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Resumo

O trabalho apresenta uma síntese da análise da natureza e magnitude dos processos erosivos observados
nas praias do litoral centro-norte de Santa Catarina, bem como as soluções adotadas até o presente para
a sua proteção e conservação. Observa-se no litoral centro-norte catarinense, durante a ocorrência de
tempestades geradas pela passagem de sistemas frontais, processos de transposição (overwash). Durante
estes eventos episódicos, os sedimentos são jogados pelas ondas sobre as avenidas beira-mar (Balneário
Camboriú) ou para retaguarda do cordão de dunas frontais (Barra Velha).  Em outras localidades, entre-
tanto, as ondas atuam diretamente sobre o perfil praial erodindo as dunas frontais (praia de Gravatá e
Barra do Sul). Foi verificado ainda que os locais onde foram construídos muros de contenção (sea wall)
com o objetivo de evitar a retração da linha de costa, são os mais afetados durante os eventos de
tempestades, sendo observados muitas vezes o colapso total destas obras (ex. praia de Gravatá/
Navegantes e Piçarras no passado).  Projetos de alimentação de dunas frontais (Barra Velha) e das praias
(Barra Velha, Piçarras, Gravatá e Bal. Camboriú) tem sido o método mais utilizado recentemente para
mitigar os efeitos dos processos erosivos.  Conclui-se que, a urbanização ocorrida no litoral centro-
norte catarinense sem a devida atenção aos processos dinâmicos costeiros nos seus Planos Diretores
representa um fator significativo que têm levado à conseqüências muitas vezes desastrosas.

Abstract

This paper presents a synthesis of the nature and magnitude of erosive processes observed along the central-north

region of the state of Santa Catarina – Brazil, as well as the measures that have been taken to counteract them.

In this area, sand transposition occurs during episodic frontal systems’ storms overwashing the beach profile. As

a result, sediments are thrown by the waves over coastal roads, as in central beach in Balneário Camboriú; or

behind frontal dunes, as in the island bar system in Barra Velha. In other areas, waves act directly over the beach

profile eroding frontal dunes, as in Gravatá e Barra do Sul beaches. The erosive processes are most evident in areas

were sea walls have been built in order to protect them. Quite often these constructions collapse under the storms,

such as Gravatá in Navegantes and Piçarras before the beach nourishment in 1999. This scenario is worsen by

uncontrolled coastal urbanization that does not take in consideration natural processes, as well as set back lines.
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O presente trabalho apresenta uma síntese da análise da natureza e magnitude
dos processos erosivos observados nas praias do litoral centro-norte de Santa
Catarina, bem como as soluções adotadas até o presente para a sua proteção e
conservação.  Na  figura 1 evidencia-se os setores do litoral centro-norte
catarinense que vêm apresentando processos visíveis de erosão costeira e que
necessitam de medidas de recuperação urgentes (Klein et al., 1999). Realizou-se
uma análise comparativa dos processos naturais ocorrentes na região, bem como
uma avaliação da evolução urbana com finalidade de detectar a influência de
efeitos naturais e antrópicos neste setor costeiro.

Observa-se no litoral centro-norte catarinense, durante a ocorrência de tempesta-
des geradas pela passagem de sistemas frontais, processos de transposição
(overwash). Durante estes eventos episódicos, os sedimentos são jogados pelas
ondas sobre as avenidas beira-mar (Balneário Camboriú) ou para retaguarda do
cordão de dunas frontais (Barra Velha).  Em outras localidades, entretanto, as
ondas atuam diretamente sobre o perfil praial erodindo as dunas frontais (praia de
Gravatá e Barra do Sul).

Foi verificado ainda que os locais onde foram construídos muros de contenção
(sea wall) com o objetivo de evitar a retração da linha de costa, são os mais
afetados durante os eventos de tempestades, sendo observados muitas vezes o
colapso total destas obras (ex. praia de Gravatá/ Navegantes e Piçarras no passa-
do).  Desta forma, a urbanização ocorrida nestas áreas litorâneas sem a devida
atenção aos processos dinâmicos costeiros nos seus Planos Diretores representa
um fator significativo que têm levado à conseqüências muitas vezes desastrosas
como as observadas em algumas cidades do litoral centro-norte catarinense.
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Figura 1.  Setores do litoral centro-norte catarinense que vêm apresentando
processos visíveis de erosão costeira e que necessitam de medidas recuperadoras
urgentes (Modificado de Klein et al., 1999)

Aparentemente os efeitos erosivos são
resultado da fixação do Canal do Linguado
através de guias correntes e urbanização da
orla costeira.

