreas já ocupadas, deverá criar 2.623 
hectares de novos solos, a serem ocupados com densidades mais altas que as atuais. 

Assim, sabendo que novas infraestruturas são implantadas em áreas de vazios urbanos e 
novos solos, ao comparar os três cenários chega-se à conclusão de que o cenário ótimo 
teria, portanto, menor necessidade de investimentos em novas infraestruturas, conforme 
será apresentado a seguir. 
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4.3.4.3 Hipótese de médias e confrontação de dados 

Os custos previstos representam o custo médio de proporcionar infraestrutura, serviços 
públicos para as áreas adicionais, fruto da expansão da nova mancha urbana e são obtidos 
da multiplicação do custo unitário (custo por hectare ou por habitante) pelo número de 
novas unidades previstas. Os intervalos de custos representam ajustes aos custos segundo 
incertezas dos fatos nas projeções de custos para o ano de 2050. 

 

Infraestruturas básicas para a “nova área urbanizada” 

Para o cálculo do custo da infraestrutura necessária para as novas áreas urbanizadas foi 
utilizada base do custo de urbanização da PINI para a cidade de São Paulo. Acredita-se que 
os dados são pertinentes com à realidade brasileira, podendo ser considerados como 
referência para outras cidades. Principalmente pelo fato de que o objetivo deste estudo é 
apresentar a proporcionalidade entre os custos e os cenários estudados, de forma que o 
cálculo real do custo deve seguir um modelo mais complexo de aproximação. Desta forma, 
obteve-se os seguintes valores unitários para as infraestruturas básicas: 

 

Tabela 124. Custo de implantação de infraestrutura por unidade de área 

Infraestrutura R$/hectare 

Abastecimento de água 50.285,40 

Rede de Esgoto 109.628,70 

Drenagem urbana 87.067,00 

Pavimentação 18.499,20 

Iluminação Pública 123.447,60 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Para a análise do custo dos serviços referentes à coleta de resíduos sólidos e ao transporte 
público o cálculo foi realizado em relação à população total. 

O custo da coleta de resíduos sólidos foi baseado na razão entre o custo por tonelada do 
manejo dos resíduos sólidos de Florianópolis, e a produção per capita anual de resíduos 

sólidos, em 2010 (FLORIANÓPOLIS, 2014), totalizando um custo para a prefeitura de 
R$46,34/habitante. 

Para a estimativa do valor base do transporte público, utilizou-se como referência o preço 
de aproximadamente R$ 114 mil por veículo, obtido no Orçamento Plurianual 2013-2017 
de Palmas-TO. Este valor foi usado como base para calcular o custo total da frota de ônibus 
DE Florianópolis, estimada em 524 veículos. O valor per capita considerou que esta frota 
atende a totalidade da população, tendo sido calculado para os cenários apenas quantos 
veículos novos deveriam ser comprados para atender a nova demanda. 

A partir destes dados, obteve-se os seguintes valores unitários para os serviços de coleta 
de resíduos sólidos e transporte público: 

 

Tabela 125. Custo dos serviços por habitante 

Serviços R$/habitante 

Resíduos Sólidos 46,34 

Transporte público 142,00 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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4.3.4.4 Necessidades futuras de investimento 

Com base em todos estes dados apresentados, estimou-se o preço por novo hectare 
ocupado em Florianópolis e no NMF, sendo possível comparar os diferentes cenários por 
tipo de infraestrutura. Como os serviços são vinculados ao total da população estimada, os 
valores entre os cenários não sofreram alterações. 

Ao se considerar o crescimento populacional em Florianópolis e NMF, no cenário 
tendencial, além da ocupação dos espaços vazios e áreas pouco consolidadas, é ainda 
necessário criar respectivamente 9.035 e 16.746 hectares novos a serem agregados a 
mancha urbana atual. Diante disto, o custo mínimo de investimento neste cenário é da 
ordem de R$ 3,6 bilhões, em Florianópolis e de R$ 6,6 bilhões, no NMF, o que indica 
elevados custos globais de investimentos, e uma quantia difícil de manejar para as alçadas 
públicas. Este cenário apresenta um contexto urbano espraiado que necessidade de 
contínuos investimentos para manter sua rápida expansão e pouco planejamento, 
incidindo em altos custos de manutenção para servir todo o território de infraestrutura 
urbana. 

No entanto, o cenário ótimo considera seu crescimento na mancha urbana mais compacto 
e restrito, impactando diretamente nos gastos com investimentos para implantação de 
infraestrutura, em que o custo mínimo a 2050 é da ordem de R$ 424 milhões, em 
Florianópolis, e R$ 1,2 bilhões no NMF. Este modelo poderia vir acompanhado de um forte 
investimento no apoio à modernização e melhoria da eficiência geral de todas as 
infraestruturas necessárias, institucionalizando, regulamentando e controlando, em um 
exercício de responsabilidade e enfoque, o bem comum, nos distintos setores, mais densos 
e compactos. 

Por outro lado, para o cenário intermediário ao considerar as mesmas densidades para as 
áreas já ocupadas e uma densidade moderada para as novas ocupações, acaba 
necessitando de mais áreas de implantação de infraestrutura, encarecendo seu custo frente 
ao ótimo, mas ainda sendo mais econômico que o tendencial. Assim, o custo mínimo 
calculado para o cenário intermediário do NMF seria de R$ 2,3 bilhões, dos quais R$ 949 
milhões seriam os custos devidos à Florianópolis. 

Comparando os cenários, podemos determinar que o cenário ótimo é aquele que necessita 
menos investimentos a futuro. Assim, quando considerado o custo total para atender a 
nova população de Florianópolis, o cenário tendencial é oito vezes mais custoso que o 
cenário ótimo, aumentando em 742% (Figura 282). Enquanto que o custo do cenário 
intermediário é pouco mais que o dobro, ou 124% mais custoso. Este valor é um pouco 
menos discrepante quando analisado o NMF, onde o cenário tendencial é 440% mais caro 

que o cenário ótimo, e o cenário intermediário passa a ser 91% mais que o ótimo (Figura 
283). 

 

Figura 280. Valores de custo de infraestrutura a serem implantadas em 
Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 281. Valores de custo de infraestrutura a serem implantadas no NMF  

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A partir dessas análises, é possível aplicar a tese que adverte sobre “os custos inerentes da 
expansão periférica, que parece ser simples, mas é um caminho menos eficiente para 
atender uma população em crescimento. A medida em que o desenvolvimento se desloca 
para mais longe, sentido exterior da cidade, os lucros urbanos diminuem e aumenta-se os 
custos em ritmo acelerado” (William H. Whyte, 1968). 

 

Figura 282. Estimativa de gastos previstos para implantação de infraestrutura: 
comparação entre os cenários - Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 283. Estimativa de gastos previstos para implantação de infraestrutura: 
comparação entre os cenários - NMF 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.  
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4.4 Prospectivas Espaciais de Cenários de Crescimento Rural 

4.4.1 Análise multitemporal de mudança dos usos do solo do espaço rural 
(Mediante unidades geomorfológicas) 

Depois de identificadas as unidades geomorfológicas e determinada a capacidade de uso, 
se procede a realizar uma análise multitemporal de usos considerando a análise LANDSAT, 
descrito em parágrafos anteriores. 

A finalidade desta análise será a de estabelecer o modelo atual de conservação de uso do 
solo das unidades geomorfológicas, especificamente daquelas cujas vocações é a 
conservação, e uma vez executada a cabo este processo, se desenvolverá os possíveis 
cenários de crescimento a futuro, que se mostram a seguir: 

- Tendencial: Gerará a partir da determinação de curvas de crescimento, como 
se explica mais adiante. Desta forma, se analisará o crescimento nos últimos 
anos e se realizará uma proteção no ano 2050. 

- Ótimo: Em função da capacidade de acolhida se determinará o uso vocacional 
para cada uma das unidades. 

- Intermediário: Para executar este cenário se considerará a porcentagem de 
aproximação dos cenários ótimo e tendencial, especificamente de 60 % e 40 
% respectivamente. 
 

O resultado desta análise será um mapa comparativo onde se poderão observar os estados 
de conservação daquelas unidades com vocação de conservação de cada um dos 4 cenários 
previamente detalhados, de forma que se possam observar as mudanças de uma forma  

 

Metodologia da análise multitemporal 

Em primeiro lugar se selecionaram todas aquelas unidades geomorfológicas cuja vocação 
seja a conservação. Em Palmas as unidades selecionadas foram as seguintes: 

- Montanhas - Cordilheiras 
- Serras Baixas 
- Colinas isoladas de litoral  
- Colinas isoladas com certa órgão 
- Serras e morros pequenos isolados 
- Dunas e áreas de proteção dunar 
- Manguezais 

A seguir se deve estabelecer que usos do solo procedentes da análise Landsat são 
indicadores de uma boa conservação. A seguir se mostram os que foram considerados: 

 
- Mata florestal 
- Dunas 
- Manguezais 
- Vegetação campestre 
- Pastagem 

 

Uma vez definidas as unidades a se ter em conta, se realizará uma análise de usos do solo, 
se considerará a mudança de uso do solo entre períodos, através da seguinte fórmula: 

 

 

  

 

Estabelecendo-se com essa taxa anual de mudança de uso do solo calculada, a tendência, 
ou seja, se representa a propensão ou inclinação de mudança até algum do tipo de uso do 
solo. 

 

  

Taxa anual de Mudança no Uso do Solo = (Valorj/Valori)^1/(j-.i)-1 
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Na seguinte tabela pode-se observar o modelo teórico para realizar estes cálculos: 

 

Tabela 126. Análise multitemporal dos usos do solo das unidades 
geomorfológicas 

Unidades Uso 1 Uso 2 ……… Uso Z Cenários 

Unidade 1 

* +  / 
Capacidade 
de acolhida 

Vi11 Vi12 …… Vi1z 
Cenário 
passado 

ano i 

Vj11 Vj12 …… Vj1z 
Cenário 

atual ano j 

Taxa anual de 
Mudança no Uso do 
Solo em unidade1= 

(Valor uso solo 1 ano 
j/Valor uso solo 1 

ano i)1/(i-j)-1 

Taxa anual de 
Mudança no Uso do 
Solo em unidade1= 

(Valor uso solo 2 
anos j/Valor uso 

solo 2 anos i)1/(i-j)-
1 

……. ……. 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

A seguir é indicado um exemplo de análise multitemporal em uma unidade geomorfológica 
específica da análise que se executou em Florianópolis, mais especificamente do “Morro 
de Cambirela”. 

 

Tabela 127. Unidades Geomorfológicas 

Unidades 
Geomorfológ

icas 

Área em 
Hectares 

Mata 
Florestal 

Dunas 
Vegetação 
Campestre 

Manguezal 
  

MORRO DA 
CAMBIRELA 

3,03           

 80,92% 0% 1,86% 0% 100% 1990 (%) 

 2,45 0 0,06 0 3,03 1990 (Has) 

 72,78% 0% 0,90% 0% 100% 2010 (%) 

 2,2 0 0,03 0 3,03 2010 (Has) 

 
-0,25 0 -3,00% 0%  

DIF (Atual - 1990) 
(Has) 

 -0,01 0 -0,04 0  Anual (%) 

 59,80% 0% O,23% 0% 1% Tendencial (%) 

 1,81 0 0,01 0 3,05 Tendencial (Has) 

 99,97%      100% Ótimo (%) 

 3,02      3,03 Ótimo (Has) 

 83,90% 0% 0,09% 0% 100% Intermediário (%) 

  
2,54 0 0 0 3,03 

Intermediário 
(Has) 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Como pode-se observar na tabela, atualmente se encontra em mal estado de conservação, 
também de que a quantidade de mata florestal tem diminuído desde 1990 até agora em 
8%. Aplicando a fórmula anterior podemos extrapolar estes dados aos cenários antes 
descritos.  

Adicionalmente a esta análise deve-se executar um estudo de imagem satélite, já que em 
ocasiões é possível que não se tenha uma porcentagem grande de mata florestal devido a 
tratar-se de terrenos muito escarpados, precipícios ou até mesmo porque são campos 
naturais, conformando uma zona em bom estado de conservação. 
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Figura 284. Morro de Cambirela 

 

Fonte: Google, 2013. 

Na figura ao lado é indicada uma imagem de satélite do Morro de Cambirela, onde é 
possível ver outro fator importante a se ter em conta, a pressão urbanística de seu entorno. 

Na imagem comparativa situada na próxima imagem pode-se observar como varia o estado 
de conservação em função do cenário.  
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Figura 285. Mapa da Pegada Urbana para os diferentes Cenários 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.  

 

Nas entidades pintadas de cor vermelho se corresponde com a pegada urbana, e as 
entidades coloridas em verdes são morros que foram analisados. Quanto mais escura é a 
cor das unidades geomorfológicas melhor é seu estado de conservação, assim, na imagem 
anterior podemos observar como nos cenários atual e intermediário, os morros têm um 
estado de conservação regular, que vai piorando no cenário tendencial, devido ao aumento 
da pressão urbanística. Contudo no cenário ótimo adquire um estado de conservação muito 
bom, devido à redução da influência urbana. 

 

RESULTADOS 

Sendo assim, segundo a metodologia explicada anteriormente realizou-se uma análise para 
cada uma das unidades geomorfológicas específicas, cujo objetivo foi o de estabelecer o 
grau de conservação para cada um dos cenários. A seguir é indicada uma tabela com os 
resultados desta análise, onde foram classificados em: 

- Em mal estado de conservação  

- Em regular estado de conservação  

- Em bom estado de conservação 

Desta forma, pode-se realizar uma análise comparativa do estado de cada unidade 
geomorfológica para cada cenário de uma maneira muito intuitiva. A seguir são indicados 
os mapas de conservação e as mudanças mais significativas nos cenários.  
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Tabela 124. Unidades Geomorfológicas para os distintos cenários 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICA 
MODELO 

ATUAL 
Cenário 

Tendencial 
Cenário 
Ótimo 

Cenário 
Intermed. 

MONTANHAS - CORDILHEIRAS DO TABULEIRO DO RIO 
CUBATÃO 

    

DO TABULEIRO DO RIO MADRE     

SERRAS BAIXAS SERRAS BAIXAS DO TIJUQUINHA     

SERRAS BAIXAS DO RATONES     

SERRAS BAIXAS DO TABULEIRO - LAGOA DE PERI     

SERRAS BAIXAS DO CUBATÃO     

SERRAS BAIXAS DO BIGUAÇU     

SERRAS BAIXAS DO TIJUCAS     

MORROS DE LITORAL MORRO DOS INGLESES     

MORRO DAS ARANHAS     

MORROS DA BARRA     

MORRO DO PANTANO-LAGONIHA LESTE     

MORRO DA DANIELA     

MORRO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA     

MORROS DA CRUZ E MOCOTÓ     

MORROS DA ARMAÇAO     

MORRO DE ARIRIU     

MORRO DE CEDRO     

PONTA DO PAPAGAIO     

MORRO DA PINHEIRA     

MORRO DO DEPRESIÓN CENTRAL     

MORRO DEL NORTE DA ILHA DE STA CATARINA     

MORROS DE INTERIOR CON CIERTA ENTIDAD MORRO 
DE AROREIRA 

    

MORRO ALTOS DE SAO JOSE     

UNIDADES GEOMORFOLÓGICA 
MODELO 

ATUAL 
Cenário 

Tendencial 
Cenário 
Ótimo 

Cenário 
Intermed. 

MORRO DA CAMBIRELA     

MORRO DE JURERE-CANAS VIERAS     

MORRITO OS RATONES     

MORROS DAS PEDRAS     

MORRINHO DO AEROPORTO     

MORRINHO RIBERÃO     

MORRO DE JARDIM JANAINA     

MORRINHO DE SAN JOSE     

MORRINHO DE GUARAREMA     

MORRO DE IMARUIM     

MORRO PEDRA BLANCA     

MANGUEZAL DO RIO RATONES     

MANGUEZAL DO SACO GRANDE     

MANGUEZAL DO ITACORUBI     

MANGUEZAL DO RIO TOVARES     

MANGUEZAL DO RIO TAPERA     

MANGUEZAL DO RIO GRANDE DE PALHOÇA     

MANGUEZAL DO RIO CUBATÃO     

DUNAS BEM CONSERVADA DOS INGLESES - RIO 
VERMELHO 

    

ÁREAS DE PROTEÇÃO DUNAR DOS INGLESES - RIO 
VERMELHO 

    

DUNA BEM CONSERVADA DO SANTINHO     

ÁREAS DE PROTEÇÃO DUNAR DO SANTINHO     

DUNA BEM CONSERVADA DA JOAQUINA     

ÁREAS DE PROTEÇÃO DUNAR DA JOAQUINA     

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.   
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Figura 286. Mapa de do Cenário Atual  

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.  

Modelo Atual 

As Serras baixas, em geral, não apresentam um bom estado de conservação. Existe uma 
dura pressão urbanística desenvolvida em torno as vias existentes, tanto para usos 
habitacionais como agroprodutivos, aproveitando as zonas de menor altura e inclinações 
moderadas. Esta expansão é centralizada nos arredores das “Serras baixas do Biguaçu” e 
“Serras baixas do Ratones”, mesmo que é observada de maneira generalizada em caminhos 
e ladeiras. 

As montanhas – cordilheiras mantém um bom estado de conservação, mas na zona oeste 
“Do Tabuleiro do rio Cubatão” observa-se que a mancha urbana e as zonas agrícolas estão 
começando a ter presença. 

Em geral a mancha urbana se distribui nas planícies fluvio costeiras e planícies onduladas, 
próximas a costa. No entanto, cada vez mais, são ocupados os terrenos de cheias de vales 
fluviais. A preferência pelas zonas costeiras acontece nos desenvolvimentos de invasão nas 
zonas de prioridade de conservação como são as Dunas, Mangues ou as ladeiras de 
pequenos Morros próximos as zonas urbanas. 

No caso das dunas é possível observar que a mancha urbana está muito próxima e, em 
alguns casos como a duna “Dos ingleses - rio vermelho”, está ocupando parte dela. Nos 
mangues é mantido um equilíbrio de não ocupação na atualidade, mas os 
desenvolvimentos cada vez mais próximos a estas zonas faz pensar em uma próxima 
expansão neste tipo de terrenos. Enquanto as ladeiras dos morros isolados, os morros de 
Imarum, Dos Ingleses, Dos Aranhas, Do pântano-Lagoinha do Leste, Do Paraguaio e De 
Pinheira são mantidos em boa conservação, todos os demais estão sendo abordados pela 
mancha urbana. 
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Figura 287. Mapa de do Cenário Tendencial  

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.  

Cenário Tendencial 

Como foi comentado anteriormente, para realizar uma previsão tendencial das unidades 
geomorfológicas, realizou-se uma análise da evolução das classes de Landsat ao longo dos 
últimos 20 anos, para posteriormente poder extrapolar esta informação no ano 2050.  

Em todas as serras baixas são observadas uma degradação paulatina, devido ao aumento 
de desenvolvimentos urbanos. Os crescimentos lineares agora existentes na planície 
onduladas são estendidas pelas ladeiras das Serras Baixas de Biguaçu, Tijucas e Cubatão 
associados a eixos de vias e linhas de água. Esta preferência concorda com o crescimento 
urbano associado aos usos agrícolas existentes na zona. Esta situação é reproduzida nas 
Montanhas do Tabuleiro do Rio Cubatão. 

A cordilheira do Tabuleiro do rio Madre não sofre uma forte pressão urbanística em grande 
medida pela disponibilidade de solo para o crescimento na proximidade da planície fluvio-
costeira da Praia Pinheira, sendo a única cobertura de Mata que não sofre uma forte perda 
vegetal nos municípios estudados. 

No restante das zonas de conservação, como Dunas ou Mangues é observada uma invasão 
progressiva dos usos urbanos. Cabe destacar o Manguezal do rio Ratones que passa a ter a 
proteção da zona inundável da planície do norte da Ilha de Santa Catarina, está abaixo de 
uma relativa pressão urbanística. Outro caso é o dos mangues do Rio Tavares, Itacorubi e 
Do Saco Grande que ao não possuir uma franja de proteção a seu redor está pressionada 
pelo crescimento urbano. 

Em relação as dunas, é prevista uma diminuição destas, já que a tendência dos últimos anos 
é a ocupação destas zonas pelos fortes crescimentos costeiros. 
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Figura 288. Mapa de do Cenário Ótimo  

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.  

Cenário Ótimo 

Para realizar o desenvolvimento do cenário ótimo inicia-se da ideia de que cada unidade 
geomorfológica está composta da totalidade do uso que foi estabelecido como ideal para 
sua vocação. Ao tratar-se de unidades cuja vocação é a conservação, os usos considerados 
são os seguintes: 

- Em serras baixas, montanhas cordilheiras, morros e colinas e pequenos 
morros isolados, o uso mais importante é o de Mata florestal e/ou vegetação 
campestre. 

- Em Mangues é considerada vocacional para cobertura própria de mangues 
- Em dunas os usos do solo desnudos ou de cobertura vegetal rastreira. 

 

Neste cenário ótimo o crescimento é distribuído em manchas urbanas delimitadas, densas 
e não em crescimentos dispersos com fortes componentes lineares. Planeja-se uma 
recuperação de todas as serras e cordilheiras do entorno. Não é assim o caso de morros e 
pequenas serras, já invadidos por atividades urbanas, cuja recuperação é limitada as partes 
altas e zonas de maior inclinação. 

As unidades de conservação associadas a costa, como dunas e mangues deixam de sofrer a 
pressão das construções urbanas e os aproveitamentos agroprodutivos. Aumentam seu 
valor ecológico. 
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Figura 289. Mapa de do Cenário Intermediário  

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE.  

Cenário Intermediário 

Para realizar o desenvolvimento do cenário intermediário foi considerada uma combinação 
dos cenários ótimo e tendencial, mediante algumas porcentagens de aproximação, que são 
de 60 % e 40 % respectivamente. 

Neste cenário o crescimento está contido praticamente no âmbito urbano atual, mesmo 
que mantenha os assentamentos dispersos existentes sem aumenta-los. Desta maneira 
inicia-se de uma posição bastante boa para fomentar o desenvolvimento vocacional das 
unidades morfológicas. 

Existe uma recuperação nas serras baixas Do Ratones e Do Tijunquinha, evitando os 
crescimentos desordenados nos entornos destas unidades. Igualmente são mantidas sem 
alteração as cordilheiras e montanhas e algumas serras baixas situadas na Ilha de Santa 
Catarina, o município do Governador Celso Ramos e o entorno do rio Cubatão. 

A maior condição ocorre nos morros associados ao litoral, de novo devido a permanente 
pressão urbanística residencial e de segunda residência vinculada as zonas de costa. Esta 
preferência pelas zonas ribeiras é traduzida em condições também em mangues e dunas, 
pelo que a proteção em estas zonas deve ser prioritária para evitar sua degradação nos 
próximos anos. 
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4.4.2 Crescimento da pegada urbana considerando as unidades 
geomorfológicas; determinação de vetores de crescimento da pegada no 
espaço rural e crescimentos urbanos incompatíveis. 

Uma vez definidas as unidades geomorfológicas se identificam a vocação de cada uma das 
unidades, distinguindo-as entre as que apresentam vocação de conservação e aquelas com 
vocação de desenvolvimento urbano, como se mostra na seguinte lista: 

- Vocação de conservação:  

 - Montanhas – Cordilheiras 

- Serras baixas 

- Colinas isoladas de Litoral  

- Colinas isoladas com algum órgão 

- Serras e morros pequenos isolados 

- Manguezais 

- Dunas e suas zonas de proteção 

- Vocação de desenvolvimento urbano: 

 - Planícies onduladas 

 - Vales Fluviais 

 - Planícies Fluvial – Costeiras 

 

Na seguinte imagem se pode observar uma classificação em função da vocação das 
unidades Geomorfológicas: 

Figura 290. Mapa de Vocação de conservação e de desenvolvimento urbano 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Uma vez determinada a vocação destas unidades se analisa o crescimento da mancha 
urbana sobre estas, com a finalidade de obter um mapa de conflito de uso do solo. Desta 
forma, se podem detectar crescimentos inadequados sobre unidades com vocação de 
conservação. 

A seguir se mostram os mapas de conflitos de uso do solo que foram executados com as 
pegadas urbanas dos anos 1993, 2003 e 2013. 

Figura 291. Mapa de Conflito de uso do Solo de 1993 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Figura 292. Mapa de Conflito de uso do Solo de 2003 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Figura 293. Mapa de Conflito de uso do Solo de 2013 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Como é possível observar, nas zonas de crescimento inadequado estão aumentando. A 
seguir são mostrados os principais vetores de crescimento urbano inadequado: 

 

Crescimento conflitivo em Morros: 

Está ocorrendo um crescimento urbano inadequado nos morros situados nas zonas 
metropolitanas, como no Morro Da Cruz de Mocotó (Florianópolis), e nos dos municípios 
de São José e Palhoça. 

 

Figura 294. Crescimento urbano desadequado 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 

Figura 295. Indicações do Crescimento Urbano inadequado 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Crescimento de assentamentos dispersos em zonas de Serras baixas.  

Está ocorrendo crescimento urbano inadequado em praticamente todas as zonas das Serras 
baixas.  

 

Figura 296. Crescimento disperso em Serras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Crescimento inadequado em Duna 

Ocorre também um crescimento urbano nas zonas miss externas das dunas. Em especial na 
zona norte da duna Dos Ingleses. 

 

Figura 297. Crescimento em Dunas 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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4.5 Comparação de Cenários de Crescimento Urbano e Rural 

A partir das análises realizadas nos itens anteriores foi possível desenhar quatro diferentes 
cenários: cenário atual, cenário tendencial, cenário ótimo e cenário intermediário. Em que 
foi considerado, para o cenário atual, as históricas e as presentes dinâmicas territoriais e 
populacionais que conduziram e conduzem a ocupação do território tal qual ele se 
apresenta hoje. Para o cenário tendencial se considerou a permanência das mesmas 
tendências atuais na projeção temporal a 2030 e 2050, de forma que os presentes eixos 
estruturadores da dinâmica territorial foi mantido, bem como o modelo de ocupação com 
formato espraiado e mantendo os espaços de vazios urbanos. Porém, para os desenhos dos 
cenários ótimo e intermediário, se considerou intervenções, de distintas ordens e 
intensidades, responsáveis por romper este modelo atual, e criando a possibilidade de criar 
uma cidade mais ordenada e com maior qualidade socioambiental. 

Diante deste resumo e de tudo o que foi levantado e discutido anteriormente, é possível 
comparar os cenários a partir de suas principais diferenças: densidades das áreas 
residenciais, configuração das classes de análises que representam os usos do solo, 
desenho da pegada urbana e da relação entre a mancha urbana e o meio físico natural do 
território. Estas diferenças são tratadas a seguir. 

O atual cenário aponta para um território com aproximadamente 52% das áreas 
residenciais com densidades líquidas muito baixas, ou seja, com menos de 50 hab/ha, e 
35% de áreas com densidade baixa, com 100 hab/ha. Sendo Águas Mornas, São Pedro 
Alcântara e Governador Celso Ramos com mais de 98% das áreas com densidades muito 
baixas. Em Florianópolis, 80% do município tem densidade inferior a 100 hab/ha (Tabela 
128 e Figura 298). 

Para as novas áreas a serem ocupadas se considerou as densidades das classes de análise 
residenciais mais representativas e que, portanto, acolhem o maior contingente 
populacional, conforme apresenta a Tabela 125. Replicando estas novas densidades nos 
novos solos é possível perceber um leve adensamento das áreas residenciais de alguns 
municípios, como Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz, porém os municípios com 
potencial turístico, a densidade diminui em virtude da criação de solos para segunda 
residência ocasionais, como acontece com Florianópolis, Governador Celso Ramos e 
Palhoça (Tabela 128). 

 

Tabela 125. Densidades líquidas adotadas para os solos no cenário tendencial 

Setores Tendencial (2050) 

Águas Mornas 55,7 

Antônio Carlos 44,2 

Biguaçu 63,3 
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Setor Campeche 39,3 

Setor Centro 71,7 

Setor Sul 56,8 

Setor Canasvieiras 32 

Setor Ingleses 42 

Governador Celso Ramos 31,5 

Palhoça 40 

Santo Amaro da Imperatriz 58,4 

São José 66,8 

São Pedro de Alcântara 44,4 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

No entanto, para o cenário ótimo se considerou densidades líquidas maiores, 
representativas de cidades compactas. Diante das particularidades do território foram 
adotadas distintas densidades. Nas áreas consideradas já consolidadas, manteve-se as 
densidades atuais, e para as áreas de média e baixa consolidação foram adotadas 
densidades que variaram conforme o município e setor de Florianópolis. Ao setor Centro 
foi atribuído de 150 a 250 hab/ha, enquanto que em Governador Celso Ramos as 
densidades atribuídas foram 60 hab/há (Tabela 126). Desta forma foi possível ampliar a 
densidade líquida média dos setores e aumentar a absorção de população, conforme 
apresentado na Tabela 128. 
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Tabela 126. Densidades líquidas adotadas para os solos no cenário Ótimo 

‘’’ Ótimo (2050) 

Águas Mornas 100 

Antônio Carlos 85 

Biguaçu 120 
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Setor Campeche 100 e 150 

Setor Centro 250 e 150 

Setor Sul 100 

Setor Canasvieiras 100 

Setor Ingleses 100 

Governador Celso Ramos 60 

Palhoça 80 

Santo Amaro da Imperatriz 100 

São José 150 

São Pedro de Alcântara 88 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Por fim, no cenário intermediário, as áreas já consolidadas foram mantidas com a mesma 
densidade, tendo sido alterado apenas as áreas em consolidação e a densidade dos vazios 
urbanos ocupados e dos novos solos. Seguindo diretrizes próximas ao cenário ótimo, porém 
com valores mais realistas foi possível chegar em novas densidades referências, 
apresentadas na Tabela 127. A adoção destes valores resultou em novos valores médios, 
que por vezes se assemelhou ao ótimo (Tabela 128). 

 

 

 

Tabela 127. Densidades líquidas adotadas para os solos no cenário intermediário 

Setores Intermediário (2050) 

Águas Mornas 80 

Antônio Carlos 60 

Biguaçu 80 

Fl
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Setor Campeche 80 

Setor Centro 150 e 100 

Setor Sul 60 

Setor Canasvieiras 60 

Setor Ingleses 60 

Governador Celso Ramos 60 

Palhoça 60 

Santo Amaro da Imperatriz 60 

São José 100 

São Pedro de Alcântara 60 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Tabela 128. Densidades líquidas média por setores, nos distintos cenários 

Setores Atual (2010) 
Tendencial 

(2050) 
Ótimo 
(2050) 

Intermediário 
(2050) 

Águas Mornas 59 67 71 71 

Antônio Carlos 40 42 51 51 

Biguaçu 43 53 68 69 

Fl
o
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Setor Campeche 36 36 55 60 

Setor Centro 72 125 116 111 

Setor Sul 29 55 46 44 

Setor Canasvieiras 29 51 46 38 

Setor Ingleses 38 59 58 52 

Governador Celso Ramos 27 18 37 34 

Palhoça 39 38 61 59 

Santo Amaro da Imperatriz 26 44 51 51 

São José 63 65 95 89 

São Pedro de Alcântara 31 58 67 67 

Total Florianópolis 48 40 76 69 

NMF 47 45 74 69 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Em consequência da adoção das diferentes densidades, algumas classes de análises, que 
representam os usos do solo, foram alteradas. Por exemplo, áreas de vazios urbanos foram 
ocupadas, especialmente nos cenários ótimo e intermediário, e áreas em consolidação ao 
se consolidarem passaram a ser caracterizadas por classes residenciais (Figura 299). 
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Figura 298. Distribuição das densidades nos diferentes cenários estudados 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.   
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Figura 299. Distribuição das classes de análises nos diferentes cenários estudados 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 
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Com estas informações é possível prever quanto da população será absorvida na mancha 
urbana atual e quanto da população demandará novos solos urbanos para a ocupação, 
conforme apresentado na Tabela 129. 

 

 

 

Tabela 129. População absorvida e não absorvida, por setores, nos distintos dos cenários 

Municípios População 2010 População a 2050 
População absorvida População não absorvida 

Tendencial Ótimo Intermediário Tendencial Ótimo Intermediário 

Águas Mornas 5.548 6.721 6.461 6.721 6.721 260 - - 

Antônio Carlos 7.458 10.037 8.014 9.150 8.652 2.023 887 1.385 

Biguaçu 58.206 109.008 64.013 80.137 72.901 44.995 28.871 36.107 
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Setor Campeche 30.028 133.810 36.115 32.515 36.115 101.295 96.173 97.695 

Setor Centro 249.477 354.498 268.267 264.306 268.267 90.192 80.007 86.231 

Setor Sul 34.391 65.246 38.326 36.237 38.326 29.009 24.503 26.920 

Setor Canasvieiras 46.532 91.548 57.685 49.670 57.685 41.878 26.666 33.863 

Setor Ingleses 60.812 89.703 76.639 68.701 76.639 21.002 2.463 13.064 

Governador Celso Ramos 12.999 20.212 13.136 16.265 16.265 7.076 3.947 3.947 

Palhoça 137.334 269.648 169.407 204.451 187.672 100.241 65.197 81.976 

Santo Amaro da Imperatriz 19.823 30.663 24.982 30.663 30.663 5.681 - - 

São José 209.804 377.311 231.320 258.645 246.298 145.991 118.666 131.013 

São Pedro de Alcântara 4.704 7.662 6.944 7.662 7.662 718 - - 

Total Florianópolis 421.240 734.805 451.430 504.993 477.033 283.375 229.812 257.772 

NMF 877.116 1.566.067 975.707 1.118.687 1.053.866 590.360 437.287 512.201 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE. 

 

Desta forma, a população não absorvida demandará novas áreas de ocupação, que podem 
ser distribuídas dentro do próprio solo urbano atual, nos chamados espaços vazios, ou em 
novos solos urbanos, que serão somados à mancha urbana atual. 

Cada cenário atua de maneira diversa. O cenário tendencial, respeitando a dinâmica atual, 
não ocupa espaços vazios do setor, e ao assumir a densidade média para novos solos 
urbanos acaba criando mais de 16 mil hectares no NMF e pouco mais de 9 mil hectares em 
Florianópolis. 
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O cenário ótimo, por outro lado, ao se ocupar os espaços vazios, principalmente de 
Florianópolis, Palhoça e São José, seria necessário apenas a criação de 80 hectares de novos 
solos urbanos de Florianópolis e 200 hectares no NMF. 

No cenário intermediário, privilegiou também a ocupação de espaços vazios, embora ao se 
adotar densidades menores que no cenário ótimo foi necessário ocupar uma área maior, 
tanto de vazios como de novos solos. Ao todo foram criados mais de 2,6 mil hectares de 
novos solos no NMF, dos quais 1,3 mil hectares estão localizados em Florianópolis. 

Assim, todas estas alterações de configurações no território refletem no tamanho da 
mancha urbana e em como ela se apresenta, se mais condensada ou se mais espraiada, 
como pode ser observado na Tabela 130 e na Figura 300. 

O formato e extensão da mancha urbana reflete no meio natural, podendo alterar as classes 
geomorfológicas do território. Deste modo, manchas urbanas mais compactas e que 
valorizem as fisiografias naturais oferecem menor pressão ao meio natural que manchas 
espraiadas e que desconsideram a conservação da paisagem do entorno. 

A Figura 301 aponta estas diferenças entre os cenários estudados, evidenciando a eficiência 
do cenário ótimo em manter ou ampliar as fisiografias naturais.  

No cenário tendencial se vê o avanço da mancha urbana sobre as áreas verdes classificadas, 
fazendo inclusive que estas áreas reduzam seu grau de conservação. Este avanço a longo 
prazo significará na perda desta fisionomia, devido ao impacto da alteração completa do 
uso do solo. As principais fisionomias afetadas são os manguezais e as áreas verdes mais 
próximas ao perímetro urbano. 

Por outro lado, o cenário ótimo ao considerar uma mancha mais compacta e integrada ao 
meio natural, onde se propõe medidas de valorização e expansão das fisiografias presentes 
no território, é possível perceber uma melhora no estado de conservação destas unidades 
ambientais. 

No que tange ao cenário intermediário, ao considerar parte das recomendações do cenário 
ótimo foi possível perceber certa recuperação das unidades ambientais e uma respectiva 
melhora em seu estado de conservação, embora em menor grau que no cenário ótimo. Esta 
diferença com o cenário ótimo demandaria de medidas prolongadas para que a longo prazo 
o nível ideal de conservação fosse atingido. Faz-se destaque para as áreas de manguezais, 
que mesmo com as medidas intervencionistas o avanço territorial comprometeria o atual 
estado de conservação dos mesmos. 
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Tabela 130. Mancha urbana, por setores, nos distintos dos cenários 

Setores 
Mancha 
Urbana 

2010 

Vazios 
Urbanos 

2010 

Vazios Ocupados 2050 Novo Solo 2050 Mancha urbana 2050 

Tendencial Ótimo Intermediário Tendencial Ótimo Intermediário Tendencial Ótimo Intermediário 

Águas Mornas 94 233 - - - 6 - - 100 94 94 

Antônio Carlos 184 481 - 10 23 53 - - 237 184 184 

Biguaçu 1.354 2.042 - 240 451 758 - - 2.112 1.354 1.354 

Fl
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Setor 
Campeche 

842 853 - 130 130 2.821 - 514 3.663 842 1356 

Setor 
Centro 

3.476 659 - 279 288 1.779 - 1 5.266 3.476 3.477 

Setor Sul 1.178 1.613 - 244 279 597 - 165 1.775 1.178 1.343 

Setor 
Canasvieiras 

1.630 3.557 - 181 181 2.814 80 559 4.444 1.710 2.189 

Setor 
Ingleses 

1.609 1.091 - 24 217 1.013 - 94 2.622 1.609 1.703 

Governador Celso 
Ramos 

488 1.185 - 65 65 654 - 83 1.142 488 571 

Palhoça 3.493 3.166 - 815 809 3.616 120 654 7.110 3.613 4.147 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

597 1.958 - - - 106 - - 703 597 597 

São José 3.349 1.700 - 635 635 2501 - 554 5.851 3.349 3.903 

São Pedro de 
Alcântara 

114 428 - - - 17 - - 131 114 114 

Total Florianópolis 8.735 7.773 - 859 1.096 9.034 80 1.333 17.770 8.815 10.068 

NMF 18.409 18966 - 2.626 3.080 16.746 200 2.623 35.155 18.608 21032 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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Figura 300. Desenho das manchas urbanas nos diferentes cenários estudados 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE.   
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Figura 301. Relação entre as manchas urbanas e as fisionomias geomorfológicas, nos diferentes cenários estudados 

 

Fonte: Elaboração do Consórcio IDOM-COBRAPE 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 Principais Conclusões 

O Estudo 3, de Crescimento Urbano, foi estruturado metodologicamente em uma primeira 
parte cujo objetivo foi fazer o diagnóstico da área de estudo, e uma segunda parte cujo 
objetivo foi desenhar cenários prospectivos. A elaboração deste capítulo foi baseada em 
levantamento técnico e participativo, em conjunto com uma análise integrada do tipo 
SWOT. Como resultado foi possível chegar em três cenários referência: cenário tendencial, 
cenário ótimo e cenário intermediário. Por fim, ressalta-se que o Estudo 1 – Mitigação e 
Mudanças Climática e o Estudo 2 – Vulnerabilidade e Riscos Naturais forneceram diversos 
insumos para a produção do Estudo de Crescimento Urbano, estando, os três estudos, 
sempre relacionados e interligados. 

Assim, a partir de toda a análise realizada ao longo deste estudo foi possível identificas as 
principais questões sofridas no território e em conjunto construir diretrizes e 
recomendações para o ordenamento urbano e para a gestão do território. 

Entendendo que a dinâmica de crescimento urbano está relacionada com o contexto 
regional e não apenas local, o Estudo 3 alterou o foco da análise, ampliando a área de 
estudo inicialmente da cidade ICES, Florianópolis, para seu entorno de influência. Desta 
maneira, a ampliação para o Núcleo Metropolitano de Florianópolis (que engloba além de 
Florianópolis, os municípios de Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Governados Celso 
Ramos, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São Pedro Alcântara) foi 
extremamente relevante para a análise das dinâmicas urbanas e que não estão 
relacionadas apenas com os limites políticos municipais, mas dependem de fenômenos 
regionais, estaduais e intramunicipais, ocasionalmente complexos. Assim, para a 
identificação da área de estudo foram considerados os seguintes critérios: 

 Delimitação atual da mancha urbana, que corresponde, à área urbanizada de 
Florianópolis e mais o perímetro urbano do NMF; 

 Determinação de cinco setores em Florianópolis: Campeche, Centro, Sul, 
Canasvieiras e Ingleses; 

 Vetores de expansão do crescimento urbano a 2050; 
 Crescimento populacional vegetativo e movimento migratórios entre os distintos 

setores; 
 Análises de relações e fluxos entre núcleos urbanos e áreas de assentamento 

humano. 

 

 

A análise histórica e da situação atual do NMF identificou as tendências de crescimento e 
as principais debilidades e fortalezas do território. Entre 1980 e 2000 as cidades que mais 
cresceram foram Palhoça, Biguaçu, São José e Florianópolis, cidades que foram a área 
conurbada junto à capital. Entretanto, na última década os índices de crescimento 
interanual da população da região decresceram, passando de 3,29 % a 2,15%, mas ainda 
está acima da média estadual e nacional, que somaram respectivamente, 1,57% e 1,17%, 
entre 2000 e 2010. 

Nesse contexto, Florianópolis tem se configurado como o maior atrativo da região, 
concentrando um grande contingente populacional, que corresponde à metade da 
população total do NMF. No senso de 2010, Florianópolis tinha 421.240 habitantes e o NMF 
tinha 877.116 habitantes. 

Atualmente a população do NMF está distribuída em áreas de residência unifamiliar 
formais, com densidade líquida média para região de 50 hab/ha, variando entre as cidades. 
Analisando os diferentes setores de Florianópolis, o setor Centro apresenta 70% das áreas 
residenciais com densidades de média a alta, enquanto que os setores Canasvieiras, 
Ingleses e Campeche quase a totalidade das áreas residenciais possuem densidades baixas 
e muito baixas (menos de 100 hab/ha). 

São José é a cidade com maior densidade líquida média, somando 154 hab/ha. Os 
municípios menos densos são Governador Celso Ramos, com 27,1 hab/ha, e Santo Amaro 
da Imperatriz, com 35,5 hab/ha. Em Florianópolis, a diferença de adensamento é muito 
grande, no setor Centro a densidade é de 104,3 hab/ha, enquanto que em Canasvieiras é 
de apenas 33,8 hab/ha. Um dos fatores responsáveis pela alta densidade no setor Centro é 
a maior mobilidade e acesso com o continente. Além disto, é neste setor onde se 
concentram as atividades econômicas, acarretando em um forte movimento pendular 
diário. 

A mobilidade é um dos principais problemas de Florianópolis, o alto fluxo existente entre a 
Ilha e o continente, e o fluxo interior da Ilha são dificultados pelos acidentes geográficos. 
Para acessar o continente há apenas uma ponte integradora, e dentro do município as 
rodovias que cortam a serra dificulta a comunicação entre os setores. Estes fatos são 
responsáveis por piorar a qualidade de vida dos habitantes, caracterizando a região com 
forte segregação socioespacial. 

Aliadas à mobilidade, pressões como especulação imobiliária e altos valor do solo fazem 
com que a população de menor poder aquisitivo procure solos inaptos e irregulares, muitas 
vezes mais centrais, ampliando-se a ocupação de áreas de limitantes e condicionantes. 
Assim, em 2010, mais de 278 mil habitantes do NMF estavam nestas áreas, das quais 
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aproximadamente 109 mil estavam vivendo em áreas de risco a vida humana, 
representados pelos eventos naturais de inundação e deslizamentos, que são piorados em 
um cenário futuro e no cenário de mudanças climáticas. Em Florianópolis a população 
vivento em áreas de limitantes e condicionantes é de 130 mil habitantes. 

Além desses fatores, a presença de domicílios não ocupados limita a oferta de residências 
em áreas apropriadas, aumentando ainda mais a especulação imobiliária. Existe dois 
modelos de domicílios não ocupados. Os permanentes vagos, que configuram domicílios 
vazios sem usos, e os permanentes ocasionais, que são usados como segunda residência. 
Ao todo, em Florianópolis existem mais de 21 mil domicílios vagos, em São José existem 
outros 7.643, e em Palhoça mais 6.563 domicílios vagos. Os domicílios ocasionais estão 
localizados em Florianópolis, Governador Celso Ramos e Palhoça, com 25.139, 2.903 e 
9.096 domicílios, respectivamente. A presença de uma grande quantidade de domicílios 
ocasionais causa impactos nas infraestruturas públicas, que durante as temporadas de 
veraneio extrapolam suas capacidades de atendimento, causando exaustão nos sistemas 
de saneamento básico. 

Por fim, a presença de espaços vazios também é um dos problemas a serem enfrentados 
pelos centros urbanos brasileiros. Estes vazios são, principalmente, áreas esperando a 
valorização imobiliária e, por isso, têm se consolidado de maneira muito vagarosa, 
causando entre outros problemas o aumento da inseguridade em seu entorno. Neste 
sentido, atualmente Palhoça possui por volta de 3.166 hectares de vazios urbanos, em 
Biguaçu este número chega a 2.042 hectares, e em Florianópolis os vazios somam mais de 
7.770 hectares, distribuídos principalmente no setor Canasvieiras, com 3.557 hectares 
vazios. 

Para a análise dos diversos cenários futuros, fez-se a projeção populacional, em que se 
previu um aumento populacional a 2030 totalizando mais de 1,22 milhões habitantes no 
NMF, dos quais aproximadamente 576,8 mil estão em Florianópolis. Em 2050 estes valores 
aumentam para 1,56 milhões e 734,8 mil habitantes, respectivamente. Desta maneira, para 
atender a população prevista a futuro foi necessário fazer uma projeção territorial, a fim de 
entender as dinâmicas de ocupação e prever, por conseguinte, se a mancha urbana atual 
comportaria a nova população. 

Respondendo de maneira idêntica ao cenário atual, o cenário tendencial se constitui na 
projeção das mesmas formas de ocupação e usos do território identificadas atualmente, 
sem qualquer intervenção. Deste modo todas as debilidades são mantidas, e por vezes 
intensificadas diante da sinestesia de todos os agentes de pressão. 

Como resposta, este cenário prevê a permanência dos vazios urbanos e dos domicílios não 
ocupados, a continuidade da ocupação com as mesmas densidades e com morfologia 

espraiada. Em números gerais, o cenário tendencial, até 2050, criaria mais de 11,9 mil 
hectares de mancha urbana residencial no NMF, e mais, aproximadamente, 16,7 mil 
hectares de áreas não residenciais e de usos ocasionais. Além disto, em 2050, as áreas de 
limitantes e condicionantes sofreriam um aumento populacional de aproximadamente 260 
mil novos moradores, dos quais 105 mil estariam em risco a vida. 

Os custos envolvidos nas novas infraestruturas e serviços para atender a população no 
cenário tendencial geraria um custo mínimo de investimento em infraestrutura no NMF da 
ordem de R$ 6,6 bilhões, quantia difícil de manejar para as alçadas públicas. No caso 
específico de Florianópolis o valor total demandado seria da ordem de R$ 3,6 bilhões. 

Por outro lado, no cenário ótimo o território urbano é intervencionista, sendo estruturado 
para promover as fortalezas locais e minimizar e neutralizar as debilidades presentes na 
área de estudo, respeitando também as premissas de sustentabilidade. Desta maneira, este 
cenário prevê a ocupação dos vazios urbanos e dos domicílios vagos, e considera o 
adensamento populacional, adotando densidades líquidas que variam entre 60 a 250 
hab/ha, a depender do município, a densidade adotada para Florianópolis, por exemplo, 
varia entre 100 e 250 hab/ha, sendo a de 250 hab/ha localizada no setor Centro. Em 
consequência, para absorver a população prevista a futuro seria necessário criar apenas 80 
hectares de novos solos em Florianópolis, no restante do NMF seriam criados 200 hectares 
no total. 

Como proposição do cenário ótimo a população que vive nas áreas de limitantes seriam 
reassentadas e estas áreas passariam por projetos de requalificação a fim de mitigar os 
problemas e evitar futuras ocupações indevidas. 

Considerando estes fatores, o investimento mínimo em infraestrutura no cenário ótimo do 
NMF é da ordem de R$ 753 milhões e em Florianópolis da ordem de R$ 195 milhões. De 
forma que a diferença entre o cenário tendencial e ótimo poderia ser investida em outras 
ações de melhoria da qualidade de vida local. Tais como, a neutralização da segregação 
socioespacial presente no território através da melhoria da mobilidade com a implantação 
do BRT, da requalificação de áreas de oportunidade e da criação de centralidades 
ampliando a diversidade de usos. Bem como a ampliação das áreas verdes urbanas, 
melhorando a qualidade ambiental, e a estruturação de corredores verdes, com função de 
conter a mancha urbana e de conectar as Unidades de Conservação. 