BARRA DO SUL
(Município de
Barra do Sul)

BARRA VELHA
(Município de
Barra Velha)

PIÇARRAS
(Município de
Piçarras)

GRAVATÁ / MEIA
PRAIA
(Município de
Navegantes)

BARRA SUL
(Município de
Balneário
Camboriú)

LOCALIDADE PROVÁVEIS CAUSAS

A região da desembocadura do rio Itapocú
constitui-se numa área de deposição, e a
porção sul da barreira arenosa numa área de
perda de sedimentos. A partir de 1999 foi
realizado um aterro hidráulico com
instalação de espigão na praia central.

Em Gravatá, a migração de pequeno rio
(hoje fixado), bem como os processos de
refração e difração de onda, podem ser os
responsáveis pelos processos erosivos. Em
1999 foi realizado um aterro mecânico.  Em
Meia-Praia evidencia-se a presença de uma
pequena escarpa nas dunas frontais durante
os meses de inverno.

Nesta área foi realizado aterro para
construção da avenida beira-mar e
retificação da orientação da linha de praia
mediante utilização de muro de contenção.
Em 2002 foi realizado um aterro hidráulico.

Conforme registros fotográficos, estudos
efetuados pelo INPH e análises de
fotografias aéreas, conclui-se que os
problemas tiveram início após a construção
do guia corrente e aterro do sistema lagunar
adjacente. Em 1998/1999 foi realizado um
aterro hidráulico.
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Evolução urbana nas três últimas décadas

O acelerado processo de urbanização verificado no litoral centro-norte de Santa
Catarina acarretou um incremento populacional considerável, especialmente nos
últimos 30 anos.  Uma tendência de “unificação” das zonas urbanas dos municí-
pios por meio do processo de conurbação foi verificado, sobretudo, a partir da
construção da BR-101 na década de 70 sem, no entanto, levar em consideração
planejamentos locais e regionais efetivos. Como conseqüência, observa-se atual-
mente uma ocupação de forma descontrolada das diversas paisagens (natural,
rural, periurbana e urbana) que compõem a área de estudo (figura 2).

Verificou-se que, exceto o município de Navegantes, o qual apresenta uma área
de retroterra de aproximadamente 50 metros, os demais municípios estudados
não consideram o entendimento dos processos costeiros nos seus respectivos
Planos Diretores.  Como resultado da inadequação das políticas urbanas em nível
local, os processos erosivos da linha e costa foram intensificados, visto que em
muitos destes municípios à ocupação da área litorânea relaciona-se com aspectos
históricos e culturais.  A ocupação destas áreas ocorreu, inicialmente, através da
construção de ranchos de pesca, que foram gradativamente substituídos pela infra-
estrutura turística impulsionada pelo crescente processo imobiliário a partir da
década de sessenta.

A ocupação dosordenada da zona costeira ocorreu na maioria das vezes sobre o
sistema de dunas frontais com a implantação de avenidas beira-mar e construção
de calçadões sobre o prisma ativo da praia (ex.: praia de Piçarras, Barra Velha,
Gravatá e Balneário Camboriú).  Evidencia-se que a legislação ambiental em nível
federal, estadual e municipal que atua sobre estas áreas também não foi respeita-
da.  Os registros de processos de transposição (overwash) na forma de lentes/
camadas de sedimentos mais grossos observados nos sistemas de dunas frontais
da região de Barra Velha, demonstram que este já atuavam no sistema praial mes-
mo antes destes segmentos litorâneos serem urbanizados.

Conforme o modelo aplicado por Polette (1997), os municípios costeiros apresen-
tam sete estágios de desenvolvimento (exploração, envolvimento,
desenvolvimento, consolidação, estagnação, declínio e rejuvenescimento), cada
um destes evidenciando problemas característicos.  A erosão litorânea está nor-
malmente associada às fases de desenvolvimento, estagnação e consolidação,
bem como no declínio, nos quais se encontram a maioria dos municípios do lito-
ral centro norte de Santa Catarina.
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Figura 2. Exemplo de evolução urbana – Município de Balneário Camboriú (Polette, 1997).