Por fim, o cenário intermediário propõe uma imagem realizável ou viável do crescimento 
urbano a futuro, melhorando a imagem tendencial, mas entendendo a dificuldade em se 
alcançar os níveis ótimos, considerados utópicos à realidade. 

Assim, este cenário apropria-se de propostas realizadas no cenário ótimo, como a melhora 
da mobilidade urbana, ampliação e requalificação de áreas verdes e aumento do 
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adensamento urbano e entende as principais tendências e formas de crescimento da 
cidade, buscando uma situação equacionada e equilibrada. Deste modo, o aumento dos 
índices urbanísticos é mais baixo que no cenário ótimo, mas ainda mais alto que no cenário 
tendencial. 

Desta forma, com um adensamento menos intenso e com a ocupação de parte dos vazios 
urbanos, seria necessário criar 2.938 hectares no NMF para conseguir absorver a totalidade 
da nova população a 2050, sendo 716 hectares em Florianópolis. Outro pressuposto 
seguido por este cenário é o reassentamento da população em áreas de limitantes e seu 
respectivo controle de futuras ocupações, da mesma forma como adotado no cenário 
ótimo. Desta maneira, os novos solos urbanos, criados para atender a nova população, 
deverão estar localizados, preferencialmente, próximos à mancha urbana atual, em 
terrenos aptos ao crescimento urbano, buscando zerar o crescimento de assentamentos 
habitacionais precários e em áreas com risco à vida humana e minimizando, também, a 
tendência da segregação socioespacial. 

Respondendo a estas dinâmicas, os custos previstos para o cenário intermediário são da 
ordem de R$ 2,1 bilhões no NMF, dos quais R$ 765 milhões seriam o custo de Florianópolis 

Assim, de modo geral, entende-se que para se atingir os objetivos do cenário intermediário, 
é imprescindível adotar diversas ações voltadas para a constituição de um desenvolvimento 
urbano mais sustentável a futuro, na NMF, conforme será tratado no item a seguir. 

 

5.2 Principais Recomendações 

Este estudo fornece a projeção da realidade territorial, a médio e longo prazo (2030-2050), 
que raramente é levado em conta pela administração e gestores públicos envolvidos nas 
questões governamentais urgentes do dia-a-dia. Além disso, tem a virtude de fornecer uma 
visão global da aglomeração espacial, deixando de lado a rigidez dos limites administrativos 
dos instrumentos de planejamento existentes.  

Para propor ações estratégicas para o desenvolvimento urbano é necessário não apenas 
analisar estes recursos, mas também definir os objetivos e diretrizes que as conduzirão. O 
objetivo central do estudo de desenvolvimento urbano é apontar um futuro sustentável, 
tanto do ponto de vista ambiental como socioeconômico. Para tanto é necessário 
racionalizar recursos, minimizar a segregação socioterritorial, garantir a preservação do 
meio ambiente e utilizar os potenciais existentes na região estudada. 

 

5.2.1 Diretrizes Gerais 

Uma das questões mais importantes para se alcançar estes objetivos é a contenção do 
espraiamento da mancha urbana. Além de ameaçar áreas ambientalmente frágeis 
próximas ou dentro dos centros urbanos, o crescimento horizontal das cidades gera custos 
enormes de infraestrutura, dificulta a mobilidade urbana e cria bolsões de pobreza em 
áreas periféricas. Para reduzir o espraiamento da Área Conurbada de Palmas, iremos utilizar 
as seguintes diretrizes: 

 Aumento da densidade de ocupação 
 Ocupação de vazios urbanos 
 Criação de cinturão verde em torno da mancha urbana existente 

 

A mobilidade é um tema que implica em todos os demais, pois está diretamente 
relacionado às distâncias existentes dentro do centro urbano, emissão de gases de efeito 
estufa, aumento do estresse da população, dificuldade de acesso aos equipamentos 
públicos e serviços básicos e ainda causa mortes por acidentes. A fim de minimizar os 
problemas relativos a mobilidade na ACP seguiremos as seguintes diretrizes: 

 Planejamento de vias considerando seus impactos como indutores de crescimento 
urbano 

 Segregação de transporte de cargas e passageiros 
 Priorização de transporte não motorizado sobre o motorizado, e do coletivo sobre 

o individual 
 Redução da locomoção por transporte individual 
 Investimento em meios de transporte diversificados e menos poluentes, como 

trem, metrô, hidroviário 
 Diversificação de usos de solo na malha urbana a fim de aproximar emprego e 

moradia 

 

Outro tema importante é a segregação socioterritorial. O crescimento rápido e 
desordenado dos centros urbanos gera diversos problemas sociais, de segurança e saúde 
da população. A medida em que as cidades crescem o solo urbano da região central provida 
de infraestrutura fica cada vez mais valorizado, impedindo o acesso da população de baixa 
renda a estes locais e gerando a segregação socioespacial já existente em Palmas. Para 
reduzir as desigualdades socioterritoriais de Palmas e sua área conurbada serão adotadas 
as seguintes diretrizes: 
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 Qualificação das áreas de lazer e equipamentos públicos e sua distribuição 
equitativa pelo território 

 Reassentamento de toda a população que ocupa áreas de risco à vida humana 
e/ou provisão de infraestruturas que evite por completo o risco a vida em tal área. 

 Reassentamento da população residente em áreas ambientalmente frágeis e/ou 
provisão de mecanismos que impeçam o espraiamento da ocupação e minimizem 
seus efeitos negativos sobre a área 

 Processo permanente de produção de habitação social em áreas centrais 
 Implantação de infraestrutura em regiões carentes 

 

Em relação à qualidade ambiental, é importante não apenas garantir a preservação de 
ecossistemas, áreas frágeis, parques e cursos d’água como também considerar o sistema 
de áreas livres urbanas e a integração de ambos. Este tema é central no estudo e seu reflexo 
aparece em todos os outros quando se definem diretrizes como a criação de cinturão verde, 
reassentamento da população que ocupa áreas ambientalmente frágeis ou redução de seus 
efeitos sobre estas, investimento em meios de transporte menos poluentes e preservação 
de patrimônio histórico e cênico. As diretrizes sobre qualidade ambiental também estão 
integradas com o Estudo 1: Mitigação e Mudanças do Clima ao colocar em pauta ações que 
reduzem a emissão de gases de efeito estufa ou que sequestrem o carbono da atmosfera 
por meio do plantio de árvores. 

A implantação de grandes empreendimentos e rodovias sem o planejamento necessário 
pode gerar barreiras físicas que cortam as cidades e corredores verdes, dificultando a 
integração entre as diversas regiões da cidade e impossibilitando a livre circulação da fauna 
existente. Além disso, a falta de ordenamento territorial pode trazer conflitos de usos, 
como entre atividades que geram ruído e residências, e contaminação do solo e lençol 
freático, com a implantação de indústrias poluentes em áreas impróprias e a dificuldade de 
fiscalização destas. Serão seguidas as diretrizes para ampliar a qualidade ambiental da ACP: 

 Implantação de corredores ecológicos 
 Qualificação de áreas verdes e implantação de equipamentos urbanos nas 

unidades de conservação  
 Neutralização ou mitigação das barreiras urbanas 
 Ordenamento do uso do solo com segregação de usos conflitantes 
 Aumento da qualidade urbanística da cidade na escala do pedestre 

 

A ACP possui grande potencial turístico e logístico, que devem ser explorados de maneira 
sustentável trazendo o máximo de crescimento econômico e social para a região. Além 

disso, os setores terciário e industrial também devem ser estimulados com o mesmo 
propósito. Para tanto serão seguidas as diretrizes: 

 Preservação e qualificação do patrimônio histórico e cênico 
 Investimentos em infraestruturas para transporte de cargas 
 Criação de subcentros urbanos 
 Incentivo à produção industrial 

 

Para que seja possível planejar, implantar e fiscalizar as ações estratégicas é necessária uma 
gestão pública fortalecida e integrada nos diferentes setores e níveis hierárquicos, além de 
contar com a participação popular. Para tanto, as seguintes diretrizes serão adotadas: 

 Ampliação e qualificação da fiscalização dos padrões impostos nas áreas urbanas, 
rurais e de preservação  

 Garantir a gestão democrática e a participação popular nas tomadas de decisões, 
planejamento e fiscalização das questões urbanas 

 Ampliação e consolidação das articulações intermunicipais, setoriais e 
governamentais 

 Implementação de sistemas de informação centrais que facilitem o planejamento 
urbano e a comunicação entre as esferas governamentais 

 

Mesmo tendo estas diretrizes sido apresentadas por temas, elas dialogam entre si e se 
complementam, de maneira a apontar um futuro sustentável para Palmas e sua área 
conurbada. 

 

5.2.2 Recomendações 

As recomendações contidas neste estudo são baseadas nas diretrizes gerais, análise dos 
cenários de crescimento a médio e longo prazo, bibliografia específica sobre os temas 
abordados e experiências relevantes executadas em cidades brasileiras e de todo o mundo, 
a fim de demonstrar diversas possibilidades de enfrentamento dos principais problemas 
encontrados na Área Conurbada de Palmas. Além disso, são apresentados instrumentos 
legais que viabilizam a aplicação das recomendações. 
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5.2.2.1 Gestão 

Conforme concluído na fase de diagnóstico deste estudo, O Estado de Santa Catarina tem 
é caracterizado por ter diversas regiões independentes com pouca comunicação entre si, 
apresentando zonas economicamente autônomas, cada uma com sua capital regional 
(SIEBERT, SPENGLER, 2009). Esta característica é refletida na capital, uma cidade que até a 
década de 70 era um núcleo relativamente isolado do restante do estado, e acentuada 
devido a sua condição geográfica insular.  

Porém atualmente o Núcleo Metropolitano de Florianópolis é uma região com grande 
conurbação, o que gera interdependência nas questões territoriais e socioeconômicas dos 
municípios. Apesar da interdependência existente, esta não se reflete no plano de gestão. 

O GRANFPOLIS é uma associação entre os 22 municípios da Região Metropolitana de 
Florianópolis criado em 1968 com o objetivo de promover o desenvolvimento integrado da 
Região. Atualmente sua principal atuação é auxiliar e apoiar as principais demandas dos 
municípios, sendo atendendo as diversas prefeituras em questões pontuais ou 
encontrando demandas em comum a estas e impulsionando sua resolução. 

Assim sendo, o órgão não age na viabilização de um projeto para o desenvolvimento 
regional completo, que demandaria a análise da região como um todo e o desenvolvimento 
de projetos e planos com abrangência integral do território para enfrentar problemas 
comuns como de mobilidade, saneamento e proteção ambiental. 

A gestão integrada de uma região metropolitana traz uma série de questões relacionadas 
aos papéis e autoridade de cada um dos órgãos e municípios envolvidos, sendo tão 
complexo os implicamentos políticos e econômicos quanto suas soluções. Assim sendo, a 
gestão de uma região metropolitana composta por 22 municípios seria de uma 
complexidade dificilmente superada, dado ainda que os municípios que não compõem do 
NMF não apresentam conurbação com o restante.  

Para viabilizar o planejamento integrado é imprescindível a criação de órgão com poder 
institucional para definir objetivos, diretrizes e ações que deverão ser seguidas por todos 
os municípios, assim como com capacidade de dialogar com os diferentes níveis 
governamentais e setores. Com este objetivo recomenda-se a criação da Associação dos 
Municípios do Núcleo Metropolitano (AMNMF), englobando os nove municípios que 
conformam a área conurbada de Florianópolis e são objeto deste estudo. 

No Brasil não temos exemplos deste nível de gestão, porém em países com um histórico 
mais antigo de planejamento em diferentes escalas, o planejamento metropolitano é uma 
realidade. Em Bilbao foi este nível de planejamento que tornou possível a implantação de 

uma série de projetos que reverteram a decadência de sua região metropolitana e a 
transformaram em um dos destinos turísticos urbanos mais conhecidos do mundo. 

O Plano Estratégico tinha por objetivo alcançar uma metrópole de serviços em uma 
moderna região industrial, integrando investimento em recursos humanos, mobilidade e 
acessibilidade, regeneração urbana e meio-ambiental, centralidade cultural, gestão 
coordenada das administrações pública e setor privado. A implementação global e 
coordenada de todos os programas é o ponto central do sucesso do plano. 

Além da implementação dos programas e ações, foi essencial o planejamento territorial de 
escalas muito diferentes, desde o nível metropolitano até os projetos específicos de 
implantação de mobiliário urbano, o que exige a ação coordenada de distintos níveis 
institucionais, vontade política e recursos provenientes de distintas fontes, exigindo um 
forte compromisso público de realização das metas e de planos territoriais capazes, de 
determinar estratégias e implementar ações de remodelamento do território. 

 

Figura 302. Bilbao antes e depois da implementação do Plano Estratégico 

 

Fonte: BASQUECOUNTRY, 2013 
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No País Basco existem diversas escalas de planejamento: o ordenamento territorial 
nacional chamado Diretrizes de Ordenação Territorial do país Basco - DOT, os planos 
setoriais ou parciais (PTS ou PTP), e o equivalente aos planos diretores municipais, como o 
Plano Geral de Ordenamento Urbano – PGOU. Nos anos 90, os órgãos equivalentes ás 
prefeituras dos municípios da Região Metropolitana de Bilbao fizeram um acordo para a 
redação de um plano parcial (PTP) para Bilbao Metropolitano ao longo de todo o rio de 
maneira a traçar diretrizes gerais também estratégicas, identificando espaços de 
oportunidade para que toda a frente de água comportasse infraestruturas e equipamentos 
que fundamentassem o desenvolvimento socioeconômico. A ação das DOTs foi também 
estabelecer critérios e normas gerais para o planejamento de cada município, calcada na 
mobilidade em nível regional. 

A intervenção nascia, dessa maneira, como Projeto Urbano a partir de uma perspectiva 
municipal e regional, contrariando com essa prática, a fragmentação que caracteriza as 
Operações Urbanas e Projetos Urbanos no Brasil, no estágio em que se encontram. 

Com o passar do tempo e o sucesso que o projeto estratégico trouxe para todos os 
municípios envolvidos, o planejamento em escala metropolitana começou a ser priorizado. 
Partiu-se para a quantificação de solo necessário para atividades produtivas, habitações e 
áreas de lazer, criando planos de saneamento metropolitano, parques de gestão 
supramunicipal, definição de áreas desconcentração (planejando deslocamentos 
populacionais e de atividades para regiões com potencial de acolhimento), oportunidades 
e espaços em expansão. Assim, tanto nas esferas de poder público como no privado e na 
população, foi gerado um grau de conscientização cada vez maior da necessidade que a 
região metropolitana pudesse desenvolver formas de geração coletiva de riqueza. 

Os acordos interinstitucionais firmados ao longo da década de noventa favoreceram 
municípios que passariam a ser atendidos em conjunto; o governo basco se comprometia 
a atrair novas atividades industriais e empresariais, a Câmara Legislativa a gerir a compra e 
a venda de solo e edifícios industriais desocupados; as prefeituras deveriam prover solo 
urbanizado para a instalação de indústrias novas e articular parcerias com a iniciativa 
privada, cabendo ao poder público criar as condições idôneas para que o protagonismo da 
iniciativa privada prosperasse. Desta maneira toda a região metropolitana construiu novos 
fluxos e associações compatíveis com sua escala, ordenando o território e diretrizes 
socioeconômicas para utilizar todo seu potencial e oportunidades, gerando grande 
desenvolvimento para cada um dos municípios. 

Para que o NMF se desenvolva como um todo ampliando suas fortalezas e oportunidades 
se faz necessária a promoção de acordos entre os municípios visando instituir mecanismos 
de mediação e superação de conflitos de competência na região metropolitana, visando 
viabilizar o planejamento integrado. Tão importante quanto a integração intermunicipal é 

a integração de programas, projetos e atividades federais, estaduais e municipais de 
desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura, de habitação de interesse social, de 
regularização fundiária urbana, de saneamento ambiental e de telecomunicações. 

Além das questões políticas e institucionais que o AMNMF deve enfrentar para que o 
planejamento integrado seja possível, é necessário instrumentalizar tecnologicamente o 
órgão. Para tanto recomenda-se a implantação de um sistema de gerenciamento de 
informações: o Sistema de Informação Geográfica Metropolitana (SIGMV). 

O SIGMV deve ser utilizado e alimentado por todos os setores administrativos, 
centralizando as informações existentes e compondo uma ferramenta global de 
planejamento e coordenação. Além disso, parte das informações podem ser 
disponibilizadas aos cidadãos, facilitando a comunicação entre as esferas governamentais 
e a população. A centralização de informações ainda reduz o retrabalho realizado nos 
diversos setores pela falta de comunicação entre eles e facilita a coordenação de projetos 
intersetoriais. 

Diversas cidades já possuem este tipo de sistema com objetivos distintos. Em Quito, no 
Equador, o sistema foi implantado através de um website que centraliza informações, 
relatórios e estudos e possibilita o download destas segundo indicadores no formato de 
planilhas. O projeto ainda possui uma divisão entre dados que podem ser acessados por 
cidadão comuns e empresas e a parte orientada aos profissionais da administração pública. 

Em Abu Dhabi a criação do sistema foi guiada pelo plano da cidade com horizonte a 2030, 
com o objetivo de guiar o desenvolvimento garantindo a sustentabilidade. Estão sendo 
desenvolvidos aplicativos baseados nas informações centralizadas para oferecer aos 
cidadãos facilidades na escolha de transportes coletivos, e outros para a simplificação e 
aperfeiçoamento do processo de planejamento, projeto, construção operação e 
manutenção das infraestruturas de transporte. 
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Figura 303. Aplicativo em GIS de Abu Dhabi 

 
Fonte: IDOM, 2013 

 

Para o novo sistema de gestão integrada da RMGV é necessário também uma nova 
plataforma de comunicação com a população, com o objetivo de transformar o 
planejamento urbanístico em informação digital, garantindo o acesso transparente através 
da internet para a população e profissionais. Assim propõe-se a elaboração da plataforma 
Urbanismo em Rede, com a digitalização, sistematização e conversão do planejamento 
urbanístico vigente em dados georreferenciados de fácil acesso.  

 

Figura 304. Plataforma Urbanismo em Rede – Ilhas Canárias 

 

Fonte: IDOM, 2011 

 

Esta plataforma foi implantada nas Ilhas Canárias com sucesso, facilitando a comunicação 
do poder público com a população e ampliando o entendimento desta de toda a legislação 
envolvida em determinado lote. Desta maneira os profissionais da área da construção civil 
e a população em geral tem uma definição rápida e fácil de tudo aquilo que pode ser 
construído em seu lote, além de empoderá-los para promover a fiscalização cidadã da 
cidade. 

Outra questão relacionada a gestão que precisa ser enfrentada no NMF com urgência é a 
informalidade das edificações, ocupações e parcelamento do solo. Durante a execução 
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deste estudo foi realizado um trabalho junto à Prefeitura de Florianópolis para identificar a 
informalidade de lotes, porém conclui-se que será necessário um levantamento minucioso 
e sistemático para a coleta de dados preciso e completo. Estes dados são a base para uma 
visão global da situação atual da região, possibilitando a mensuração de demandas e 
oportunidades, e principalmente para o enfrentamento da informalidade, pois se as 
cidades continuarem crescendo à revelia da legislação qualquer medida ou plano definido 
não terá efetividade na sua implantação. Assim, recomenda-se a contratação de uma 
auditoria que realize o levantamento da situação de cada lote do território, elaborando um 
documento georreferenciado contendo todas as informações necessárias para a 
elaboração do Programa de Regularização Urbana. 

O programa de regularização deve ter um caráter social forte, promovendo campanhas de 
conscientização, medidas de incentivo como a redução de impostos para lotes 
regularizados e incentivo a criação de associações de bairros para possibilitar a 
regularização conjunta e a implantação de requalificação urbanística sempre que possível. 
Além disso deve ter um caráter intersetorial, concentrando a regularização de questões de 
diversas ordens em um único local e processo, além de regras e prazos específicos que 
facilitem e agilizem o processo. O programa deve ter uma primeira fase de grande 
mobilização por parte do poder público a fim de gerar o interesse da população e atingir a 
maior quantidade possível de regularizações com agilidade. Após esta fase deve ser 
mantido permanentemente. 

Com a implantação do programa de regularização é necessário coibir a construção de 
edificações fora dos parâmetros e áreas designadas e desmembramentos fora dos padrões 
através da fiscalização. Para tanto recomenda-se a elaboração de Programa de Fiscalização 
Permanente, unindo a fiscalização sistemática de áreas de proteção e suscetíveis a riscos 
pelo poder público e pelos cidadãos. O programa deve primeiramente analisar toda a 
extensão territorial dado NMF identificando os principais pontos de atenção, considerando 
o risco a vida humana, a fragilidade de ecossistemas, a pressão do setor imobiliário na 
ocupação de áreas de interesse e a pressão de ocupação por parte das parcelas da 
população mais vulnerável que não encontram outras localidades possíveis de habitar. 
Desta maneira é possível estruturar a fiscalização efetiva das prefeituras sobre o território 
e firmar acordos entre estas promovendo uma ação conjunta e focada nas principais 
ameaças. 

Envolver a população na fiscalização traz uma série de benefícios diretos e indiretos. A 
atuação direta deve ser feita de maneira facilitada, através da criação de site e aplicativos 
pela prefeitura, acordos com aplicativos atualmente utilizados pela população para a 
locomoção na cidade, como o Waze, GoogleMaps ou outros aplicativos a serem lançados 
pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PLAMUS) para facilitar a utilização do 

transporte público. Além de facilitar o apontamento de ocupações em discordância com a 
legislação para a prefeitura, é necessária a conscientização da população das ameaças à 
vida humana e ao meio ambiente devido a construções fora das condições mínimas e a 
qualidade da paisagem e do sistema viário devido aos desmembramentos não planejados. 
A campanha de conscientização deve ter enfoque nas potencialidades da cidade e 
características ambientais desta, trazendo para o cidadão não apenas a necessidade da 
fiscalização como os valores humanos, culturais, simbólicos e ambientais da urbe, 
resinificando sua condição de atuação direta no futuro da cidade. 

 

5.2.2.2 Ordenamento Territorial 

Para atingir maior integração regional e otimizar o uso do solo no NMF, assim como os 
projetos para o desenvolvimento dos municípios, recomenda-se a elaboração do Plano de 
Macrozoneamento Metropolitano. Este plano deve almejar o aumento da densidade nas 
áreas urbanas aptas a tal, ocupação de vazios urbanos, consolidação de áreas não 
consolidadas ou que já iniciaram o processo, criação de subcentros para estimular a 
economia e descentralizar a oferta de empregos diminuindo os fluxos pendulares de 
tráfego, romper a segregação socioterritorial, a proteção do meio ambiente e seu uso 
sustentável, potencializar as oportunidades existentes e minimizar as debilidades.  

O macrozoneamento deve ser compatibilizado com o PLAMUS, criando áreas diferenciadas 
no perímetro de impacto de eixos estruturadores e terminais de transporte coletivo, 
provocando a definição de índices construtivos e instrumentos de ordenamento 
diferenciados para estas áreas nos zoneamentos municipais e assim permitindo a máxima 
exploração de suas potencialidades como indutor de desenvolvimento econômico e social 
e impedindo a emergência de debilidades devido crescimento desordenado de seu 
entorno. 

Além disso, propõe-se a análise de toda a área de impacto dos eixos do sistema BRT e 
principais eixos de transporte coletivo para a definição de regiões de interesse para a 
implementação de Operações Urbanas Consorciadas. Este, como estabelece o Estatuto da 
Cidade é um instrumento de intervenção pública, aprovado por lei específica, que tem 
como objetivo alcançar em uma área definida transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e valorização ambiental, consolidadas em um Projeto de Intervenção 
Urbana. Na área em questão são concedidos incentivos urbanísticos que podem ser 
adquiridos pela iniciativa privada por meio de pagamento de títulos, os chamados 
Certificado de Potencial Adicional de Construção (Cepac), que são negociados por meio de 
leilões. Cada CEPAC equivale a determinado valor de m² para utilização em área adicional 
de construção ou em modificação de usos e parâmetros de um terreno ou projeto. Os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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recursos obtidos com as contrapartidas devem ser destinados exclusivamente à realização 
das obras e projetos previstos no plano da operação urbana. Esses projetos, por sua vez, 
devem estar obrigatoriamente estar contidos no perímetro de abrangência da operação 
urbana. 

 

Figura 305. Exemplo de funcionamento de Operação Urbana Consorciada 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2014 

 

A utilização deste instrumento em consonância com um planejamento metropolitano 
global traz inúmeras possibilidades, sendo neste caso o objetivo central o adensamento 
destas áreas. Assim, além de induzir uma densidade maior capaz de abrigar um maior 
contingente populacional em uma região carente de solo urbano disponível e o uso do 
transporte coletivo, os ganhos financeiros da prefeitura através da venda de CEPAC 
possibilitará a implantação de equipamentos, melhoramento das qualidades urbanísticas 
da região e produção de habitações de interesse social 

Nas áreas de impacto de eixos estruturadores e terminais de transporte coletivo devem ser 
valorizados também o transporte não motorizado e as conexões entre ambos, através da 
promoção de usos mais dinâmicos dos passeios públicos em interação com atividades 
instaladas nos térreos das edificações. Para tanto, é muito importante a integração dos 
lotes com o restante da cidade. Com este objetivo recomenda-se a incorporação de dois 
instrumentos nos planos diretores: a fruição pública e redução do fechamento visual das 

quadras. Ambos os instrumentos devem ser aplicados na totalidade dos lotes urbanos, com 
índices diferenciados nas zonas de grande movimentação de pedestres, como nas regiões 
centrais e subcentros, eixos de transporte coletivo e sedes dos municípios. 

A fruição pública é tema do Plano Diretor de São Paulo e aparece igualmente no Plano 
Diretor de Belo Horizonte. É definida como o uso público de área localizada no pavimento 
térreo que não pode ser fechada com edificações, instalações ou equipamentos. Seu 
objetivo é estimular e ampliar a oferta de áreas qualificadas para o uso público que 
privilegiem o pedestre.  

 

Figura 306. Ilustração de fruição urbana 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2014 

 

A redução do fechamento visual das quadras também é fundamental para a qualidade das 
áreas de uso público pelos pedestres, reduzindo a insegurança gerada por grandes 
extensões de muros fechados e tornando a cidade mais interessante esteticamente. Para 
tanto, deve ser instituído uma proporção mínima de aberturas em anteparos visuais 
verticais contínuos, assim como limitar sua altura.  

Além desses, os instrumentos de fachada ativa e uso misto devem ser utilizados para induzir 
a criação de novas centralidades e manter uma qualidade urbanística na escala do pedestre. 
Atualmente estão sendo estudados dados sobre o aumento do comércio em grandes 
centros urbanos que optaram por aplicar medidas que ampliassem o uso de transportes 
não motorizados em centros, subcentros e vias de grande uso terciário, como implantação 
de ciclovias, qualificação de calçadas e fechamento de vias para carros. A mesma tendência 
de crescimento é verificada em diversas localidades, como Canadá, Nova Zelândia e Estados 
Unidos. Um exemplo são as vias de Nova York onde um plano cicloviário municipal está em 
implantação e constante ampliação desde 2007, no qual também são implantados 
canteiros, passarelas e calçadas em detrimento das vias de tráfego. O crescimento do 
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comércio nas vias que sofreram alteração é superior à média municipal e a outras vias 
similares desde o primeiro ano, porém com o passar do tempo esta diferença aumenta 
exponencialmente. Esta relação pode ser observada na Figura 307 que apresenta os dados 
da Avenida Vanderbilt, que Recebeu implantação de ciclovia, áreas de segurança para o 
pedestre e canteiro central, reduzindo as vias de tráfego de quatro para duas, mantendo 
estacionamento em ambos os lados. 

 

Figura 307. Comparação entre o crescimento do comércio na Avenida Vanderbilt 
e vias similares após a implantação do projeto cicloviário na primeira 

 

Fonte: SCHENKEL, 2014 

 

Estes exemplos demonstram a relação entre o crescimento do comércio e o aumento do 
fluxo de pedestres e ciclistas. Para promover o maior fluxo de pedestres e induzir a criação 

de novas centralidades é necessário criar um ambiente urbano de qualidade, com grande 
conexão entre calçadas e edificações, espaços para descanso e fruição pública. 

A fachada ativa é um conceito consensual entre urbanistas como instrumentos de 
promoção de um relacionamento mais harmônico entre edifícios e a cidade. Consiste na 
ocupação da fachada localizada no alinhamento de passeios públicos por uso não 
residencial com acesso aberto à população e abertura para o logradouro.  

O uso misto deve ser incentivado assim como a fachada ativa e os conceitos são 
complementares. Mesclando usos residenciais e não residenciais se encurtam as distâncias 
a serem atravessadas, aumentando a possibilidade de trajetos a pé ou de bicicleta. 

Ambos os instrumentos apresentados não devem ser compulsórios, mas estimulados 
através da não computação de parte da área do térreo das edificações, evitando assim a 
construção de imóveis comerciais em demasia, gerando espaços ociosos. Eles já existem 
em diversos planos diretores, destacamos o de São Paulo que dá grande ênfase ao tema, 
utilizando as fachadas vivas e uso misto como duas das principais ferramentas para redução 
dos congestionamentos e humanização da cidade. 

 

Figura 308. Ilustração de uso misto da quadra 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2014 

 

Estes conceitos buscam combinar as medidas de ampliação do uso coletivo dos lotes com 
as atividades privadas, proporcionando maior fluxo de pessoas e de atividades no nível da 
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rua e do térreo dos edifícios e assim estimulam o comércio e a locomoção a pé nos bairros 
e regiões de centralidades. 

Uma questão importante em Florianópolis e os municípios da região é a existência de 
diversas áreas onde a cidade se desenvolveu através do desmembramento de antigos lotes 
rurais presentes desde a época da colonização, caracterizados por ter sua frente para a rua 
principal, de largura estreita e grande comprimento. O desmembramento ocorre de 
maneira informal, sem realização de novos arruamentos, sem espaços para a implantação 
de equipamentos institucionais ou áreas livres de lazer. Assim, os bairros carecem de 
qualidade urbanística, as densidades encontradas são baixas, os equipamentos públicos são 
concentrados nas regiões centrais, não há áreas livres para a implantação de equipamentos 
de lazer e diversos lotes são isolados, sem acesso viário a eles. A sucessão de grandes áreas 
com estas características faz com que a malha viária da cidade seja desarticulada, com 
poucas ou uma única via que cruze os bairros, gerando congestionamentos e grande 
dificuldade de locomoção. 

 

Figura 309. Bairro do Rio Vermelho 

 

Fonte: IDOM, 2014 

 

Para enfrentar este problema recomenda-se a adoção do instrumento de requalificação 
urbanística em todos os planos diretores dos municípios e a demarcação das áreas 
suscetíveis a sua implementação no Macrozoneamento Metropolitano. Este instrumento 
tem por objetivo a readequação de áreas com urbanização inadequada, através de acordos 
entre o poder público e os proprietários dos terrenos, distribuindo de maneira justa os 
custos e os benefícios do desenvolvimento urbano sem a necessidade de desapropriações 
e utilizando a própria terra para gerar recursos para pagar as obras, tornando o projeto 
quando não autofinanciável, viável do ponto de vista econômico. Consiste na 
implementação pelo poder público de um projeto de urbanização para a área selecionado, 
sendo a contrapartida dada pelos proprietários parte da área de seu lote que será utilizada 
para a implementação de vias, espaços e equipamentos públicos, podendo parte ser 
vendida para a iniciativa privada a fim de arcar com os custos da infraestrutura. Assim, as 
antigas parcelas de terra são transformadas em novas com localização e formatos total ou 
parcialmente diferentes. 

Para sua implementação o projeto deve ser aprovado em comum acordo entre todos os 
proprietários e inquilinos envolvidos, respeitando a preservação dos títulos de propriedade 
e garantindo a transferência do título original da propriedade antiga para a nova parcela de 
terra. O valor dos terrenos reparcelados deve ser maior do que o de antes do projeto, 
devido a melhoria efetiva de sua utilização e da proximidade em relação às novas 
instalações urbanas, como áreas verdes, amplas vias de acesso e transporte público. Desta 
maneira os proprietários têm seu lote reduzido, porém com o valor ampliado. 

A fim de impedir a continuação deste tipo de parcelamento nas ocupações futuras é 
fundamental que os municípios integrantes do NMF tenham regras clara e regulamentadas 
em forma de lei para o parcelamento e desmembramento de lotes. Os planos diretores 
devem incluir uma porcentagem mínima de área institucional, livre de lazer e viário. 
Também devem condicionar a aprovação do projeto viário ao órgão ou secretaria municipal 
responsável pelo planejamento urbano, no caso da capital o IPUF, que deverá garantir a 
maior conectividade do sistema viário existente possível. 

Este tipo de parcelamento além de ser característico de muitos bairros também é das 
ocupações ao longo das avenidas e rodovias que conectam os bairros na ilha e das rodovias 
que interligam os diversos municípios no continente. Nestes casos, além de criar uma malha 
viária desconexa as ocupações também geram uma ocupação esparsa com a existência de 
muitos vazios urbanos. Assim, conformam uma área sem infraestrutura mínima, longe dos 
centros urbanos, equipamentos públicos e transporte coletivo e também desconexa da 
infraestrutura de água e esgoto. Desta maneira é necessário coibir o crescimento urbano 
ao longo de rodovias através da implantação de medidas de fiscalização permanente e 
regularizar as ocupações existentes. 
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Para estimular a ocupação de vazios e a economia municipal, reduzir a segregação 
socioterritorial e ainda reduzir deslocamentos e tráfego do centro da cidade, recomenda-
se a criação de subcentros urbanos e consolidação dos existentes. Os subcentros podem 
surgir espontaneamente nas cidades ou serem induzidos através de incentivos 
governamentais e parcerias público privadas. Eles se diferenciam dos centros tradicionais 
por sua especialização, tendo “atividades voltadas para um público mais restrito, funcional 
ou economicamente (como exemplo, livrarias especializadas, galerias de arte, oficinas de 
confecção de calçados sob medida, etc.) ” (BRITO, 2007).  

Neste sentido é necessário tanto o estímulo para a consolidação e desenvolvimento dos 
subcentros existentes como para a indução de novos. Assim, os subcentros existentes 
devem ser identificados e analisados os melhores meios para seu desenvolvimento de cada 
um deles individualmente. 

 

Figura 310. Subcentros Existentes no NMF 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Para a indução de novas centralidades de desenvolvimento econômico deve-se realizar o 
estudo integrado do sistema viário, de transporte coletivo e das potencialidades das 
diversas regiões a fim de identificar as localidades propícias para tal e os projetos 
necessários para seu desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente, a 
cultura local e a capacidade da infraestrutura para o recebimento de maiores densidades 
populacionais. Devido aos atributos cênicos, culturais e históricos da região, recomenda-se 
identificar também áreas de potencial turístico para a indução do seu desenvolvimento 
através da revitalização de centros históricos e fortes, requalificação urbana, organização 
de eventos culturais e exploração de esportes radicais. Em ambos os tipos de subcentro 
sugere-se o uso dos instrumentos de indução ao uso misto e fachada ativa 

A capacidade indutora de crescimento destas localidades deve ser analisada para que todo 
o seu potencial seja aproveitado, incentivando a criação de redes de comércio e serviço no 
seu entorno e favorecendo a implantação de escritórios de empresas com atividades afins 
através de parcerias entre o poder público e privado, reduções de impostos e uso de 
instrumentos e índices construtivos favoráveis.  

Uma questão importante a ser analisada é a concentração das funções administrativas 
estaduais na Ilha de Santa Catarina. Conforme colocado pelos estudos realizados no 
PLAMUS, que será analisado no item Mobilidade, o problema mais sentido pela maioria das 
pessoas ainda é a ligação ilha-continente. O centro de governo ainda se concentra na ilha, 
mas a expansão habitacional maior se dá no continente. Como o governo é o empregador 
mais importante na região e concentra empregos na ilha, torna-se um relevante gerador 
de viagens entre continente e ilha, considerando empregados e fornecedores. Ainda a 
localização insular da administração dificulta o acesso de cidadãos de todo o restante do 
Estado, fazendo necessária a transposição da ponte para utilizar os serviços estaduais. A 
realocação da administração estadual para o continente garantiria o acesso da população 
aos seus serviços, reduziria o movimento pendular entre a ilha e o continente e traria um 
grande potencial para a estruturação de nova centralidade, motivos pelos quais a 
realocação é recomendada por este estudo.  

Um local de interesse identificado é a área ainda vazia do aterro Baía Sul, realizado no início 
dos anos 70 visando o estímulo ao crescimento da região sul da ilha através de um plano 
de expansão e reestruturação viária local, priorizando essencialmente o deslocamento por 
automóveis particulares. Porém como aponta Lisboa (2004), como principal efeito deste 
aterramento, no curto prazo, ocorreu um distanciamento entre a cidade e sua faixa 
litorânea. Não se observou um planejamento que integrasse o aterro com o que já estava 
consolidado ao seu redor, o que fazia com que as áreas de aterro fossem usadas, quase que 
exclusivamente, por veículos e não por edificações ou por outros usos mais próximos aos 
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pedestres. Contudo tal situação se viu alterada ao longo das duas décadas seguintes, diante 
da iniciativa do poder público com a implantação de equipamentos urbanos, como uma 
rodoviária, centro de convenções, sacolão, terminal urbano e espaços para feiras e 
camelôs. 

Porém a região ainda é subutilizada, com grandes áreas vazias entre a SC-401 e a Avenida 
Prefeito Waldemar Vieira. Além deste, a área entre a SC-401 e a Avenida Jorge Lacerda, 
contígua à área do aterro, possui poucos equipamentos e sua maior parte é vazia ou 
ocupada por residências até o limite do rio que ali passa. Entre a rodovia e o mar existem 
diversas estruturas náuticas desconexas entre si. 

 

Figura 311. Ocupação ao longo da Avenida Jorge Lacerda e infraestruturas 
náuticas desconexas na costa 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Recomenda-se a execução de um projeto de ocupação que integre os equipamentos 
existentes com as áreas livres, reestruturando a região ao uso por pedestres e formando 
um longo parque linear que qualifique a área para o uso pelos moradores da ilha. O parque 
deve ter um caráter voltado a prática de esportes, com a implantação de quadras, espaços 

de estar, pista de caminhada e sua integração com a orla e ciclovia existente, através de 
passarelas, para a prática de esportes náuticos, prevendo também a requalificação das 
estruturas existentes. Também deve ser voltado a preservação do meio ambiente, criando 
estruturas para evitar a expansão da ocupação ao longo do rio e áreas de contemplação da 
natureza. Para gerar maior integração entre a população e as áreas preservadas sem agredir 
estas, sugere-se a implantação de píeres formando um parque sobre o rio e adjacências. 

 

Figura 312. Projeto Parque das Águas, em Porto Velho (RO) 

 

Fonte: BARBIERI+GORSKY, 2008 

 

Outro ponto de interesse identificado é o parque tecnológico a ser implantado na região 
norte de Florianópolis, em Canasvieiras. O Sapiens Parque tem quatro pilares 
fundamentais: Scientia, voltado para a geração de conhecimentos científicos e tecnológicos 
avançados; Artis, que tem o objetivo de agregar o fator humano e gerar um ambiente 
criativo; Naturallium, voltado para a preservação e sustentabilidade ambiental do parque e 
ecossistemas conectados; Gens, composto por ações e programas de promoção de 
qualificação, desenvolvimento regional e integração positiva do Sapiens com o entorno da 
região. 

A integração positiva do parque com o entorno traria maior desenvolvimento para a região, 
onde atualmente 90% da área ocupada corresponde a uso residencial sendo parte de 
segunda residência. Esta região da cidade é caracterizada por ter sua orla voltada ao 
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turismo de classe alta e média alta, apresenta grande dinamismo durante a alta temporada 
e permanece esvaziada durante o restante do ano. A região interiorizada possui uma 
ocupação linear ao longo das rodovias de acesso formada predominantemente por 
população de renda baixa e média baixa. 

No Master Plan do parque observa-se que o sistema viário interno projetado não possui 
nenhuma conexão com o restante do território. Além disso, os edifícios e entradas do 
parque estão todos na região contígua à ocupação da orla, o que cria uma barreira de 
acesso a população do entorno que mora na região. 

 

Figura 313. Master Plan do Sapiens Parque 

 

Fonte: <http://www.sapiensparque.com.br>, 2014 

 

Assim, percebe-se que a intenção de integração com o entorno não se revela 
territorialmente, ao contrário, o Master Plan aponta para um projeto que aumentará a 
segregação social existente na região. 

Neste cenário propõe-se a criação de um modelo de Cidade Tecnológica, que favoreça a 
instalação de áreas residenciais voltadas a estudantes, professores, convidados e 
trabalhadores do parque. Um parque tecnológico pode ser visto somente como mais um 

equipamento, mas uma cidade tecnológica absorve o parque em sua mancha urbana e 
convive com ele de forma mais harmônica e com maior diversidade de uso do solo. Assim, 
sua implantação atrairá não apenas institutos de pesquisas, empresas de tecnologia, 
aceleradores de empresas, universidades e atividades afins, mas também estudantes, 
professores e cientistas de todos os lugares, ampliando o intercâmbio cultural e 
promovendo a cidade.  

Há diversos exemplos de cidades tecnológicas no mundo e no Brasil, sendo que no país 
houve uma grande explosão de polos, parques e centros tecnológicos nos últimos anos. Um 
projeto que destacamos é o CIT-NH, Centro de Inovação e Tecnologia de Novo Hamburgo, 
que tem como princípio a integração urbana, sustentabilidade e governança transparente. 
O centro tem o objetivo de dinamizar a economia de toda a região, apostando não apenas 
na evolução tecnológica da produção, mas também no destaque que o centro traz para a 
cidade. Assim, o projeto foi pensado para o uso público de suas áreas externas, cafés, 
restaurantes e biblioteca, e se integra tanto à área urbana como ao parque existente em 
sua cercania, que será revitalizado. 

 

Figura 314. CIT-NH - Centro de Inovação e Tecnologia de Novo Hamburgo 

 

Fonte: BID/IDOM, 2013 

 

Para evitar que a mancha urbana não cresça além da sua necessidade, gerando cidades 
espraiadas com altos custos de implantação e manutenção de infraestrutura, além de 
aumentar trajetos e consequentemente o uso de veículos motorizados e a emissão de gases 
de efeito estufa, se faz necessário o aumento da densidade populacional e a consolidação 
das áreas pouco ocupadas.  
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Uma medida para evitar o espraiamento exacerbado da mancha urbana é a revisão do 
perímetro urbano dos municípios deve ser revisado, englobando apenas a mancha urbana 
atual. O plano deve determinar áreas de crescimento de solo urbano que tenham seu uso 
condicionado ao crescimento populacional, propondo uma direta proporção entre ambos. 

Com o mesmo objetivo e ainda visando a proteção do meio ambiente contíguo, recomenda-
se a implantação de faixa de transição periurbana em toda a região limítrofe ao perímetro 
urbano redesenhado. Esta faixa deve ter baixíssima densidade, na ordem de no máximo 10 
habitantes por hectare, e permitir apenas usos relacionados a atividades agrícolas e de 
turismo. Deve ter uma concepção multifuncional como área de produção de alimentos, 
geração de empregos, manutenção da biodiversidade e de serviços ambientais, de lazer, 
ecoturismo e agroecologia. Além da sua demarcação por lei no Macrozoneamento 
Metropolitano e planos diretores, e definição dos seus critérios, é essencial uma ampla 
fiscalização desta área de modo a coibir usos residenciais, como residências isoladas.  

A implantação da área periurbana ao redor do NMF deve ter uma série de estímulos para 
que realmente seja ocupada e produtiva, evitando assim a expansão da mancha urbana e 
contribuindo para o crescimento da produção rural em pequenas propriedades e atividades 
voltadas ao ecoturismo. Para tanto, propõe-se a criação de política de desenvolvimento 
rural que integre a compra pública da produção para alimentação escolar e de hospitais, o 
financiamento da produção, a atuação do INCRA para regularização fundiária e apoio 
técnico. 

Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) possui uma série de programas 
de incentivo à agricultura familiar como o Programa de Aquisição de Alimentos, Sistemas 
Agroalimentares Locais e o Apoio à Estruturação da Produção Familiar. Existem inúmeros 
projetos no Brasil de agricultura urbana e periurbana, em 2007 foi realizado o estudo 
Panorama da Agricultura Urbana e Perirurbana no Brasil e Diretrizes Políticas para a sua 
Promoção pelos Instituto de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (IPES), Rede de 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE) e Fundação RUAF, que procura identificar 
e caracterizar as iniciativas em regiões metropolitanas brasileiras. Este documento 
encontra-se disponível na internet e possui diversos exemplos que podem servir de base 
para a implantação de programas semelhantes no NMF. 

 

Figura 315. Esquema de implantação de área periurbana de transição Urbano-
Rural 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

 

Para evitar a especulação imobiliária e assim a retenção de áreas providas de infraestrutura 
sem uso pelo poder privado, os planos diretores dos municípios devem regulamentar a 
função social da propriedade e instrumentos que possibilitem ao poder público a exigência 
de seu cumprimento. O Estatuto da Cidade prevê três principais instrumentos para garantir 
o cumprimento da função social da propriedade urbana: o parcelamento, edificação ou 
utilização compulsória, que permite a notificação de proprietários de terrenos ou imóveis 
ociosos e define prazos para seu parcelamento,  edificação ou utilização; o IPTU progressivo 
no tempo, que permite o aumento gradual do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 
com valores e prazo máximo dos imóveis ou terrenos que falharam em atender os prazos 
e exigências que constam na notificação; a desapropriação com pagamento em títulos, que 
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deve ser aplicado caso o imóvel ainda não cumpra sua função social após o prazo máximo 
de incidência do IPTU progressivo no tempo. 

Mesmo com a incorporação de todas as medidas para a ocupação das áreas vazias e não 
consolidadas, se estas forem ocupadas com densidades populacionais muito baixas o 
espraiamento da cidade permanecerá intenso e insustentável. Atualmente, 87% da área 
ocupada por uso residencial no NMF corresponde a densidades baixas ou muito baixas. 
Assim, é necessário também induzir o aumento de densidade no território através da 
implementação de índices mínimos de ocupação do lote, revisão de índices do zoneamento 
com redução do tamanho máximo do lote, aplicação de índices de construção diferenciados 
e instrumentos para indução de uso misto segundo o traçado viário e definição de 
subcentros. Outra ação recomendada para o enfrentamento deste problema é a ampliação 
das ZEIS em todo o território através do Plano Metropolitano de Habitação, que será 
explicado no item Segregação Social. A produção de habitações sociais deve se dar com 
uma densidade alta para assim equilibrar o espraiamento da cidade e ao mesmo tempo 
reduzir os custos das unidades pela menor necessidade de aquisição de solo urbano. 

De acordo com o Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais, que analisa os riscos naturais 
da região metropolitana, as principais ameaças do NMF é a ocorrência de deslizamentos e 
inundações. Para mitigar problemas relacionados a inundações e alagamentos recomenda-
se a adoção da cota ambiental em todos os municípios. Esta norma tem como objetivos a 
melhoria da drenagem urbana e do microclima, reduzindo a incidência do fenômeno de ilha 
de calor nos centros urbanos. Consiste em elencar uma série de parâmetros relacionados a 
permeabilidade do solo, vegetação, represamento da água das chuvas e cobertura verde e 
definir uma pontuação para cada um deles de acordo com a mitigação que este representa. 
Depois deve ser definido uma pontuação mínima para a aprovação de empreendimentos, 
a ser incluída no zoneamento. Assim, todos os lotes edificados da cidade darão sua 
contribuição à macrodrenagem e ampliação da cobertura vegetal. 

 

Figura 316. Parâmetros apresentados pela Prefeitura de São Paulo para a 
discussão da implantação de cota ambiental no plano de zoneamento 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2014 
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Em relação a ocupação da orla, percebemos em diversas localidades a edificação da região 
contígua à faixa de areia, sem nenhum tipo de proteção ao ecossistema existente e 
dizimando a vegetação costeira. A inexistência de faixa de amortecimento também muda 
completamente as qualidades cênicas da paisagem, um dos maiores patrimônios da região 
e fonte de renda de grande parte da população através do turismo. Além disso, em muitos 
casos o acesso à praia fica limitado a pequenos espaços entre os lotes privados e a uma 
grande distância entre eles. Assim sendo, recomenda-se a adoção de parâmetros de 
ocupação costeira para o NMF tendo em vista a demarcação de faixa mínima de 
infraestruturas verdes entre a praia e o início da ocupação urbana. 