1. Em 1938, em Balneário de Caboriú caracterizava-
se por um pequeno número de turistas, a planície era
recoberta com vegetação de planície (restinga) e
praticamente não existia infra-estrutura específica
para os visitantes.   O contato com os residentes locais,
especialmente pescadores artesanais, era alto e o meio
social e o ambiente natural encontravam inalterados
pelo turismo.

2. Em 1956 já era nítido o aumento do número de
visitantes, e estes já assumiam uma certa regularidade.
Inicia a emergir a temporada de veraneio.   Inicia
também o processo de abertura de acessos a este local
especialmente por pressões realizadas no poder público
por diversos segmentos da sociedade local
especialmente por especuladores imobiliários.

3. Em 1978, já era verificado na região um mercado
turístico com grande envolvimento da população local.
A mão-de-obra de outras áreas também eram
requeridas para auxiliar na infra-estrutura turística que
ali rapidamente se instalou.  A verticalização da cidade
inicia ser executada especialmente nas primeiras ruas
paralelas a linha de costa, sem critérios urbanísticos.

4.  Em 1995, bem como atualmente, pode ser notado
que a cidade balneário chegou ao seu limite quanto aos
níveis de capacidade de suporte.  Estes já foram
atingidos e excedidos para muitas variáveis tais como a
balneabilidade para a água do mar (índices atingem a
mais de 24 mil coliformes fecais /100ml), gerando
problemas sociais, ambientais e econômicos.   Tais
problemas também foram gerados em função do
adensamento e verticalização urbana.
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Medidas mitigadoras até o momento

Nas últimas décadas os municípios costeiros do litoral do Estado de Santa Catarina
têm sofrido conseqüências de processos erosivos em suas praias e conseqüente-
mente investimentos em projetos para a proteção destas áreas degradadas têm
sido realizados.

A disposição de rochas sobre a linha de praia e a construção de muros (sea-walls)
visando proteger a orla frente aos sucessivos eventos episódicos, e a conseqüente
retração da linha de praia é uma prática que tem sido adotada nos últimos anos
pela maioria dos órgãos municipais. Entretanto, estas soluções são paleativas e
não vêm atingindo seus objetivos.  Nas regiões onde estas medidas foram toma-
das observou-se uma amplificação dos processos erosivos nas áreas imediatamente
adjacentes, resultando na destruição das próprias estruturas edificadas (CTTMar,
1999).  Tais obras de proteção, devido a sua inclinação, intensificam os processos
de reflexão das ondas incidentes e, conseqüentemente, o escoamento e perda de
sedimentos da base destas.  A instalação de gabiões na praia de Piçarras, na déca-
da de 1980, também não surtiram os efeitos esperados.  A edificação destes gabiões
não levou em consideração, em nenhum momento, as taxas de transporte litorâ-
neo de sedimentos, aspecto fundamental para o sucesso deste tipo de obra costeiras.

Na última década, através de assessoria técnica e campanhas de conscientização
realizadas pelo CTTMar/UNIVALI, os métodos de proteção costeira ao longo do
litoral centro-norte de Santa Catarina vêm sendo implementados (figura 3).  Téc-
nicas de recuperação da faixa de praia através da alimentação artificial ou aterro
mecaânico/hidráulico (beach nourishment) têm sido adotadas, citando-se cinco
casos recentes: (1) o da praia de Piçarras, que de forma pioneira realizou a recupe-
ração da praia com emprego de areias da plataforma interna adjacente para a
reconstrução parcial do seu segmento praial. Nesta praia foram colocados cerca
de 880.000 m3 de sedimentos distribuídos em 2.200 m de praia; (2) o da praia
Alegre; (3) a praia de Barra Velha, onde inicialmente ocorreu retirada de sedimen-
tos da barreira arenosa (próximo à barra do rio Itapocú), distribuindo-os ao longo
da porção central da praia (backpassing), na forma de alimentação da duna frontal
(dune nourishment).  Posteriormente sedimentos do sistema lagunar foram utili-
zados, seguidos pela instalação de um espigão na praia Central; (4) a praia de
Gravatá, onde foi realizado um aterro mecânico, com sedimentos do rio Itajaí e da
Planície Costeira e (5) região da Barra Sul, Balneário Camboríu, onde realizou-se
um aterro hidráulico com material da plataforma de espraiamento da desemboca-
dura (inlet) e do rio Camboriú.