 

Figura 317. A esquerda ocupação com faixa de amortecimento em Jurerê 
Internacional, a direita ocupação sem faixa de amortecimento em 
Canasvieiras 

 

Fonte: Google Earth© e elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

5.2.2.3 Mobilidade 

Florianópolis e seu núcleo metropolitano possuem problemas graves de mobilidade. Em 
geral o sistema viário é obsoleto em relação a pavimentação, calçadas, traçado e 
dimensões, não há integração intersetorial para o desenvolvimento de políticas públicas 
complementares como as habitacionais, de desenvolvimento urbano e de mobilidade, não 
existe um modelo regional de transporte coletivo nem integração entre modais, a 
concentração dos serviços e equipamentos na região central da capital gera grande fluxo 
de movimentos pendulares, as obras realizadas para melhoria do trânsito são pontuais e 
acabam por não atingir seus objetivos de fluidez gerando retrabalho e desperdício de 
recursos, as ciclovias existentes são poucas e desconexas. Atualmente está em 
desenvolvimento um plano para sanar as deficiências em escala regional. 

O PLAMUS é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis e está 
sendo desenvolvido pelo Governo do Estado de Santa Catarina em conjunto com os 
municípios, com apoio técnico e financeiro do BNDES. Seu objetivo é promover a melhoria 
da mobilidade urbana em 13 municípios, integrando a Região Metropolitana de 
Florianópolis: Anitápolis, Rancho Queimado, São Bonifácio, Angelina, Antônio Carlos, Águas 
Mornas, São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz, Biguaçu, Governador Celso 
Ramos, São José, Palhoça e Florianópolis. 

O plano irá trazer um diagnóstico completo da área, contendo todos os estudos realizados, 
análises, estudos de casos de boas práticas e recomendações. Os objetivos do seu produto 
final é a atualização da Pesquisa Origem-Destino e o Plano de Transportes/Mobilidade, 
datados de 1978; subsidiar a boa elaboração dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana, 
aplicando a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e desenvolver os municípios de forma 
integrada; desenvolver uma plataforma única e integrada de análise e coordenação das 
ações; captar investimentos públicos e privados; oferecer informações de base para a 
melhor gestão do sistema de transportes, fomentando o planejamento de longo prazo. 

As dimensões de mobilidade urbana analisadas pelo PLAMUS são a abordagem da 
mobilidade urbana, soluções de transporte de massa, engajamento da sociedade, estrutura 
institucional, financiamento dos projetos e sustentabilidade. Segue a descrição de cada 
uma delas segundo o plano: 

 Abordagem de mobilidade urbana: conjunto de estratégias utilizadas para a 
melhoria do fluxo de pessoas e cargas em regiões urbanas, contemplando 
expansão da capacidade, alteração/priorização de modais, integração de modais, 
gestão da demanda e gestão de tráfego; 

 Soluções de transporte de massa: iniciativas de introdução, expansão e/ou 
melhoria de modais de transporte de massa – tendência observada em diversas 



 
 

ESTUDO 3: CRESCIMENTO URBANO    

 

                                                                                                                  ESTUDOS BASE 
                                                                                INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

 

P.392 

iniciativas de mobilidade de urbana, pois é claro o entendimento que soluções 
sustentáveis priorizam o transporte coletivo em detrimento ao transporte 
individual; 

 Engajamento da sociedade: estratégias de divulgação das iniciativas de 
mobilidade urbana com o objetivo de envolver a população e garantir apoio do 
público ao plano; 

 Estrutura institucional: o planejamento e gestão da mobilidade devem estar 
sustentados em uma estrutura institucional alinhada à estratégia de desenvolver, 
implantar e manter soluções em conjunto para diversos munícipios, que formam 
a região metropolitana; 

 Financiamento dos projetos: conjunto de possibilidades de financiamento, 
públicos ou privados, que viabilizem iniciativas de melhoria de mobilidade urbana; 

 Sustentabilidade: A visão de sustentabilidade deve basear todas as outras 
dimensões, como um objetivo macro a ser perseguido nas diversas iniciativas. 

 

Figura 318. Dimensões da Mobilidade Urbana do PLAMUS 

 

Fonte: SANTA CATARINA, 2014 

 

Neste quadro percebe-se que o estudo abrange não apenas as soluções de mobilidade a 
serem implantadas, mas todo o cenário necessário para tal implantação, incluindo gestão, 

participação social e financiamentos. Desta maneira o plano poderá trazer as bases 
necessárias para o planejamento nas escalas metropolitana e municipal, a participação dos 
atores públicos, privados e da sociedade na sua elaboração e a identificação de soluções 
integradas entre si e entre os diferentes setores, além de propor estratégias de 
financiamento, possibilitando sua implantação global. 

O produto final será apresentado em janeiro de 2015 e, portanto, não será analisado neste 
estudo. Assim sendo, iremos explorar sua abrangência, o desenvolvimento dos estudos, 
resultados do diagnóstico, conceitos e diretrizes e estratégias para a solução dos problemas 
encontrados, através dos documentos já elaborados, como apresentações e propostas de 
ações imediatas. O plano está sendo elaborado em quatro fases: informações, preparação 
e planejamento da pesquisa; realização das pesquisas e levantamentos em campo; 
aplicação da avaliação e modelagem dos dados da pesquisa; avaliação das alternativas de 
solução.  

 

Figura 319. Abordagem para a realização do estudo técnico do PLAMUS 

 

Fonte: SANTA CATARINA, 2014 
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Os estudos técnicos para a geração do plano foram iniciados com levantamentos, pesquisas 
de campo, análise de estudos e propostas anteriores e consultas à população. Foram 
realizadas duas pesquisas de origem e destino diferenciadas, uma na alta temporada e 
outra em baixa temporada, visto que toda a região recebe um contingente populacional 
muito grande durante o verão, sendo que a capital chega a quase dobrar sua população 
entre dezembro e fevereiro. Assim será possível analisar as diferentes problemáticas e 
encontrar soluções equilibradas para a mobilidade durante todo o ano. 

A rede viária foi cadastrada, hierarquizada e modeladas, as linhas de transporte público 
mapeadas e toda a informação disponível, ideias e propostas anteriores foram compiladas 
para possibilitar sua análise, incluindo informações cartográficas e socioeconômicas, uso e 
ocupação do solo, desenvolvimento urbano, planos diretores, cadastros imobiliários, 
estudos e projetos, ações já aprovadas ou em andamento, marcos legais e organização 
institucional. O estudo ainda usa modelo de simulação multimodal para avaliar o impacto 
das soluções propostas. 

Os dados levantados permitiram a elaboração de diagnóstico completo da região e serão a 
base para a proposição de alternativas para melhoria da mobilidade e da qualidade de vida 
nas cidades. Na fase final as propostas serão avaliadas e priorizadas para compor um plano 
de implantação. 

Com a elaboração dos estudos pode-se verificar que de todas as Regiões Metropolitanas 
do Brasil de que se possuem dados, a Região Metropolitana de Florianópolis é a que possui 
a maior participação do uso do automóvel para a realização das viagens. Dos 
deslocamentos realizados na região, 48% são feitos de carro ou moto, 26% são realizados 
de ônibus, e 26% a pé ou de bicicleta. A comparação do índice de mobilidade por modo de 
transporte por município mostra que o uso do automóvel é generalizado em toda a Grande 
Florianópolis. Além disso, a tendência do cenário atual é de piora da situação, pois a taxa 
de crescimento de automóveis é muito superior à taxa de crescimento da população nos 
municípios estudados pelo Plamus. 

A preferência pelo automóvel se dá por diferentes motivos, e inclui problemas no 
transporte coletivo, o padrão de urbanização existente e facilidades para estacionar. Em 
relação ao transporte coletivo, as principais debilidades encontradas foram a baixa 
frequência e irregularidade dos serviços dos ônibus, além do tempo de viagem. Nas 
pesquisas realizadas com os usuários, 80% colocaram tempo de viagem, espera, 
regularidade e conforto como ruim e regular, 70% reclamaram da falta de informações e 
da pontualidade e ainda foi verificado que o tempo de viagem de transporte público é o 
dobro do transporte privado. Um problema estrutural identificado foi a segmentação do 
mercado de transportes, o que faz com que as linhas de ônibus não se complementem e 
traz dificuldades para a integração entre elas, tanto tarifária como física. Também são 

encontrados problemas pontuais, como o grande número de viagens que realizam 
transferência no terminal localizado no centro de Florianópolis que o sobrecarrega. 

Nas viagens por transportes não-motorizados as bicicletas possuem um porcentual 
expressivo, considerado positivo pelo plano. O baixo número de viagens por transporte não 
motorizado é consequência de deficiências nas calçadas e na rede cicloviária. As calçadas 
são estreitas ou inexistentes na maior parte das ruas e ainda possuem obstáculos que 
impedem a passagem de pedestres. Nas pesquisas realizadas sobre os problemas para o 
transporte a pé 40% dos entrevistados colocaram a largura das calçadas como o maior 
problema e 30% o risco de atropelamento. A situação das ciclovias não é muito diferente, 
são poucas e desconexas, não formando uma rede estruturada. Para 65% dos usuários há 
a necessidade de expansão de ciclovias e 50% se sentem inseguros ao utilizar o transporte 
por bicicleta. 

 

Figura 320. Diagnóstico do desenvolvimento urbano pelo PLAMUS 

 

Fonte: SANTA CATARINA, 2014 

 

Quando analisamos o traçado viário dos diversos bairros, verificamos dificuldades de 
conectividade, com alto impacto para o deslocamento de pedestres. As longas distâncias 
entre empregos e residências, a morfologia urbana e a dissipação de núcleos residenciais 
também induzem ao uso do automóvel particular O diagnóstico urbano destacou como 
principais aspectos físicos e funcionais da configuração regional o padrão extensivo da 
ocupação urbana e a segregação de atividades urbanas. Assim, o diagnóstico do PLAMUS 
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vai de encontro com as conclusões deste estudo, que traz recomendações para modificar 
o cenário atual da mancha urbana do NMF, adensando-a, ocupando os vazios existentes 
dentro de seus limites e impedindo sua expansão, além de propor a consolidação dos 
subcentros urbanos e a indução a criação de novas centralidades que reduz o movimento 
pendular das viagens. 

Outra questão que induz o uso do automóvel é a existência de grande número de 
estacionamentos em via pública sem pagar. Os estacionamentos em frente aos 
estabelecimentos comerciais são executados em desacordo com a legislação apresentando 
guia rebaixada em toda a extensão, gerando a necessidade de manobras que atrapalham 
fluxo de veículos e ocupam parte das calçadas.  

Esta questão é tão preocupante que nos trechos urbanos as velocidades são mais 
impactadas pelo uso do entorno do que pela sua restrição de capacidade (número de faixas 
por sentido). Os estudos concluíram que no período de alta temporada o uso indevido das 
vias para estacionamento, comportamento inadequado dos motoristas, lombadas e faixas 
de pedestres, calçadas estreitas, que obrigam o pedestre a trafegar pelas vias, problemas 
com a sinalização e operação dos cruzamentos são os maiores problemas para a circulação, 
sendo que na maior parte das vias os volumes são compatíveis com a capacidade.  

Também foram identificados problemas pontuais no sistema existente. Um dos pontos 
mais críticos para a mobilidade metropolitana são as pontes que ligam a ilha ao continente. 
Sua utilização se dá 75% por automóveis e 13% motocicletas, sendo que ambos 
transportam 11 mil pessoas por hora e ocupam 90% da capacidade da ponte. Apenas 3% 
dos veículos que atravessam a ponte são ônibus, que transportam 10 mil pessoas por hora 
e ocupam 1% da capacidade desta. Outro ponto de atenção é o trevo SC‐405 e SC‐406, que 
necessita de ampliação, intervenção na geometria, na sinalização, melhoria da segurança, 
calçadas e delimitação de travessias. 

Para buscar soluções aos problemas diagnosticados, o plano visa o incentivo ao transporte 
“verde” (a pé e bicicleta) como modo de transporte do dia a dia das pessoas, tratamento 
do transporte como um sistema integral tanto no sentido de mercado como de vida das 
pessoas e, ao mesmo tempo, a orientação do o desenvolvimento urbano para uma cidade 
mais harmônica, aproximando as pessoas de suas atividades cotidianas, minimizando a 
demanda por transporte de maior capacidade. O estudo também considera outros temas 
fundamentais que são a gestão da mobilidade e do marco legal e institucional que forneçam 
bases sólidas para uma atuação eficiente. 

A visão holística presente no estudo faz com que a abordagem destes objetivos seja ampla, 
trazendo diretrizes para diversos temas. Em relação ao transporte público, o plano 
apresentará projetos de melhorias na infraestrutura e proposta de reestruturação do 

sistema de transporte público na Região Metropolitana de Florianópolis; para a gestão 
metropolitana será proposto um modelo institucional para a efetiva gestão integrada 
metropolitana (consórcio público metropolitano); para otimizar o uso do solo o plano 
proporá diretrizes para o desenvolvimento de um Plano Diretor Metropolitano para o Uso 
do Solo; para incentivar o uso de bicicletas será desenvolvido um Plano Cicloviário 
Metropolitano, complementar ao sistema de transporte público; para incentivar o 
transporte a pé serão traçadas estratégias para a melhoria das calçadas e segurança para 
os pedestres; para resolver as questões relacionadas aos estacionamentos, serão 
implementadas diretrizes para a gestão das áreas de estacionamento. 

Estas diretrizes temáticas vão de encontro com as diretrizes assumidas neste estudo, 
apontadas no item 5.2.1 Diretrizes Gerais. Assim, ambos os estudos podem ser integrados 
de forma a se complementarem para a elaboração dos planos e projetos sugeridos. 

Focando na questão específica de mobilidade, o plano aborda suas estratégias a partir de 
cinco tópicos: Expansão da Capacidade, Alteração/priorização de modais, Integração de 
Modais, Gestão de Tráfego, Gestão da Demanda.  

 

Tabela 131. Estratégias de mobilidade urbana do PLAMUS 

Conjunto de 
Estratégias 

Definição Exemplos de Estratégias 

Expansão da 
Capacidade 

Abordagem mais citada para os problemas 
de congestionamento, consiste em 
aumentar as faixas de tráfego, construir 
novas estradas, vias de acesso ou 
redesenhar vias já existentes 

 Construção de novas vias 
 Separação de vias 
 Vias preferenciais 
 Construção de tuneis 
 Ligação por pontes 

Alteração do 
Sistema e 

Priorização de 
Modais 

Aborda a utilização do espaço viário de 
forma mais eficiente para reduzir os 
congestionamentos e melhorar a 
segurança – envolve ações como revisar 
pontos de interseção, canalizar tráfego 
para determinadas vias e oferecer outros 
modais de transporte em vias já existentes 

 Eliminação de gargalos 
 Gestão de vias de acesso 
 Vias multimodais 
 Modelos Híbridos de Transporte 

Individual e Coletivo 
 Ciclovias 
 Vias para pedestres 

Integração de 
Modais 

A integração de modais é um componente 
essencial na construção de um sistema de 
mobilidade urbana eficiente. Deve-se 
reduzir a sensação de ruptura no 

 Integração tarifária 
 Integração física 
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Conjunto de 
Estratégias 

Definição Exemplos de Estratégias 

deslocamento para atingir um nível 
atraente de interação entre modais 

Gestão de 
Tráfego 

Componente essencial da redução do 
congestionamento, com melhoria da 
eficiência do sistema, considerando-se a 
infraestrutura existente, por meio de ações 
tais como a retirada rápida de veículos 
parados, melhoria na coordenação de 
semáforos, alteração on-line de padrões 
de tráfego, entre outros 

 Liberação rápida de vias 
 Pedágio eletrônico 
 Faixas de transito reversíveis 
 Gestão e operação semafórica 
 Centros de gestão de trafego 
 Restrições para caminhões 
 Alteração dinâmica de rotas 
 Uso temporário de acostamento 

Gestão da 
Demanda 

Promove a redução do congestionamento, 
principalmente em períodos de pico, por 
mudanças de hábito, incentivos 
financeiros ou por melhor planejamento 
urbano (exemplo de solução de gestão em 
longo prazo) 

 Taxa de Congestionamento 
 Pedágios com preço variável 
 Seguro variável 
 Planejamento urbano 
 Estacoes multiuso 
 Concentração urbana e uso do solo 
 Home office e semana reduzida 
 Programas de carona 

Fonte: SANTA CATARINA, 2014 

 

A partir do diagnóstico e diretrizes, o PLAMUS traz uma série de ações imediatas a serem 
tomadas antes da publicação do estudo final. Elas estão diretamente ligadas a iniciativas já 
identificadas como necessárias, permitem ganhos a curto prazo na maior integração 
metropolitana e estão alinhadas com as decisões locais de cada município. Além disso, são 
de baixo investimento e indicam para a sociedade os principais direcionamentos do plano. 
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Tabela 132. Ações imediatas recomendadas pelo PLAMUS 

Dimensão Descrição Racional para Seleção Benefícios Esperados 

Organização 
Institucional 

Constituir um Comitê Técnico Integrado das cidades da Região 
Metropolitana para semanalmente / quinzenalmente debater os 
principais problemas e soluções imediatas (transporte coletivo, 
vias, etc.) e troca de melhores práticas 

Este comitê permitirá que decisões que afetem mais de um 
município sejam tomadas em conjunto e inicia um processo de 
entendimento sobre as vantagens da gestão metropolitana do 
transporte 

 Troca de experiências entre os municípios 
 Análises e decisões mais alinhadas com as 

necessidades da região metropolitana 

Estruturar uma equipe técnica, alocada em tempo integral, para 
geração do plano de mobilidade de cada município da Região 
Metropolitana, baseado nas análises do PLAMUS, para futura 
integração ao Plano Diretor do município 

O plano de mobilidade de cada município precisa ser baseado nos 
desafios enfrentados pela região metropolitana e detalhado para 
a necessidade local de cada cidade – isso deve acontecer desde a 
sua concepção 

 Elaboração de Planos de Mobilidade com 
visão mais abrangente dos desafios para RM 

 Redução de retrabalho nos planos 
 Troca de experiências 

Estruturar um centro de controle operacional integrado (incluindo 
despacho de guinchos, orientadores, etc.) - eventualmente 
usando recursos de um município para o outro, se necessário 

Problemas de trânsito de um município afetam outros – o 
controle operacional, para determinados pontos, deve ser 
realizado de maneira conjunta 

 Maior integração entre as operações 
 Aumento da fluidez do transito em 

determinados pontos 

Informações para a 
População 

Estabelecer acordo com o Waze (sistema de mapas do Google), 
para captura e utilização de informações geradas pelos usuários 
do sistema. 

Pode ser utilizado também como fonte de informação para a 
central de controle do tráfego 

O Waze está formando parcerias com outras cidades no Brasil e 
demonstrou interesse em fazer o mesmo com a RM de 
Florianópolis. Consiste em uma forma rápida e barata de ter 
acesso a informações de trânsito em tempo real 

 Maior fluidez no trânsito por melhor 
planejamento de viagens 

 Percepção da população sobre iniciativas de 
mobilidade 

Disponibilizar mapas de rotas nos pontos de ônibus, indicando as 
linhas que passam pelos pontos 

O desconhecimento de rotas pode levar a não utilização do 
sistema. Além disso, esse ponto foi identificado em contatos com 
a sociedade 

 Maior utilização do transporte coletivo 
 Percepção da população sobre iniciativas de 

mobilidade 

Desenvolver app e website com informações (rotas / linhas de 
transporte público) -- sistema único para toda a região 
metropolitana 

A visão integrada de rotas e planejamento de viagens, para a 
Região Metropolitana, é componente chave para utilização do 
sistema de forma mais racional pelos usuários 

 Maior utilização do transporte coletivo 
 Percepção da população sobre iniciativas de 

mobilidade 

Operação Viária 
Criar alternativas de prioridades para ônibus como faixas 
exclusivas nas vias com mais de duas faixas, associado a um 
programa de estímulo ao ônibus 

A priorização do transporte coletivo é fundamental para 
aumentar a sua utilização, incentivando a migração de usuários 
de veículos particulares para o sistema coletivo 

 Melhor fluidez, por redução dos 
congestionamentos 

 Maior utilização do transporte coletivo 
 Percepção da população sobre iniciativas de 

mobilidade 
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Dimensão Descrição Racional para Seleção Benefícios Esperados 

Revisar o traçado geométrico de pontos críticos e canalizar as 
interseções 

Ações específicas em determinados pontos podem aumentar a 
fluidez do trânsito e podem ser feitas, em vários casos, sem a 
necessidade de investimentos muito altos 

 Melhor fluidez, por redução dos 
congestionamentos 

 Percepção da população sobre iniciativas de 
mobilidade 

Implementar ciclovia entre pontos com fluxos de média distância 
para os grandes centros, com bicicletas alugáveis (ex.: Itaú / 
Bradesco) – aliadas à pontos de apoio, com vestiário e 
estacionamento para bicicletas. Poderia ser explorado por uma 
concessão (direito de exploração comercial - ex.: quiosque). 
Aproveitar inclusive as estruturas que já existem em alguns 
terminais de ônibus 

O incentivo ao uso de ciclovias é uma tendência em todo o 
mundo, pois reduz a demanda por transportes motorizados, 
reduzindo congestionamentos e melhorando a qualidade de vida 
os usuários 

 Melhor qualidade de vida dos usuários 
 Melhor fluidez, por redução dos 

congestionamentos 
 Percepção da população sobre iniciativas de 

mobilidade 

Introduzir cobrança externa (coleta de tarifa antes dos 
passageiros embarcarem nos ônibus) em pontos de alta demanda 
em horário de pico (contempla reformulação da estrutura das 
estações, permitindo cobrança antecipada e acumulo de 
passageiros pré-embarque) 

A cobrança externa permite embarque rápido pois elimina o 
tempo de cobrança dentro do veículo (em alguns casos, 
identificou-se veículos que ficam no ponto por 10-15 minutos 
para o processo de embarque) 

 Redução do tempo de embarque 
 Melhor fluidez no transporte coletivo 
 Maior utilização do transporte coletivo 
 Percepção da população sobre iniciativas de 

mobilidade 

Ações normativas 

Incorporação da possibilidade de implementação das formas de 
gestão associada dos serviços públicos nos projetos de lei sobre 
regiões metropolitanas 

O atual PLC não prevê nenhuma disposição sobre as formas 
previstas pela Constituição da República ou pela legislação 
federal quanto à gestão associada de serviços públicos. Tais 
formas, que não precisam necessariamente ser implementadas, 
merecem ser expressamente autorizadas, pois podem se revelar 
úteis à Administração Pública do futuro. 

 Possibilitar a adoção de formas de gestão 
associada de serviços públicos por parte da 
Administração Pública. 

Incorporação de cláusulas especiais em licitações em curso ou a 
serem abertas nos próximos meses a respeito da possibilidade de 
revisão extraordinária à luz da superveniência do PLAMUS, sem 
prejuízo das demais previsões específicas sobre reequilíbrio da 
equação econômico-financeira do contrato e encampação 

Editais que venham a ser publicados durante a elaboração do 
PLAMUS merecem poder ser ajustados à luz das conclusões do 
PLAMUS, a fim de que a utilidade desse último não seja 
comprometida. As cláusulas sugeridas facilitam, com segurança 
jurídica, alterações no contrato de concessão, caso se revelem 
úteis ou necessárias. 

 Possibilitar revisão das concessões assinadas 
antes da conclusão do PLAMUS. 

 Possibilitar modificações ou encampação da 
concessão sem excessiva onerosidade para o 
Poder Público e de acordo com os critérios 
da Lei Federal de Concessões. 
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Dimensão Descrição Racional para Seleção Benefícios Esperados 

Celebração de convênio simples entre Estado e cada um dos 
Municípios da RM, no sentido de que haja o comprometimento 
desses últimos em incorporar os resultados do PLAMUS aos seus 
Planos de Mobilidade Urbana e, subsequentemente, aos seus 
Planos Diretores 

Ante à proximidade do fim do prazo da Lei da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana para a edição dos planos municipais de 
mobilidade urbana, é possível que os Municípios contemplados 
pelo Projeto elaborem unilateralmente seus planos, sem levar em 
consideração a região metropolitana e os resultados do PLAMUS. 
O objetivo do convênio é buscar o comprometimento de que tais 
planos serão ajustados no futuro à luz dos resultados do 
PLAMUS. 

 Vincular os Municípios aos resultados do 
PLAMUS, a fim de que tais resultados sejam 
refletidos nos planos municipais de 
mobilidade urbana e, posteriormente, 
integrados nos planos diretores. 

Celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC a ser 
firmado pelo Município de São José, representado pelo respectivo 
Procurador Geral, e pelo Procurador Geral de Justiça de Santa 
Catarina, a fim de postergar a realização da licitação para 
concessão do transporte coletivo de passageiros em nível 
municipal, aguardando os resultados do PLAMUS 

Impedir o ajuizamento de uma ação civil pública ou ações de 
responsabilidade contra o prefeito do Município de São José por 
optar pelo adiamento da licitação para concessão do transporte 
coletivo de passageiros em razão dos resultados dos PLAMUS 

 Segurança jurídica no adiamento das 
licitações, quando motivado pela decisão de 
aguardar resultados do PLAMUS 

Fonte: SANTA CATARINA, 2014 
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Após a análise do material disponibilizado pelo PLAMUS, concluímos que seus princípios e 
diretrizes estão em concordância com os princípios de sustentabilidade, procurando 
promover maior integração regional, uso racional do solo, priorização dos sistemas de 
transporte não motorizados e coletivos, garantia de acessibilidade a toda a população e 
participação popular desde a fase de diagnóstico até a implantação do plano. 

Assim sendo, os estudos e diagnósticos do PLAMUS e ICES chegaram a diversas conclusões 
similares e muitas das propostas dos planos se complementam, cada uma com seu enfoque 
específico. Um exemplo é a proposta deste estudo para a elaboração de um 
Macrozoneamento Metropolitano e do PLAMUS de um Plano Diretor Metropolitano, 
ambos com o objetivo de otimizar o uso do solo na escala regional, formando novas 
centralidades e consolidando as existentes e incipientes, restringindo o crescimento urbano 
horizontal e disperso, induzindo o aumento da densidade nas regiões aptas para tal e 
protegendo o meio ambiente. Além disso, ambos reconhecem a necessidade de integração 
entre os diversos projetos propostos para a formação de um planejamento global, reunindo 
propostas complementares nos diversos setores, municípios e níveis governamentais. 

Por estes motivos, recomenda-se a análise conjunta dos diagnósticos para a elaboração do 
projeto e planos que cada um deles propõe, visando sua integração para a implantação de 
um planejamento de Estado, que evolua a curto, médio e longo prazos com diretrizes claras 
de desenvolvimento sustentável, independentemente de trocas de governo e com o apoio 
da população. 

 

5.2.2.4 Segregação Social 

Como foi observado no diagnóstico, os municípios que compõe o NMF têm diferentes 
características em relação a oferta de empregos, de solos aptos para uso urbano, níveis de 
consolidação e quantidade de vazios urbanos. O desequilíbrio entre estas características 
gera movimentos pendulares de mobilidade e segregação social, sendo que ambos os 
problemas têm uma série de consequências, como o aumento dos congestionamentos e 
poluição do ar, ocupação de áreas de risco e ambientalmente frágeis. Assim, um dos 
objetivos deste estudo é buscar a maior equidade territorial para mitigar estes problemas. 

O alto nível de segregação e espraiamento da mancha urbana gera custos excessivos para 
implantação de infraestrutura, fazendo com que as regiões mais afastadas e periféricas 
tenham grande déficit de equipamentos públicos e infraestrutura. Em relação ao 
saneamento básico, os municípios do NMF que ainda não finalizaram o plano municipal de 
saneamento básico estão em fase de elaboração e devem ser concluídos em 2015. Os 
planos dão bases para a universalização dos serviços de abastecimento de água, tratamento 

de esgotos e recolhimento de resíduos sólidos. É imprescindível para o desenvolvimento 
sustentável do NMF, tanto em termos ambientais como sociais, a aplicação integral destes 
planos. 

Além deste, propõe-se a criação de um Plano Metropolitano de Estruturação de 
Equipamentos Urbanos, que identifique a capacidade de cada equipamento existente e as 
demandas das diversas regiões do NMF, apontando locais carentes e hierarquizando 
prioridades de investimentos. Uma iniciativa do BID contratou a IDOM para o 
desenvolvimento de um plano com estes objetivos para o município de Passo Fundo, no 
Rio Grande do Sul, que avalia os equipamentos existentes de educação fundamental e 
média, proteção social, equipamentos culturais e esportivos e espaços livres de uso público, 
não apenas na sua quantidade e localização, mas também na qualidade e manutenção dos 
espaços. Assim, será possível garantir o acesso à educação, segurança e lazer em todas as 
regiões da cidade, mitigando os problemas decorrentes da segregação socioterritorial no 
município. 

O plano ainda detalha diversas ações específicas, desde linhas gerais para a implantação de 
cada um dos equipamentos como alterações no plano diretor a fim de utilizar instrumentos 
previstos no Estatuto das Cidades para a reserva de áreas para a construção destes, e 
propõe um cronograma de implantação. 
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Figura 321. Áreas de Intervenção Urbana propostas no PEEUEL. (Plano de 
Estruturação de Equipamentos Urbanos e Espaços Públicos – Passo 
Fundo) 

 

Fonte: BID/IDOM, 2013 

 

Para promover uma maior integração e equidade urbana é necessário enfrentar a questão 
da habitação em nível regional. Para tanto recomenda-se a elaboração do Plano 
Metropolitano de Habitação. Este plano deve ser elaborado com o intuito de sanar o déficit 
habitacional de toda a região, porém relacionando territorialmente as demandas, áreas 
aptas para uso residencial e capacidade da infraestrutura existente de absorção de 
população por zonas não delimitadas por municípios mas por áreas de influência de 
grandes empreendimentos, centralidades, equipamentos e transporte público, de modo a 

manter as famílias próximas aos seus postos de trabalho e comunidade a qual pertencem, 
evitando assim a geração de grandes deslocamentos diários e formação de guetos. 

Também deve priorizar a criação de ZEIS e projetos de urbanização próximos aos polos de 
emprego (subcentros, novas centralidades e áreas industriais previstas no Plano de 
Macrozoneamento Metropolitano) e eixos de transporte coletivo antes de sua 
implantação, a fim de facilitar a aquisição pelo poder público de terra futuramente bem 
localizada a preços baixos. 

Com o objetivo de proporcionar moradias em regiões com maior infraestrutura, propõe-se 
a incorporação aos planos diretores dos municípios da Cota de Solidariedade, que destina 
parte da área computável de novos empreendimentos de grande porte para a produção de 
habitação social, podendo ser realizada no próprio empreendimento ou em terrenos nas 
áreas consolidadas da cidade. Este instrumento foi desenvolvido no Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo, elogiado pela ONU como um exemplo ao mundo 
pelo seu enfoque em sustentabilidade e urbanismo social (ONU, 2014). 

Uma questão essencial a ser abordada no plano é a população residente em áreas de risco 
a vida humana, sendo que em Florianópolis os principais são o de deslizamento e 
inundações fluviais e costeiras. No Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais foi realizado 
diagnóstico integral da capital onde se georreferenciaram todas estas áreas  

A Figura 322 apresenta em vermelho as localidades com alto risco de deslizamento, em 
roxo as inundações costeiras e em azul as inundações fluviais. Percebe-se que grande parte 
da ilha está sujeita a riscos e em muitos destes locais há ocupação humana. É importante 
destacar que a ocupação de áreas de riscos no município não está relacionada a renda, 
tendo população de diversas classes sociais ocupando regiões costeiras e morros por 
diferentes motivos, seja pela falta de solo urbano apto para ocupação na região central ou 
pelas qualidades cênicas encontradas em morros ou na orla. 
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Figura 322. Riscos naturais de Florianópolis 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

A áreas sujeitas a inundação foram analisadas primeiramente no Estudo 1: Mitigação e 
Mudanças Climáticas e terão sua área expandida no cenário de mudanças climáticas 
previstas pelo modelo gerado. Então o Estudo 2 trará as ações necessárias para evitá-las, 
indicando a necessidade de reassentamento da população residente nestes locais ou a 
execução de obras mitigadoras para evitar a ocorrência de desastres com perdas 
econômicas e de vidas humanas. 

Nas regiões onde há risco de deslizamento serão tomadas medidas de mitigação e não 
haverá a necessidade de reassentamentos. Porém deverá ser implantado o sistema de 
fiscalização permanente para evitar a construção de novas edificações nos locais, pois o 
maior fator de aceleração ou desencadeamento de processos de deslizamento é a 
construção de edificações sem as necessárias medidas para a retenção da terra. 

Nas localidades onde há riscos de inundações fluviais ou costeiras será analisado a 
consolidação dos assentamentos existentes. Onde há apenas algumas residências isoladas 
a preferência será a realocação das edificações a fim de que a área alagável assim o 
permaneça sem causar danos a vidas humanas ou econômicos. Em regiões onde há uma 
maior quantidade de edificações, como é o caso da região norte de Ingleses, serão 
propostas medidas de mitigação de riscos a fim de possibilitar a continuidade do 
desenvolvimento da região em questão. 

Uma questão importante a ser tratada em relação a segregação territorial é a existência de 
diversas comunidades históricas em todo o NMF que ainda vivem de acordo com costumes 
próprios. Comunidades que tem suas raízes na colonização portuguesa que trabalham com 
artesanato e pesca, além de comunidades indígenas autóctones se encontram 
relativamente isoladas e dispersas em todo o território. Seu modo de vida e cultura devem 
ser preservados como patrimônio imaterial da região. 

Neste sentido, propõe-se a criação do Programa Comunidades, com o objetivo de proteger 
estas comunidades e propiciar seu desenvolvimento. Assim, o programa deve visar o 
empoderamento, através de um conjunto integrado de ações, obras e serviços, nas áreas 
social, ambiental, habitacional, urbana e fundiária. Desta maneira o programa fortalece as 
comunidades locais e enfrenta não apenas a questão de moradia, mas do acesso à cidade, 
reduzindo a segregação social de maneira integrada.  
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Tabela 133. Principais recomendações para Florianópolis e seu núcleo metropolitano 

Eixo Programa Atuação Instrumentos 

Florianópolis 
Ocupação 

Racional do Solo 
Urbano 

Aumento da densidade de ocupação 
em áreas vazias ou não consolidadas 

Implementar índices mínimos de ocupação do lote, revisão de índices do zoneamento com redução do tamanho máximo do 
lote, aplicação de índices de construção diferenciados e instrumentos para indução de uso misto segundo o traçado viário e 
definição de subcentros 

Ocupação de áreas e lotes vazios 
Aplicar instrumentos de indução ao cumprimento da função social da propriedade urbana em lotes desocupados, 
subutilizados ou não utilizados: parcelamento, edificação ou utilização compulsória, Imposto Predial e Territorial Urbano 
progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos 

Revisão do perímetro urbano 
Definir o perímetro urbano de acordo com as áreas já ocupadas, respeitando as áreas de proteção ambiental e definindo 
áreas de outros usos que não o urbano, como rural ou periurbano, reduzindo a expansão da mancha urbana e induzindo o 
melhor aproveitamento das estruturas urbanas 

Redução de ocupação linear ao longo 
de rodovias 

Definir o perímetro urbano de modo a coibir a ocupação em áreas sem infraestrutura urbana, regularizar as ocupações 
existentes e implantar medidas de fiscalização permanente para impedir o avanço da ocupação 

Utilização das áreas de aterro 
desocupadas 

Elaborar planos de ocupação das áreas de aterro pelo poder público e iniciativa privada, de modo a formar subcentros com 
espaços livres de lazer, comércio, serviços e equipamentos públicos 

Criação de subcentros 
Elaborar estudo para identificar áreas de potencial turístico e econômico para a indução de novos subcentros através da 
implantação de equipamentos públicos, revitalização de centros históricos e fortes, requalificação urbana, organização de 
eventos culturais, exploração de esportes radicais, indução ao uso misto e fachada ativa 

Levantamento da situação atual dos 
imóveis referente a formalização 

Contratar empresa para levantamento e execução de cadastro imobiliário, a fim de possibilitar a aplicação dos instrumentos 
previstos no Plano Diretor do Município de Florianópolis, possibilitar a fiscalização de parcelamentos, ocupações e obras, 
reduzir drasticamente a informalidade imobiliária no município quebrando seu paradigma e possibilitando o planejamento 
efetivo da cidade 

Estruturar programa de fiscalização 
permanente de obras e ocupação  

Elaborar programa de fiscalização permanente a fim de coibir a ocupação de áreas protegidas, a realização de parcelamento 
do solo, obras ou construção de edificações fora dos padrões mínimos impostos pelo plano diretor 

Regularização de padrões mínimos 
para a execução de parcelamento 

Criar lei complementar ao plano diretor para regularização do parcelamento do solo, incluindo porcentagem mínima de área 
institucional, livre de lazer e viário, condicionar a aprovação do projeto viário ao IPUF que deverá garantir a continuidade do 
traçado previsto para a região e a maior conectividade do sistema viário 

Elaboração de Plano Viário Municipal 
Elaborar plano viário identificando principais pontos de desconexão do sistema e gargalos para a fruição do trânsito, criar 
propostas e priorização de áreas para implementação do instrumento de reajuste urbanístico, nortear o sistema em regiões 
de baixa consolidação e vazios urbanos para futuros loteamentos 

Programa de reurbanização de zonas 
com sistema viário e urbanização 
inadequados 

Incorporar ao plano diretor o instrumento de reajuste urbanístico que prevê o consórcio entre o poder público e os donos dos 
lotes de área especificada para execução de obras de reurbanização, onde o poder privado doa parte do seu lote para serviços 
de reurbanização e ganha com a valorização do solo devido a qualidade urbana superior em contrapartida 
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Eixo Programa Atuação Instrumentos 

Implantação de faixa praial mínima e 
regularização de acesso mínimo a 
costa 

Incorporar ao plano diretor a faixa praial mínima que deve ser compreendida como unidade de conservação linear 
impossibilitando sua edificação, e limites mínimos de acesso a costa entre lotes contíguos a faixa praial 

Elaboração do Plano de Estruturação 
de Equipamentos Urbanos  

Realizar estudos de capacidade e demanda de equipamentos públicos e plano para a implantação destes em locais carentes 

Desenvolvimento 
Turismo Cultural 

e de Esportes 

Elaboração do Programa Comunidades 
Elaborar programa que vise a manutenção do modo de vida de comunidades isoladas, pescadoras e indígenas, 
regulamentando a ocupação de áreas específicas, empoderando a população através de programas de capacitação rural, 
pesqueira e de artesanato, programa de aquisição de alimentos e de desenvolvimento do turismo cultural 

Preservação e desenvolvimento de 
patrimônio histórico material e 
imaterial 

Elaborar plano de restauro, revitalização e preservação de patrimônio histórico material, promoção, desenvolvimento e 
potencialização do patrimônio imaterial, como simbolismo, gastronomia, dança e expressões típicas, de acordo com os planos 
de excelência turística e de criação de subcentros 

Criação de consórcios e associações 
intrasetoriais e com os diferentes 
níveis da administração pública para a 
promoção do turismo  

Criar consórcio entre Ministério da Cultura, Prefeitura de Florianópolis e Governo do Estado de Santa Catarina para o 
desenvolvimento do turismo cultural e esportivo da cidade. No âmbito Estadual podem ser firmadas associações entre as 
Secretarias de Estado da Agricultura e da Pesca, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, de Turismo, Cultura e Esporte. 
No âmbito municipal as entidades a serem envolvidas são o Instituto de Oportunidades de Florianópolis (IGEOF), Instituto de 
Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), Fundo Municipal de Cinema (FUNCINE), Fundação Municipal do Meio Ambiente 
de Florianópolis (FLORAM), Secretaria Municipal do Turismo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano, Secretaria Municipal da Cultura, Secretaria Municipal da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
Sustentável 

Elaboração do Plano de Excelência 
Turística 

Elaborar plano global de excelência turística, com foco em turismo cultural e de aventura, com o objetivo de dinamizar o 
turismo durante o ano todo, estruturando toda a rede necessária para a excelência no turismo: sinalização da cidade, centros 
de informação turística, infraestrutura para turismo de esportes radicais e náuticos, capacitação da população local para 
atender a diversas demandas turísticas, agenda cultural e esportiva do município, aplicativos, mapas interativos e material 
para promoção turística, incentivos e mapeamento do patrimônio material e imaterial da cidade, desenvolvimento das 
comunidades locais 

 
Qualidade 
Ambiental 

Implantação de acesso aos topos de 
morro 

Elaborar estudo para a implantação de transporte funicular às regiões não acessíveis por outras modalidades de transporte 
coletivo, assegurando a acessibilidade urbana 

Elaboração de Plano de Parques 
Elaborar plano que vise a integração das diferentes unidades de conservação através de corredores verdes e parques urbanos, 
além de estruturar conjunto de áreas de lazer interno aos bairros com mobiliário urbano e de lazer  

Incorporação das rodovias internas a 
ilha como vias urbanas 

Implantar tratamento urbanístico de acordo com os padrões vigentes no restante das vias do município, implantar calçadas e 
ciclovias nas rodovias principais de acesso aos bairros 
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Eixo Programa Atuação Instrumentos 

NMF 

Ocupação 
Racional do Solo 

Urbano 

Elaboração de Plano Diretor 
Metropolitano 

Elaborar macrozoneamento metropolitano revisando o perímetro urbano de todos os municípios do Núcleo Metropolitano de 
Florianópolis, definindo área periurbana na região contígua ao novo perímetro urbano, incorporando os instrumentos de 
reajuste urbanístico, cota solidariedade, cota ambiental, indução de uso misto, fachada ativa, fruição pública e  redução do 
fechamento visual das quadras, regularizando padrões mínimos para a execução de parcelamento, estabelecendo pontos 
estratégicos para a implantação de subcentros de acordo com as vocações e infraestrutura de cada município 

Ocupação de áreas e lotes vazios 
Aplicar instrumentos de indução ao cumprimento da função social da propriedade urbana em lotes desocupados, 
subutilizados ou não utilizados: parcelamento, edificação ou utilização compulsória, Imposto Predial e Territorial Urbano 
progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento em títulos 

Elaboração de Plano de Parques 
Metropolitano 

Elaborar plano que vise a integração das diferentes unidades de conservação através de corredores verdes e parques urbanos, 
além de estruturar conjunto de áreas de lazer interno aos bairros com mobiliário urbano e de lazer  

Criação de subcentros 
Induzir a criação de novos subcentros através da implantação de equipamentos públicos, revitalização de centros históricos e 
fortes, requalificação urbana, organização de eventos culturais, exploração de esportes radicais, indução ao uso misto e 
fachada ativa de acordo com o Plano Diretor Metropolitano 

Redução de ocupação linear ao longo 
de rodovias 

Definir o perímetro urbano de modo a coibir a ocupação em áreas sem infraestrutura urbana, regularizar as ocupações 
existentes e implantar medidas de fiscalização permanente para impedir o avanço da ocupação 

Implantação de faixa praial mínima e 
regularização de acesso mínimo a 
costa 

Incorporar ao plano diretor a faixa praial mínima que deve ser compreendida como unidade de conservação linear 
impossibilitando sua edificação, e limites mínimos de acesso a costa entre lotes contíguos a faixa praial 

Elaboração de Plano Viário 
Metropolitano 

Elaborar plano viário identificando principais pontos de desconexão do sistema e gargalos para a fruição do trânsito, criar 
propostas e priorização de áreas para implementação do instrumento de reajuste urbanístico, nortear o sistema em regiões 
de baixa consolidação e vazios urbanos para futuros loteamentos 

Programa de reurbanização de zonas 
com sistema viário e urbanização 
inadequados 

Incorporar ao plano diretor o instrumento de reajuste urbanístico que prevê o consórcio entre o poder público e os donos dos 
lotes de área especificada para execução de obras de reurbanização, onde o poder privado doa parte do seu lote para serviços 
de reurbanização e ganha com a valorização do solo devido a qualidade urbana superior em contrapartida 

Incorporação da rodovia BR-101 como 
via urbana 

Implantar tratamento urbanístico de acordo com os padrões vigentes no restante das vias do município, implantar calçadas e 
ciclovia 

Desenvolvimento 
Econômico 

Elaboração de Plano Turístico 
Metropolitano 

Elaborar plano turístico para a região em consonância com o plano da capital, porém com foco nas principais vocações de 
cada município 

Estimulação a ocupação e 
produtividade da área periurbana e 
rural 

Elaborar programas de fomento e apoio à agricultura familiar 
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Eixo Programa Atuação Instrumentos 

Gestão 

Elaboração de Sistema de Informação 
Geográfica Metropolitana 

Centralizar todas as informações dos diferentes setores e secretarias municipais em um único sistema 

Elaboração de plataforma Urbanismo 
em Rede 

Implantar plataforma de compartilhamento de informações com a população sobre a legislação territorial existente 

Estabelecimento de Empresa 
Metropolitana de Urbanização 

Aumentar a participação dos municípios e popular no órgão, instrumentalizar o órgão a fim de que suas decisões reflitam nas 
decisões e planejamento municipal 

Implantação de fiscalização cidadã 
Criar ferramentas e aplicativos para facilitar a fiscalização cidadã, elaborar campanhas de conscientização da população para 
sua participação nos processos urbanos 

Estruturar programa de fiscalização 
permanente de obras e ocupação  

Elaborar programa de fiscalização permanente a fim de coibir a ocupação de áreas protegidas, a realização de parcelamento 
do solo, obras ou construção de edificações fora dos padrões mínimos impostos pelo plano diretor 

Segregação 
Social 

Elaboração do Plano de Estruturação 
de Equipamentos Urbanos  

Realizar estudos de capacidade e demanda de equipamentos públicos e plano para a implantação destes em locais carentes 

Elaboração de Plano Metropolitano de 
Habitação 

Analisar territorialmente as demandas, áreas aptas para uso residencial e capacidade da infraestrutura existente de absorção 
de população por zonas não delimitadas por municípios, mas por áreas de influência de grandes empreendimentos, 
centralidades, equipamentos e transporte público, definir e priorizar áreas de reurbanização de assentamentos precários, 
definir áreas de novas unidades de habitação de interesse social, utilizar medidas para mitigação em áreas de risco ou 
promover o reassentamento de população residente nestas áreas 

Elaboração do Programa Comunidades 
Elaborar programa que vise a manutenção do modo de vida de comunidades isoladas, pescadoras e indígenas, 
regulamentando a ocupação de áreas específicas, empoderando a população através de programas de capacitação rural, 
pesqueira e de artesanato, programa de aquisição de alimentos e de desenvolvimento do turismo cultural 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 
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P.2 ESTUDOS BASE 
INICIATIVA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS 

  

 

1 DEFINICAÇÃO DO ÂMBITO DE ESTUDO 

O objetivo da delimitação é definir com precisão o território que poderia ocupar a pegada 
urbana em 2050, horizonte temporal deste trabalho. É necessário considerar à relação da 
cidade com o entorno, assim como as dinâmicas globais e regionais que incidem no 
crescimento em longo prazo, tanto para o desenvolvimento do Estudo 3 – Crescimento 
Urbano, como para os Estudo 1 – Mitigação e Mudanças Climáticas e Estudo 2 – 
Vulnerabilidade e Riscos Ambientais. 

 

1.1 O ÂMBITO DE ESTUDO PARA CADA ESTUDO BASE 

Para a determinação dos Estudos Base é indispensável considerar a relação da cidade com 
seu entorno, assim como as principais dinâmicas regionais e globais que incidem em seu 
crescimento. A cidade de Florianópolis não pode ser analisada individualmente, uma vez 
que existe uma conurbação1 com um conjunto de núcleos urbanos inicialmente 
independentes e pertencentes a outros municípios, que, ao crescer, acabaram por 
conformar uma unidade funcional.  

Assim, o entendimento desta unidade funcional é básico para determinar a área de estudo, 
para a qual também será desenhada uma prospectiva de mancha urbana a futuro. Desta 
maneira, a análise de todos os municípios que possam ser afetados pelo crescimento da 
mancha urbana prevista para 2050 é a primeira atividade que deve ser desenvolvida pelos 
Estudos Base. 

Por isso, a análise prospectiva consiste na definição da área urbana atual e as potenciais 
áreas de crescimento urbano a 2050, abarcando as relações e fluxos entre os municípios. 
Ou seja, a área de crescimento da cidade de Florianópolis, incluindo, também, os núcleos 
e/ou assentamentos que atualmente possuem relação com esta região conurbada ou que 
poderão possuir no futuro. Assim sendo, na identificação da área conurbada futura são 
consideradas às dinâmicas urbanas, complexas e polarizada, dependentes de fenômenos 
regionais, que acabam por proporcionar efeitos como migração, mudanças no perfil 
econômico, catástrofes naturais, entre outros. 

                                                           

1 O conceito de conurbação apresentado por Villaça (1997) é definido pela absorção de núcleos urbanos que se 
localizam ao redor de uma cidade, pertencentes ou não a outros municípios, envolvendo uma série de 
transformações tanto no núcleo urbano original como aqueles que são absorvidos. 

1.1.1 ESTUDO 3 – CRESCIMENTO URBANO 

O Estudo de Crescimento Urbano proporciona a base territorial principal e necessária para 
a análise futura do crescimento da mancha urbana. Esta área de abrangência também será 
base para os demais estudos integrantes do Estudo Base, e, cada um, tem alguns critérios 
individuais para a análise da mesma. 

Assim, a definição da área de estudo para o desenvolvimento dos Estudos Base de 
Florianópolis considerou os seguintes critérios: 

 Delimitação atual da mancha urbana: correspondente à mancha urbana 
basicamente contínua da Região Metropolitana de Florianópolis, com uma 
superfície de, aproximadamente, 275 km2, formada pela área urbana dos 
municípios de Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador 
Celso Ramos, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de 
Alcântara (9 municípios); 

 Crescimento urbano a 2050 considerando um incremento populacional, afetando, 
inclusive, os municípios da Região Metropolitana de Florianópolis; 

 Crescimento populacional vegetativo e movimentos migratórios entre municípios 
e outros estados do entorno; 

 Análise de relações e fluxos entre núcleos e assentamentos urbanos; 
 Identificação de perigos naturais; 
 Entre outros. 

Para a identificação da área de expansão urbana de Florianópolis e de sua região 
metropolitana a 2050 foram considerados três áreas de análises possíveis, através de um 
enfoque preliminar nas relações atuais intraterritoriais. Desta maneira, é possível distinguir 
que a mancha urbana atual não está limitada somente aos limites administrativos de 
Florianópolis, senão também abrange o município de São José, Palhoça e Biguaçu (com um 
contínuo urbano) e Águas Mornas, Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, Santo Amaro 
da Imperatriz e São Pedro de Alcântara, principalmente, pelos vetores de conexão 
rodoviária. 

Apesar do município de Florianópolis ser constituído por uma área insular (Ilha de Santa 
Catarina), sua área continental apresenta uma forte relação com o município de São José – 
único limite administrativo municipal. Este município, no entanto, também apresenta uma 
forte conurbação urbana com o município de Palhoça (ao sul) e Biguaçu (ao norte), também 
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municípios costeiros. Já os demais municípios do interior possuem uma faixa urbanizada 
muito relacionada com os principais eixos rodoviários municipais, mas com menor relação 
ao contínuo urbano atual, com áreas vazias e menor intensidade de conurbação urbana. 

Por isso, foram desenhadas três alternativas para a análise territorial: 

 ÂMBITO ICES: corresponde somente à área administrativa do município de 
Florianópolis, segundo a divisão territorial de 15/07/1997. Atualmente é o objeto 
de estudos e análises da Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis 
promovida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 ÂMBITO DA PROPOSTA TÉCNICA: em proposta técnica apresentada pelo Consórcio 
IDOM-COBRAPE, definiu-se como área de estudo os seguintes municípios: 
Florianópolis, Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Governador Celso Ramos, 
Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara. 

 

Tabela 01. Alternativas de Área de Estudo 
ÂMBITO SUPERFÍCIE Nº DE MUNICÍPIOS 

ICES 65 km2 1 

PROPOSTA TÉCNINA 275 km2 9 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE com base em IBGE, 2010. 

 

A Tabela 01 apresenta as superfícies e número de municípios de cada alternativa a Área de 
Estudo para o Estudo 1 de Crescimento Urbano de Florianópolis. Em todos os casos, serão 
analisados municípios completos, facilitando a recopilação de dados das principais fontes 
institucionais (IBGE, IPEA, etc), e também promovendo a realização e setorização dos 
territoriais municipais em distritos ou bairros completos. 

1.1.1.1 ÂMBITO ICES FLORIANÓPOLIS 

 

Figura 01. Âmbito ICES 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE com base em IBGE, 2010. 

 

O desenvolvimento da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis tem como objeto de 
estudo o município de Florianópolis, através de ações e diretrizes do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento. É, por si só, uma área urbana muito complexa e com forte relação 
com seu entorno, o que já atualmente provoca dinâmicas de conurbação com municípios 
vizinhos, o que faz com que sua mancha urbana não respeite os limites administrativos 
estabelecidos. 

Como comentado anteriormente, a mancha urbana atual já transpassa os limites 
municipais de Florianópolis e possui forte relação com os municípios vizinhos, que, 
seguramente, será reforçada e ampliada em um cenário de crescimento urbano a 2030 e 
2050, sendo, assim, insuficiente área para análise do Estudo 3. 

 

FLORIANÓPOLIS
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Tabela 02. Síntese da Análise da Alternativa 

VANTAGENS 

Coincide com a área estudada pela ICES 

Simplifica a busca de dados e coleta de informação com instituições 

Detalha-se profundamente questões municipais 

DESVANTAGENS 

Não leva em consideração a área conurbada atual e as relações 
intraterritoriais existentes 

Não seria capaz de absorver completamente a mancha urbana 
tendencial prevista para 2050, já que possui pouquíssima área vazia e 
sem uso consolidado 

Não leva em conta as dinâmicas econômicas ocorrentes nos 
municípios do entorno, como a proposta de nova via secundária a BR-
101 ou potencial econômica de São José e potencial turístico de 
demais municípios costeiros 

Não leva em consideração os limites biofísicos e geográficos, 
desconsiderando os limites com bacias hidrográficas, que são muito 
úteis para a análise conjunta com o Estudo 2 

CONCLUSÕES 

Mesmo sendo uma alternativa para análise territorial, de um lado 
simplificada pela coleta de dados e informações e de outro lado por 
ser coincidente com os estudos promovidos pelo BID, a principal 
desvantagem desta alternativa é a previsão de crescimento tendencial 
da mancha urbana a futuro, que seguramente ocorrerá para além dos 
limites administrativos municipais (como já ocorre) e que não estaria 
contemplada em uma análise tão restritiva. 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

1.1.1.2 ÂMBITO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

Figura 02. Âmbito Proposta Técnica 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE com base em IBGE, 2010. 

 

Em uma análise mais abrangente e com menor grau de detalhe, a proposta técnica do 
Consórcio IDOM-COBRAPE colocava com área de estudo o conjunto de 9 municípios 
pertencentes à Região Metropolitana de Florianópolis. No entanto, aproximando-se da 
escala regional e entendendo melhor suas dinâmicas é possível compreender melhor as 
sinergias atuais e futuras, que contribuiriam ao crescimento do contínuo urbano. 

Os municípios que já apresentam certo grau de conurbação ainda possuem áreas de 
expansão possíveis de abranger o contingente populacional a 2050 e, aqueles mais isolados 
ainda não apresentam uma forte integração e inter-relação com Florianópolis. Percebe-se, 
assim, que a área proposta em oferta técnica contemplaria toda a área possível da mancha 
urbana conurbada a 2050. 
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Tabela 03. Síntese da Análise da Alternativa 

VANTAGENS 

Coincide com definida na proposta comercial apresentada para este 
trabalho 

Amplia a área de análise a mais municípios e coincide com os limites 
da Região Metropolitana de Florianópolis 

DESVANTAGENS 

Não leva em consideração a área conurbada atual e as relações 
intraterritoriais existentes 

Abrange áreas fora dos limites do contínuo urbano atual e possível 
crescimento da mancha urbana tendencial a futuro. 

 

CONCLUSÕES 
A análise completa dos municípios conturbados à Florianópolis 
possibilita a diagnóstico para a situação atual e cenários futuros a 2030 
e 2050. 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

1.1.2 ESTUDO 2 – VULNERABILIDADE E RISCOS NATURAIS 

De acordo com o estabelecido como melhor alternativa para o Estudo 3 – Crescimento 
Urbano, o Estudo 2 – Vulnerabilidade e Riscos Naturais abordará sua análise utilizando a 
mesma área de estudo. No entanto, seu detalhamento seguirá uma metodologia específica, 
de acordo com o estabelecido nos termos de referência deste projeto e com a base de 
dados e informações encontradas e disponibilizadas sobre cada município. 

Assim, para a análise de riscos e vulnerabilidade ambiental, o MDT a ser utilizada para o 
município de Florianópolis conta com uma qualidade de curvas de nível a cada um metro, 
possibilitando uma análise detalhada do município ICES. Já os demais municípios, ainda em 
processo de recebimento de informação, teriam uma análise menos detalhada, com 
abordagem mais generalizada, dando diretrizes de zoneamento de riscos para as propostas 
de cenários de crescimento urbano do Estudo 3.  

 

Figura 03. Âmbito Estudo 2 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE com base em IBGE, 2010. 

 

A área de estudo de maior detalhe é coincidente com a zona onde existe informação mais 
relevante, tanto de maior qualidade topográfica como com dados e estudos realizados. Será 
realizado um estudo de riscos nas zonas expostas a processos naturais, mais detalhado em 
Florianópolis e com menor detalhe nos demais municípios conurbados, de acordo com a 
informação disponível. Nas zonas onde não existem riscos, por não haver exposição de 

MAIS DETALHADO

MENOS DETALHADO
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elementos vulneráveis, será analisada a vulnerabilidade por meio de uma zonificação 
adequada que elimine o risco futuro e que também será insumo para o Estudo 3. 

Depois da visita territorial e de acordo com os técnicos municipais, os principais riscos a 
serem analisados deveriam ser: 

 Inundação fluvial 
 Inundação costeira 
 Deslizamentos 

 

 

1.1.3 ESTUDO 1 – MITIGAÇÃO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Os Estudos 1 e 3 estão interrelacionados, no sentido de que é proposto um único cenário 
inteligente que integra ambos. Esta interrelação é, especialmente, clara no ordenamento 
urbano – o aumento da densidade de população reduz as necessidades de mobilidade, e, 
portanto, as emissões de gases efeito estufa associadas a este setor. 

Por isso, propõe-se a mesma área de estudo para o Estudo 1 de Mitigação e Mudanças 
Climáticas. 

No entanto, pela grande necessidade de dados específicos para o Estudo 1, é necessário 
um envolvimento profundo dos técnicos municipais. Uma vez que somente Florianópolis é 
o município ICES, este apresenta um maior compromisso e comprometimento que os 
demais municípios definidos na área de estudo. Deste modo, será realizado um inventário 
de emissões com maior grau de detalhamento para Florianópolis e com menor 
detalhamento para os demais municípios. 

Existem dois tipos de emissões: as emissões pontuais (grandes indústrias, pontos de gestão 
de resíduos e águas residuais, aeroportos, usos do solo, etc.) e as emissões difusas 
(associadas ao setor residencial, à mobilidade por rodovias, ao setor institucional, etc.). 
Para Florianópolis serão calculadas as emissões pontuais e as emissões difusas com detalhe. 
Entretanto, para o restante da área de estudo, as emissões difusas serão extrapoladas a 
partir de dados de Florianópolis, em função de sua população. Já que a maior parte da 
população da área de estudo se encontra em Florianópolis, trata-se de um enfoque válido. 
As emissões pontuais serão calculadas em detalhe para todos os casos. 

Desta forma será possível oferecer dois resultados diferentes: o inventário de GEE para o 
município de Florianópolis e o inventário de GEE para a área de estudo integrada. 

 

Figura 01. Âmbito Estudo 1 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE com base em IBGE, 2010. 

 

 

2 MAPEAMENTO DE ATORES-CHAVE 

Depois de definida a área de estudo, é possível determinar quais os principais agentes que 
atuam ou tem repercussão sobre o território. A identificação, análise e avaliação dos 
principais atores é uma tarefa básica para o dimensionamento da “pegada urbana”, já que 
suas atividades são condicionantes e pretende-se conseguir a contribuição de todas as 
organizações envolvidas para construir um processo de desenvolvimento urbano 
sustentável. Considera-se que os atores chaves são aqueles representantes da sociedade 
civil, organizações públicas e privadas que estão envolvidos no processo e serão os 
responsáveis por implementar as ações possíveis que afetam o desenvolvimento da cidade 
e interagem com a dinâmica regional.  

Para o desenho deste mapeamento, de acordo com a metodologia do BID, deve-se contar 
com: 

 Setor público (governo federal, estadual e municipal). 
 Instituições locais (agências de planejamento, agências público-privadas, serviços 

imobiliários no setor residencial, etc.). 

INVENTÁRIO PARA MUNICÍPIO ICES

EXTRAPOLAÇÃO PARA DEMAIS MUNICÍPIOS
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 Setor privado (câmara de comércio, indústria, etc.). 
 Sociedade civil organizada (ONGs internacionais e locais). 
 Grupos comunitários. 
 Universidades e escolas. 
 Outros organismos multilaterais.  

A informação pode ser organizada seguindo o exemplo do Quadro 3 da metodologia ICES 
do BID (GUIA METODOLÓGICO, 2012). Grande parte dos atores chave será comum para os 
3 estudos, podendo incluir alguns aspectos específicos e especializados em algum dos três 
estudos. 

Neste caso, serão abordados de maneira geral os atores chave que são relevantes para os 
três Estudos Base, tendo em vista a interação dos mesmos e a necessidade de diversas 
informações complementares e disponíveis por um mesmo ator. Além disso, um mesmo 
ator pode ter responsabilidade e possíveis ações e gestão sobre temas abordados nos 
distintos estudos, facilitado, deste modo, pelo mapeamento geral. 

 

2.1 COMPETÊNCIA OU NÍVEIS DE GOVERNO 

Consideram-se os órgãos de governo federal, estadual e municipal. 

Cabe ao governo federal definir as diretrizes gerais da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano e Regional, mas cabe ao município (ou aos gestores metropolitanos, definidos por 
lei estadual) o planejamento e a gestão urbana e metropolitana. Os Ministérios são os 
principais responsáveis por coordenar os recursos do Orçamento Geral da União (OGU). 
Além do financiamento de planos, projetos e obras, os Ministérios apoiam principalmente 
a capacitação técnica de quadros da administração pública municipal ou dos agentes sociais 
locais.   

No governo federal, destacam-se os seguintes ministérios e secretarias, por sua 
competência no âmbito de estudo e temas tratados: 

 MI: Ministério da Integração Nacional 
 MCidades: Ministério das Cidades 
 MMA: Ministério do Ambiente 
 MT: Ministério dos Transportes 
 MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
 SEP: Secretaria de Portos 
 SAC: Secretaria de Aviação Civil 

Além de destacar as seguintes autarquias federais: 

 IBAMA (MMA): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. 

 ICMBIO: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao 
Ministério do Meio Ambiente. 

 INFRAERO: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

O Governo do Estado de Santa Catarina e suas secretarias estaduais possuem competências 
no planejamento urbano e regional, bem como no ordenamento das bacias hidrográficas. 
Estas instituições formulam os correspondentes planos de ordenamento territorial, de 
maneira articulada com as diretrizes federais e municipais, com o objetivo de regular o uso 
e a ocupação do solo urbano e rural. 

O Governo de Santa Catarina foi responsável pela criação de uma Região Metropolitana 
que faz parte da área de abrangência deste estudo. Segundo a Lei Complementar Estadual 
495 de 2010, foi criada a Região Metropolitana de Florianópolis (RMF, constituída pelos 
municípios conurbados e por outros do entorno. Até o momento não há uma figura 
institucional que estabeleça normativas e diretrizes de ordenamento territorial específicas 
para tal região, tendo suas ações controladas pelo Governo do Estado. 

Desde 1968 existe a Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis – 
GRANFPOLIS. Tal associação busca promover o desenvolvimento integrado de diversos 
municípios da RMF, atualmente com a participação de 22 Municípios: Águas Mornas, 
Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, 
Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, 
Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São João 
Batista, São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas (GRANFPOLIS, 2014) 

Os municípios da Área Conurbada de Florianópolis são os atores públicos locais que 
possuem um papel central para desenvolver suas competências no controle do crescimento 
urbano e ordenamento territorial. Diversos municípios contam com Planos Diretores já 
realizados, inclusive com apoio da GRANFPOLIS, e o Plano Diretor de Florianópolis 
encontra-se, atualmente, em processo de revisão. 

Nos governos estaduais e municipais estariam as principais instituições com competência 
sobre o território: 

 

 ESTADO: Secretaria do Estado de Desenvolvimento Regional da Grande 
Florianópolis 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS: suas secretarias (em especial IPUF, 
Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 

 

 

2.2 PRESENÇA NO TERRITÓRIO 

Incluem-se neste grupo as instituições com verdadeira presença no território. Ainda que 
não tenham competências legais em matéria de crescimento urbano e ordenamento 
territorial, na prática, são os protagonistas do crescimento urbano, ao prestar serviços de 
abastecimento de água potável, tratamento de esgotos, gestão ambiental, planejamento e 
controle do trânsito e dos transportes, administração portuária, ações preventivas e 
monitoramento das áreas de risco, gestão de resíduos, etc.  

Entre os organismos estaduais e municipais, destacamos: 

 CASAN: Companhia Catarinense de Água e Saneamento 
 FATMA: Fundação de Meio Ambiente 
 DEINFRA: Departamento Estadual de Infraestrutura 
 DETRAN: Departamento Estadual de Trânsito  
 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA 
 DEFESA CIVIL ESTADUAL 
 DEFESA CIVIL MUNICIPAL 
 CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina 

Entre os Comitês de Bacia atuantes, destacamos: 

 Comitê de Bacias do Rio Itajaí (SC1) 
 Comitê de Bacias do Rio Cubatão do Sul (SC3) 
 Comitê de Bacia do Rio Tubarão e Complexo Lagunar (SC9) 
 Comitê de Bacia do Rio Tijucas (SC11) 

 

2.3 CONHECIMENTO SOBRE O TERRITÓRIO 

O conhecimento do que é hoje Florianópolis e seu projeto de futuro deve ser compartilhado 
entre o setor público, a sociedade civil, as escolas e universidades e o setor privado. 

Setor público: 

Além dos já mencionados atores com competências e presença no território, dentro do 
setor público encontram-se instituições chaves, como fonte de dados básicos para o 
estudo.  

 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
 Portal ODM: Acompanhamento Municipal de Objetivos do Milênio 
 CEPA/EPAGRI: Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola 
 IPUF: Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 

Setor privado: 

Dentro do setor privado vale a pena prestar atenção aos agentes que intervém na 
urbanização e construção de unidades habitacionais e empreendimentos imobiliários.  

 FIESC: Federação das Indústrias de Santa Catarina 
 Empresas de construção 
 Empresas de loteamentos e condomínios  
 Empresas de consultoria e particulares 

Sociedade civil: 

A sociedade civil, conjunto de organizações sem fins lucrativos e outras iniciativas 
organizadas, possuem um papel básico num processo de planejamento dentro de um 
modelo sustentável.  

Escolas e universidades: 

É especialmente importante envolver o mundo acadêmico e considerar os atores 
diretamente relacionados ao estudo das disciplinas relacionadas com o urbanismo e o 
ordenamento territorial. 

Entre as universidades e centros de pesquisa mais destacados estão: 

 Universidade Federal  de Santa Catarina (UFSC) 
 Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 

Instituições internacionais de cooperação e desenvolvimento:  
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Finalmente, destacamos algumas instituições internacionais de cooperação e 
desenvolvimento, que buscam impulsar processos de desenvolvimento sustentáveis, entre 
estas estão: 

 BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 
 AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 
 PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

Entre todos os atores anteriores, com competência no território ou atores interessados, 
propõe-se um diálogo permanente para implementar um processo de desenvolvimento 
urbano sustentável.  

A Figura 02 facilita o entendimento do mapeamento de atores chaves realizado até o 
momento, para a cidade de Florianópolis 

: 
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Figura 02. Atores-Chave 

 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 

COMPETÊNCIA 
SOBRE O 

TERRITÓRIO

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS

 Planejamento Nacional
 Diretrizes da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, Regional 
e de Transporte

 Áreas naturais protegidas e 
recursos naturais

 Sistemas de transporte e 
telecomunicações, portos e 
aeroportos

 Planejamento e desenvolvimento 
regional, planos de ordenamento 
territorial

 Ordenamento de bacias 
hidrográficas

 Planejamento urbano
 Políticas fundiárias e imobiliárias 

(zoneamento, regularização da 
posse ou propriedade, código de 
obras)

 Requalificação de áreas centrais
 Prevenção de riscos naturais
 Recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas

PRINCIPAIS ATORES

 Ministério da Integração Nacional
 Ministério das Cidades
 Ministério dos Transportes
 Ministério do Meio Ambiente
 Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Portos
 Secretaria de Aviação Civil
 IBAMA
 ICMBio

 Governo do Estado de Santa Catarina
 Secretarias Estaduais

 Prefeitura Municipal de Florianópolis
 Prefeitura Municipal de Biguaçu
 Prefeitura Municipal de Antônio 

Carlos
 Prefeitura Municipal de Palhoça
 Prefeitura Municipal de São José
 Prefeitura Municipal de São Pedro de 

Alcântara
 Prefeitura Municipal de Santo Amaro 

da imperatriz

ATORES COM COMPETÊNCIA SOBRE O TERRITÓRIO

PRESENÇA 
SOBRE O 

TERRITÓRIO

 CASAN: Companhia Catarinense de 
Água e Saneamento

 FATMA: Fundação de Meio 
Ambiente

 CELESC: Centrais Elétricas de Santa 
Catarina

 DEINFRA: Departamento Estadual 
de Infraestrutura

 DETRAN: Departamento Estadual 
de Trânsito 

 CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA 
CATARINA

 Comitê de Bacias do Rio Itajaí (SC1)
 Comitê de Bacias do Rio Cubatão 

do Sul (SC3)
 Comitê de Bacia do Rio Tubarão e 

Complexo Lagunar (SC9)
 Comitê de Bacia do Rio Tijucas 

(SC11)

 DEFESA CIVIL ESTADUAL
 DEFESA CIVIL MUNICIPAIS

ATORES COM PRESENÇA SOBRE O TERRITÓRIO

CONHECIMENTO 
SOBRE O 

TERRITÓRIO

SETOR 
PRIVADO

SOCIEDADE 
CIVIL

ESCOLAS E 
UNIVERSIDA

DES

 FIESC: Federação das Indústrias de Santa 
Catarina

 Empresas de construção
 Empresas de loteamentos e condomínios 
 Empresas de consultoria e particulares

 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística

 IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada

 Portal ODM: Acompanhamento Municipal 
de Objetivos do Milênio

 CEPA/EPAGRI: Centro de Socioeconomia e 
Planejamento Agrícola

 IPUF: Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis

 Universidade Federal  de Santa Catarina 
(UFSC)

 Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC)

 Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)

ATORES COM CONHECIMENTO SOBRE O TERRITÓRIO
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Tabela 04. Lista de Atores Chave 
INSTITUÇÕES ÂMBITO SETOR DESCRIPÇÃO IMPORTÂNCIA COMPETÊNCIAS DADOS DE CONTACO 

Ministério da Integração Nacional 

 

Federal Público 

O Ministério da Integração Nacional é um 
órgão do governo federal brasileiro cuja 
criação se deu em 29 de julho de 1999, 
através da medida provisória nº 1.911-8, 
convertida na lei nº 10.683/2003, e teve 
sua estrutura regimental aprovada pelo 
decreto nº 5.847 de 14 de julho de 2006 

Alta 

1.Formular e conduzir a política de 
desenvolvimento nacional integrada 
2.Formular planos e programas regionais de 
desenvolvimento 
3.Estabelecer estratégias de integração das 
economias regionais 
4.Estabelecer diretrizes e prioridades na aplicação 
dos recursos dos programas de financiamento, de 
que trata a Constituição Federal 
5.Estabelecer diretrizes e prioridades na aplicação 
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia e do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste 
6.Estabelecer de normas para cumprimento dos 
programas de financiamento dos fundos 
constitucionais e das programações orçamentárias 
dos fundos de investimentos regionais 
7.Acompanhar e avaliar os programas integrados 
de desenvolvimento nacional 
8.Defesa civil 
9.Obras contra as secas e de infraestrutura hídrica 
10.Formular e conduzir a política nacional de 
irrigação 
11.Ordenação territorial 
12.Obras públicas em faixas de fronteiras 
 
Tem por diretriz maior de sua atuação a Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) 

Edifício Celso Furtado - 
SGAN 906 Norte - Sala SE 

18 Brasília - DF / CEP: 
70.790-060 Telefone: 

(61) 2034-5800 

Serviço Geológico do Brasil 
 

 

Federal Público 
Empresa pública, federal do Ministério das 
Minas e Energias. 