A reconstrução da praia de Piçarras foi realizada empregando-se sedimentos li-
geiramente mais grossos do que os sedimentos naturais.  Segundo o método
proposto por SILVESTER e HSU (1993), estima-se que cerca de 60% do material
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Figura 3. Obras de engenharia costeiras
(alimentação de praias) realizadas e
previstas ao longo da costa do estado
de Santa Catarina (Fonte:
Departamento de Obras Hidaúlicas do
Estado de Santa Catarina).

seria perdido perdido em 3 anos, fazendo-se necessária hoje uma realimentação.
Salienta-se que neste projeto não foi considerado o ambiente como um todo,
tendo sido recuperada somente a região mais afetada.  O município vizinho de
Penha, que se localiza na mesma enseada, só foi atendido mais tarde (cerca de um
ano).

Para a praia de Barra Velha, pesquisas realizadas demonstram a existência neste
segmento praial de um transporte litorâneo em direção ao norte ao longo da
costa.  Os dados demonstram ainda que parte do sedimento da praia de BarraVelha
está sendo acumulado junto à barra do rio Itapocú, que funciona como uma bar-
reira hidráulica, retendo assim os sedimentos (figura 4).  Salienta-se, entretanto,
que algumas preocupações devem ser tomadas a fim de não comprometer o sis-
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Figura 4. Evolução da posição da
desembo-cadura do rio Itapocu entre
1995 e 2002.

tema costeiro adjacente, já que este vem apresentando indícios de balanço nega-
tivo de sedimentos (Município de Barra do Sul)

Em Gravatá (Município de Navegantes) uma tentativa de recuperar a praia através
da construção de um aterro mecânico utilizando-se aproximadamente 60.000 m3

de areia da planície costeira e rio Itajaí foi feita. Classifica-se esta obra como
“delicada”, uma vez que a praia esta submetida à alta energia de ondas e apresen-
ta um índice alto de vulnerabilidade a erosão (Menezes e Klein, 2002) (figura 5).
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Figura 5. Variáveis calculadas ao longo da segmento praial Navegantes/ Gravatá
(segundo Menezes e Klein, 2002)

(A) ocupação do campo de dunas frontais(%)
(B) variação da linha de costa (m)
(C) declividade da plataforma adjacente à praia(°)
(D) concentração de energia de onda(%)
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Considerações finais

Nas últimas três décadas o litoral centro-norte de Santa Catarina vem acompa-
nhando um intenso e acelerado processo de desenvolvimento urbano.  A maior
parte dos municípios deste segmento litorâneo encontra-se em estágio avançado
de urbanização, estando envolvidos em problemas ambientais decorrentes da
inexistência de políticas de planejamento regional e urbano.  A construção de
benfeitorias diversas e avenidas beira-mar sobre o prisma de praia e dunas fron-
tais vem gerando a quebra do balanço sedimentar nestas áreas litorâneas.
Somam-se a estes fatos uma tendência de incremento das ocorrências das cha-
madas marés meteorológicas para região sudeste do Brasil (NEVES FILHO, 1992),
o que amplifica o poder erosivo dos processos costeiros.  Assim, observa-se que
a erosão costeira nesta região é conseqüência da ocupação indevida da orla, agra-
vada pelas freqüentes ressacas registradas na região. Análises mais conclusivas
poderão ser obtidas através de estudos sobre a variação da linha de costa e da
morfologia da ante-praia em escala histórica, bem como do volume de sedimen-
tos envolvidos no sistema.  O clima de ondas e o nível d´água devem também ser
monitorados por um longo período de tempo.