Média 

Trabalha com previsões de enchentes e secas no 
Amazonas, além de mapeamento geológico, 
mapeamento de áreas de risco, estudos de poços 
tubulares, etc. 

SGAN - 603 - Conjunto J, 
Parte A - 1º andar 

Brasília - DF - Brasil 
CEP: 70830-030 

Tel.:(61) 2192-8252 

Ministério do Meio Ambiente 
 

 

Federal Público 

Tem como missão promover a adoção de 
princípios e estratégias para o 
conhecimento, a proteção e a recuperação 
do meio ambiente, o uso sustentável dos 
recursos naturais, a valorização dos 
serviços ambientais e a inserção do 
desenvolvimento sustentável na 
formulação e na implementação de 
políticas públicas, de forma transversal e 
compartilhada, participativa e 

Alta 

1. política nacional do meio ambiente e dos 
recursos hídricos; 
2. política de preservação, conservação e utilização 
sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e 
florestas; 
3. proposição de estratégias, mecanismos e 
instrumentos econômicos e sociais para a melhoria 
da qualidade ambiental e o uso sustentável dos 
recursos naturais; 
4. políticas para a integração do meio ambiente e 
produção; 

Ministério do Meio 
Ambiente. 

Esplanada dos 
Ministérios - Bloco B 

CEP 70068-900 - 
Brasília/DF 
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democrática, em todos os níveis e 
instâncias de governo e sociedade. 

5. políticas e programas ambientais para a 
Amazônia Legal; e 
6. zoneamento ecológico-econômico.  

Ministério das Cidades 
 

 

Federal Público 
Ministério das Cidades, criado em 1 de 
janeiro de 2003. 

Alta 

Tem como objetivo combater as desigualdades 
sociais, transformando as cidades em espaços mais 
humanizados, ampliando o acesso da população à 
moradia, ao saneamento e ao transporte. 

Setor de Autarquias Sul, 
Quadra 1, Lote 1/6, Bloco 
H, Edifício Telemundi II, 

Asa Sul, Brasília - DF, 
70070-010, Brasil 

 
:+55 61 2108-1000 

Ministério de Minas e Energia 
 

 

Federal Público 
O Ministério de Minas e Energia (MME) foi 
criado em 1960, pela lei n° 3.782, de 22 de 
julho de 1960.  

Baixa Assuntos relacionados com minas e energia. 

Esplanada dos 
Ministérios Bloco "U" 
CEP:70.065-900 Fone: 

(61) 2032-5555 Brasília - 
DF BRASIL 

INFRAERO 
 

 

Federal Público 

A Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária - Infraero, empresa pública 
instituída 
nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de 
dezembro de 1972, organizada sob a 
forma de sociedade anônima, com 
personalidade jurídica de direito privado, 
patrimônio próprio, autonomia 
administrativa e financeira, vinculada à 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência 
da República (SAC-PR), reger-se-á pela 
legislação federal aplicável e por seu 
Estatuto Social. 

Baixa 

A Infraero tem por finalidade implantar, 
administrar, operar e explorar industrial e 
comercialmente a infraestrutura aeroportuária e 
de apoio à navegação aérea, prestar consultoria e 
assessoramento em suas áreas de atuação e na 
construção de aeroportos, bem como realizar 
quaisquer atividades, correlatas ou afins, que lhe 
forem conferidas pela SAC-PR. 

Estrada do Aeroporto, 
Setor de Concessionárias, 
Lote 5 - Edifício Sede CEP 
71608-050 - BRASÍLIA - 

DF - BRASIL 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 
 

 

Federal Público 

A estrutura organizacional do INMET 
contempla sua sede, em Brasília, com 
cinco Coordenações, e dez Distritos de 
Meteorologia (DISMEs), distribuídos 
estrategicamente nas capitais, com o 
propósito de estabelecer parcerias e 
melhor atender os usuários. 

Baixa 

A missão do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), órgão do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, é prover informações 
meteorológicas à sociedade brasileira e influir 
construtivamente no processo de tomada de 
decisão, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do País. Esta missão é alcançada por 
meio de monitoramento, análise e previsão de 
tempo e de clima, que se fundamentam em 
pesquisa aplicada, trabalho em parceria e 
,compartilhamento do conhecimento, com ênfase 
em resultados práticos e confiáveis. 

INMET - Instituto 
Nacional de 

Meteorologia | Eixo 
Monumental Sul Via S1 - 
Sudoeste - Brasília-DF - 

CEP: 70680-900 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

 

Federal Público 

O Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) é uma fundação pública 
federal vinculada à Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República. 

Baixa 

Suas atividades de pesquisa fornecem suporte 
técnico e institucional às ações governamentais 
para a formulação e reformulação de políticas 
públicas e programas de desenvolvimento 
brasileiros. Os trabalhos do Ipea são 
disponibilizados para a sociedade por meio de 
inúmeras e regulares publicações e seminários e, 

ascom@ipea.gov.br 
5561-33155334 
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mais recentemente, via programa semanal de TV 
em canal fechado. 

IBGE 
 

 

Federal Público 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística 

Baixa 

As atribuições do IBGE estão relacionadas com a 
geociência e estatística social, demográfica, 
agrícola e econômica, incluindo a realização de 
censos e organização dos resultados obtidos. 
 

 

Associação Brasileira do Mercado Imobiliário 
 

 

Nacional OSCIP 

Fundada em 1998, a ABMI é uma 
organização sem fins lucrativos que tem 
como objetivo principal proporcionar 
espaço para troca de informações. 
Nosso foco é mercado, gestão e processos. 
Nossa ênfase é em inovação. 
Nossos critério de adesão visam aproximar 
empresas éticas, diversificadas em seus 
produtos e líderes em seus mercados. 

Média 

Potencializar a competitividade das Empresas 
associadas 
 
Diretrizes Estratégicas: 
Representatividade Setorial 
Ajuste e Capacitação para o Mercado Futuro 

Rua Gonçalves Chaves, 
762, Pelotas - RS, 96015-

560, Brasil 
 

55 53 3025-2530 

Universidade Federal  de Santa Catarina (UFSC) 

 
 

Federal Público 
A UFSC foi criada com o nome de 
Universidade de Santa Catarina, em  
dezembro de 1960. 

Alta 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
tem por missão produzir,  
sistematizar e socializar o saber filosófico, 
científico, artístico e tecnológico,  
ampliando e aprofundando a formação do ser 
humano para o exercício  
profissional, a reflexão crítica, a solidariedade 
nacional e internacional, na  
perspectiva da construção de uma sociedade justa 
e democrática e na defesa  
da qualidade da vida 

Campus Universitário 
Reitor João David 

Ferreira Lima 
Trindade - Florianópolis - 

Santa Catarina - Brasil 
CEP: 88040-900 

 

Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre 
Desastres Naturais (CEPED-UFSC) 

 

Federal Público 

O CEPED UFSC atua nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão relacionadas à 
redução de riscos de desastres, com a 
finalidade de cooperar para o 
desenvolvimento técnico, científico e 
cultural da sinistrologia e de sua difusão 
junto à sociedade. 
. 
 

Alta 

Trata-se de uma cooperação técnica que se 
estabelece entre o Ministério da Integração 
Nacional, via Secretaria Nacional de Defesa Civil; o 
Estado de Santa Catarina, via Departamento 
Estadual de Defesa Civil; e a Universidade Federal 
de Santa Catarina 

Rua Dom Joaquim, 757 
Centro - Florianópolis - SC 

88015-310 
Caixa Postal 5059 

 

Instituto Federal de Santa Catarina 

 
 

Federal Público 

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 
é uma instituição pública federal vinculada 
ao Ministério da Educação (MEC) por meio 
da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC). Tem sede e foro em 
Florianópolis, com autonomia 
administrativa, patrimonial, financeira, 
didático-pedagógica e disciplinar. 

Alta 

A finalidade do IFSC é formar e qualificar 
profissionais no âmbito da educação profissional e 
tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, para os diversos setores da economia, bem 
como realizar pesquisa aplicada e promover o 
desenvolvimento tecnológico de novos processos, 
produtos e serviços, em estreita articulação com os 
setores produtivos e a sociedade, especialmente de 
abrangência local e regional, oferecendo 
mecanismos para a educação continuada. 

Rua 14 de Julho, 150 - 
Coqueiros 

CEP: 88075-010 - 
Florianópolis - Santa 

Catarina 
Telefone: (48) 3877-

9000          CNPJ 
11.402.887/0001-60 
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Capitania dos Portos de Santa Catarina Federal Público 

 No seu histórico, encontra-se registrado 
que, pelo Decreto Imperial nº 358 de 14 de 
agosto de 1845, foi o Governo autorizado a 
estabelecer Capitanias de Portos nas 
Províncias Marítimas do Império. 
 A Capitania dos Portos de Santa Catarina é 
considerada, com justa razão, uma das 
mais tradicionais Instituições deste Estado. 
 

Baixa 

Contribuir para a orientação, coordenação e 
controle das atividades relativas à Marinha 
Mercante e organizações correlatas, no que se 
refere à segurança da navegação, defesa nacional, 
salvaguarda da vida humana e prevenção da 
poluição hídrica. 

Rua Quatorze de Julho nº 
440 - Estreito - 

Florianópolis CEP: 88075-
010 

Telefone para contato: 
(0XX48) 3281-4800 

BID 
 

 

Internacional  

Em parceria com seus clientes, o BID 
trabalha para eliminar a pobreza e a 
desigualdade e promover o crescimento 
econômico sustentável. 

Alta 

O Banco auxilia os clientes na elaboração de 
projetos e oferece financiamento, assistência 
técnica e conhecimentos para apoiar intervenções 
de desenvolvimento. O BID utiliza dados empíricos 
para tomar decisões e medir o impacto desses 
projetos, buscando aumentar sua eficácia no 
desenvolvimento. 

Setor de Embaixadas 
Norte Quadra 802 

Conjunto Lote 39 - Asa 
Norte Brasília, D.F.  
70800-400, Brasil 

Setor de Embaixadas 
Norte Quadra 802 

Conjunto Lote 39 - Asa 
Norte Brasília, D.F. 
70800-400, Brasil 

(55-61) 3317-4200 Fax 
:(55-61) 3321-3112 
BIDBrasil@iadb.org 

UN-HABITAT 
 

 

Internacional  
O Escritório Regional da ONU-HABITAT 
para América Latina e o Caribe funciona no 
Rio de Janeiro desde 1996 

Média 

Organização é a encarregada de coordenar e 
harmonizar atividades em assentamentos humanos 
dentro do sistema das Nações Unidas, facilitando o 
intercâmbio global de informação sobre moradia e 
desenvolvimento sustentável de assentamentos 
humanos, além de colaborar em países com 
políticas e assessoria técnica para enfrentar o 
número crescente de desafios enfrentados por 
cidades de todos os tamanhos. 

Rua Rumânia, 20 - Cosme 
Velho 

22240-140 - Rio de 
Janeiro, Brasil 

Tel: +55 (21) 3235-8550 
Fax: +55 21 3235-8566 

E-mail: 
rolac@onuhabitat.org 

PNUD 
 

 

Internacional  

Com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento humano, o combate à 
pobreza e o crescimento do país nas áreas 
prioritárias, o PNUD Brasil tem a constante 
missão de buscar alinhar seus serviços às 
necessidades de um país dinâmico, 
multifacetado e diversificado. Os projetos 
são realizados em parceria com o Governo 
Brasileiro, instituições financeiras 
internacionais, setor privado e sociedade 
civil. 

Média 

O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento executa diversos projetos em 
diferentes áreas. Neles, o PNUD oferece aos 
parceiros apoio técnico, operacional e gerencial, 
por meio de acesso a metodologias, 
conhecimentos, consultoria especializada e ampla 
rede de cooperação técnica internacional. 

Casa das Nações Unidas 
no Brasil 

Complexo Sergio Vieira 
de Mello, Módulo I, 

Prédio Zilda Arns 
Setor de Embaixadas 
Norte, Quadra 802, 
Conjunto C, Lote 17 
CEP: 70800-400 | 

Telefone: +55 (61) 3038-
9300 

Red de Estudios Sociales y Prevención de 
Desastres en América Latina, Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais - Ministério da Integração 
Internacional  

Fundada em agosto de 1992, a Red de 
Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en América Latina – LA RED, está 
conformada por um grupo de instituições e 
profissionais da América Latina que tem 

Baixa 

O trabalho da LA RED se estrutura em cinco blocos 
temáticos de intervenção: 
- estado, sistemas políticos e prevenção de 
desastres 
- desastres e modelo de desenvolvimento 

LA RED 
Urb. Los Guayacanes, 

Duplex 9 
Juan Díaz, Ciudad de 

Panamá 
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como objetivo comum o estímulo e 
fortalecimento do estudo social da 
problemática do risco, buscando mitigação 
e prevenção. 

- desastres e cultura 
- modelos organizativos administrativos para 
prevenção de desastres 
- sistemas de instrumentos, para a prevenção, 
atenção e recuperação de desastres. 
 

República de Panamá. 
 

Apartado. Postal 0832-
1782 

Panamá, Panamá 

Companhia Catarinense de Água e Saneamento 

 

Estadual Misto 

Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento - CASAN é uma empresa de 
capital misto, criada em 1970 e que tem 
como missão fornecer água tratada, 
coletar e tratar esgotos sanitários, 
promovendo saúde, conforto, qualidade 
de vida e desenvolvimento sustentável. A 
empresa está presente em 201 municípios 
catarinenses e 01 paranaense, atuando 
diretamente nesses dois setores. 

Baixa 

A CASAN atua por meio de convênios de concessão 
firmados com as prefeituras municipais. 
Atualmente os serviços prestados pela empresa 
cobrem quase todo o Estado de Santa 
Catarina,  que está dividido em 4 
Superintendências Regionais de Negócios nas 
regiões Norte Vale do Rio Itajaí,  Oeste , Sul/Serra e 
Metropolitana da Grande Florianópolis. 

Rua Emílio Blum Nº 83 
Bairro: Centro - 

Florianópolis - SC 

Fundação de Meio Ambiente 

 

Estadual Público 
A FATMA é o órgão ambiental da esfera 
estadual do Governo de Santa Catarina.  

Média 

Atua com uma sede administrativa, localizada em 
Florianópolis, e quatorze coordenadorias 
regionais,e um Posto Avançado de controle 
Ambiental (PACAM), no Estado. Criada em 1975, a 
Fatma tem como missão maior garantir a 
preservação dos recursos naturais do estado.  

Rua: Felipe Schmidt, 485 
- Centro | Florianópolis | 

SC 

Departamento Estadual de Infraestrutura 

 

Estadual Público 

O Departamento Estadual de 
Infraestrutura – DEINFRA – é um Órgão do 
Governo do Estado de Santa Catarina 
criado pela Lei Complementar n.° 244, de 
30 de janeiro de 2003, resultante da fusão 
do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Santa Catarina – DER – com o 
Departamento de Edificações e Obras 
Hidráulicas – DEOH –, órgãos estes 
extintos pelo Governo de Luiz Henrique da 
Silveira. A partir de 28 de fevereiro de 
2005, com a aprovação da Lei 
Complementar n.° 284, o DEINFRA passa a 
operar dentro do novo modelo de gestão 
governamental. 

Baixa 

Implementar a política formulada pelo Governo do 
Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, para a infraestrutura de 
transportes, edificações e obras hidráulicas de 
Santa Catarina, compreendendo as atividades de 
administração, planejamento, projeto, construção, 
operação, manutenção, restauração, reposição, 
adequação de capacidade e ampliação de bens, 
obras e serviços de interesse do Estado 

 Rua Tenente Silveira, 162 
- Edifício das Diretorias - 

Centro 

 Florianópolis - SC - 
88010-300 

 +55 48 3251-3000 
 

Departamento Estadual de Trânsito Estadual Público  Baixa  

Rua Ursulina de Senna 
Castro, 226 - 

Estreito  Florianópolis, 
SC    CEP 88070 

290     Fone (48) 3381 
2100 

http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/codams
http://www.fatma.sc.gov.br/conteudo/codams
http://www.deinfra.sc.gov.br/download/leis/244_2003_Lei_complementar.pdf
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Defesa Civil do Estado de Santa Catarina 

 

Estadual Público 

Criada através da lei 4.841, de 18 de maio 
de 1973, a  Defesa Civil de Santa Catarina 
passa a ser organizada e vinculada ao 
Gabinete da Casa Civil, com afinidade 
direta ao Governador do Estado 

Alta 

A Defesa Civil Catarinense busca aumentar a 
consciência e o compromisso em torno de ações 
que reduzam o risco de desastres, desta forma, 
através do Decreto Estadual nº 728, de 13 de 
dezembro de 2011, cria 36 (trinta e seis) 
Coordenadorias Regionais de Defesa Civil, que irão 
funcionar junto à sede das Secretarias de Estado de 
Desenvolvimento Regionais. Até o momento, 13 
coordenadorias regionais foram ativadas no 
Estado. 

Av. Ivo Silveira nº 2320 • 
Capoeiras • CEP 88085-
001 • Florianópolis • SC 

Fone: (48) 36647000 
 

Centrais Elétricas de Santa Catarina Estadual Mista 

Estruturada como holding em 2006, a 
Companhia possui duas subsidiárias 
integrais, a Celesc Distribuição e a Celesc 
Geração, detém o controle acionário da 
SCGÁS e mantém participações em 
empresas afins do setor elétrico e da área 
de infraestrutura. 

Baixa 
Atuar de forma diversificada no mercado de 
energia, com rentabilidade, eficiência, qualidade e 
responsabilidade socioambiental. 

Avenida Itamarati - 
Itacorubi, Florianópolis - 

SC, 88034-495 

Secretaria do Estado de Desenvolvimento 
Regional da Grande Florianópolis 

 
Estadual Público  Alta  

Rua das Camélias, 345 - 
Kobrasol 

CEP: 88102-480 - São 
José - SC 

E-
mail: sdrgdefpolis@soo.s

dr.sc.gov.br 
Fone: (48) 3665-4000 

 

FIESC: Federação das Indústrias de Santa Catarina 

 
 

Estadual Privado 

O Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina 
- IEL/SC é uma entidade da Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina - 
FIESC. Constituído sob a forma de 
sociedade civil sem fins econômicos, é uma 
entidade jurídica de direito privado, de 
caráter técnico-cultural e educacional, 
sendo regido pela lei e pelo seu estatuto. 

Média 

Em conformidade com a linha de atuação acima 
descrita, o IEL/SC consolidou-se como a entidade 
da FIESC responsável pela articulação entre o setor 
produtivo, os agentes de fomento e as instituições 
de ensino e pesquisa. 

Rodovia Admar Gonzaga, 
2765 - Itacorubi, 

Florianópolis - SC, 88034-
001 

Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis 

 
Municipal Privado 

0 Instituto de Planejamento Urbano de 
Florianópolis - IPUF, autarquia municipal, 

Alta 
Através do Decreto nº 064 de 1977 foi aprovado 
seu regulamento, dando as atribuições e 
competências próprias para cada uma das duas 

Praça Getúlio Vargas, 
194, Florianópolis - SC, 

88020-030 

mailto:sdrgdefpolis@soo.sdr.sc.gov.br
mailto:sdrgdefpolis@soo.sdr.sc.gov.br
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foi criado em março de 1977, através da 
Lei nº 1.494. 

Diretorias: Diretoria de Planejamento e Diretoria 
de Operações, além da Presidência. 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 

 

Municipal Público 
A prefeitura de Florianópolis auxiliaria com 
a disponibilização de informação, uma vez 
que faz parte da área de estudo. 

Alta  

Rua Tenente Silveira, 
nº60 - 5º andar 

Centro - CEP: 88010-300 
Telefone: (48) 3251-6060 

Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental 
– Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Municipal Público 

Qualificar e integrar os espaços urbanos, 
priorizando as intervenções em 
assentamentos precários e em 
saneamento, buscando a sustentabilidade 
econômica, ambiental e social. 

Alta 

Qualificar e Integrar : Viabilizar adequadas 
condições de habitabilidade, qualificando os 
espaços ocupados e integrando-os à cidade formal. 
Assentamentos precários : Caracterizado por 
ocupação irregular, favela, palafita, assemelhados e 
outras formas de parcelamento, localizado em 
terrenos de propriedade alheia, pública ou 
particular, ocupado de forma desordenada e 
densa, carente de serviços públicos essenciais, 
inclusive em áreas de risco ou legalmente 
protegidas. 
Saneamento: Viabilizar as condições de 
implementação de serviços de saneamento 
ambiental. 
Sustentabilidade Ambiental, Social e 
Econômica: Conceito incorporado a partir da 
Agenda 21 Nacional, que encerra dois conceitos 
básicos: 
Sustentabilidade Ampliada: que trabalha a sinergia 
entre a dimensão ambiental, social e econômica. 
Sustentabilidade Progressiva: que trabalha a 
sustentabilidade como um processo pragmático do 
desenvolvimento sustentável. 

Rua Tenente Silveira, 
nº60 - 5º andar 

Centro - CEP: 88010-300 
Telefone: (48) 3251-6060 

Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano – Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Municipal Público 

Criado em 1995, o Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente foi 
reestruturado através da Lei nº 8130 de 11 
de janeiro de 2010.  

Alta 

De caráter deliberativo, é composto por 18 
representantes que formam um grupo paritário 
entre Governo e sociedade civil. O Conselho é 
presidido pelo titular da Secretária Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Rua Tenente Silveira, 
nº60 - 5º andar 

Centro - CEP: 88010-300 
Telefone: (48) 3251-6060 

Defesa Civil Municipal – Prefeitural Municipal de 
Florianópolis 

Municipal Público 

A defesa civil de Florianópolis foi criada 
através da lei nº 1178/73, constituido 
como orgão de prevenção, preparação, 
resposta e reconstrução 

Alta 

garantir o direito à vida, à saúde, à segurança 
pública e à incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, em todas as circunstâncias de 
desastres 

Rua Deodoro, nº 209 -  
Centro - CEP: 88010-020 

Telefone: (48) 3224-0527  
E-mail: 

diretoriadefesacivil@pmf
.sc.gov.br 

Prefeitura Municipal de Biguaçu 

 

Municipal Público 
A prefeitura de Biguaçu auxiliaria com a 
disponibilização de informação, uma vez 
que faz parte da área de estudo. 

Alta  

Praça Nereu Ramos, 90 
Biguaçu - SC, CEP: 88160-

000 Telefone: 48 3279-
8000 
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Prefeitura Municipal de Antônio Carlos 

 

Municipal Público 
A prefeitura de Antônio Carlos auxiliaria 
com a disponibilização de informação, uma 
vez que faz parte da área de estudo. 

Alta  

Praça Anchieta, 10 - 
Centro 

CEP: 88180-000 
CNPJ: 82.892.290/0001-

90 
E-

mail: comunicacao@anto
niocarlos.sc.gov.br 

Telefone: (48) 3272 1123 
Fax: (48) 3272 1123 

Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara

 

Municipal Público 

A prefeitura de São Pedro de Alcântara 
auxiliaria com a disponibilização de 
informação, uma vez que faz parte da área 
de estudo. 

Alta  

Pça. Leopoldo Francisco 
Kretzer, 01 - Centro 

CEP: 88125-000 
CNPJ: 01.613.101/0001-

09 
E-

mail: gabinete@pmspa.sc
.gov.br 

Telefone: (48) 3277 0122 
Fax: (48) 3277 0122 

Prefeitura Municipal de São José 

 

Municipal Público 
A prefeitura de São José auxiliaria com a 
disponibilização de informação, uma vez 
que faz parte da área de estudo. 

Alta  

Prefeitura Municipal de 
São José - Av. Acioni 

Souza Filho nº 403. (Beira 
Mar São José), centro - 

São José - SC - CEP 
88.103-790 - Fone (48) 

3381-0000 

Prefeitura Municipal de Santo Amaro da 
Imperatriz 

 

Municipal Público 

A prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz 
auxiliaria com a disponibilização de 
informação, uma vez que faz parte da área 
de estudo. 

Alta  

Praça Governador Ivo 
Silveira, 306 - Centro - 

Santo Amaro da 
Imperatriz/SC 

Telefone 
(48) 3245-4300 
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Prefeitura Municipal de Palhoça 

 

Municipal Público 
A prefeitura de Palhoça auxiliaria com a 
disponibilização de informação, uma vez 
que faz parte da área de estudo. 

Alta  

HILZA TEREZINHA 
PAGANI, Nº 280, PASSA 

VINTE - Palhoça  
gabinete@palhoca.sc.gov

.br  
(48) 3279-1700 / 3279-

1701 

Fonte: Elaboração Consórcio IDOM-COBRAPE 
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