Medidas mitigadoras efetivas passam pela implementação e cumprimento dos
Planos Diretores Municipais, que devem ter como base o entendimento da evolu-
ção da urbanização ao longo de um processo histórico (passado, presente e futuro),
da associação dos níveis de risco natural (tempestades), bem como das taxas de
recuos da linha de costa.
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ILHA DE SANTA CATARINA

Resumo

Evidências erosivas foram observadas em diversas praias associadas a processos
naturais e/ou ação antrópica. São detectadas erosão costeira nas praias da Daniela,
Forte, Jurerê, Canasvieiras, Ponta das Canas, Brava, Ingleses e Santinho (costa
Norte); Moçambique e Barra da Lagoa (costa Nordeste); Joaquina, Campeche, Morro
das Pedras e Armação (costa Sudeste); Pântano do Sul e Naufragados (costa Sul).
A ocupação urbana propicia diferentes níveis de risco costeiro devido à posição
geográfica da praia, proximidade da urbanização e linha de costa e evidências
erosivas costeiras, sendo definido três distintos tipos de risco (alto grau, médio
grau e baixo grau). No litoral da ilha de Santa Catarina, seis praias foram
diagnosticadas com alto grau de risco, onze com médio grau e cinco com baixo
grau. Evidências deposicionais foram constatadas em algumas áreas do litoral da
ilha, resultado de tendências naturais e artificiais sob influência antropogênica,
destacando-se os aterros da baía de Florianópolis (baías Norte e Sul).

Abstract
Erosive evidences were found out in several beaches associated to natural processes or

associated to natural processes and anthropic action. Are detached coastal erosion in

Daniela, Forte, Jurerê, Canasvieiras, Ponta das Canas, Brava, Ingleses and Santinho beaches

(North coast); Moçambique and Barra da Lagoa (Northeast coast); Joaquina, Campeche,
Morro das Pedras and Armação (Southeast coast); Pântano do Sul and Naufragados
(South coast). As the urban occupation possess different risk degrees due to several factors
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beach erosive evidences, it was defined three different types of risk degree (high degree,

medium degree and low risk degree). Six (6) beaches were diagnosed with high-risk degree,

11 (eleven) with medium degree and 5 (five) with low risk degree. Depositional evidences
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by anthropical influence, detaching the bank fills of the Florianópolis bay (North and

South bays).
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A importância dos agentes oceanográficos costeiros na construção da linha de
costa ao longo do tempo geológico foi de fundamental importância, possibilitan-
do estabelecer um entendimento para os processos de retrogradação e progradação
e ao qual a linha de costa atual esteve sujeita.

Da mesma forma que os agentes oceanográficos atuam hoje na fisiografia da
linha de costa atual, estes atuaram no passado ao sabor das flutuações do nível
relativo do mar durante os episódios glaciais e interglaciais que ocorreram du-
rante o Quaternário. Estes agentes são responsáveis por uma significativa parcela
das paisagens impressas no relevo, algumas delas ainda presentes, outras masca-
radas pelo tempo através de diferentes processos.

Processos erosivos e deposicionais têm sido observados em diversas praias are-
nosas ao longo das linhas de costa terrestres, incluindo o litoral brasileiro. Estudos
relacionados à erosão das praias e observações de campo evidenciam o proble-
ma, que apesar de ser um processo natural da dinâmica praial, sua intensificação
está intimamente relacionada com as ocupações indiscriminadas que se instalam
junto ao ambiente praial nas diversas regiões do mundo e do Brasil.

Em Santa Catarina cerca de 68% da população está assentada na zona costeira
(POLLETE et al., 1995), e o crescente avanço da urbanização, além de causar
impactos negativos nos diversos ambientes costeiros, coloca em risco a popula-
ção residente devido à dinâmica dos processos costeiros que atuam na modificação
e evolução das feições de relevo.

Inserida neste contexto, a ilha de Santa Catarina apresenta um acelerado proces-
so de urbanização devido à expansão imobiliária impulsionada pela indústria do
turismo e pela migração de contingentes rurais e não rurais. Contudo, este cres-
cimento urbano tem ocorrido de forma desordenada caracterizada por ocupações
instaladas em locais inadequados como encostas, mangues, dunas e praias. Exem-
plo deste crescimento pode ser observado na região da Lagoa da Conceição, cuja
urbanização assentou-se em ritmo acelerado sobre os depósitos da planície cos-
teira.

As praias arenosas apresentam uma dinâmica própria em virtude da mobilidade
dos sedimentos, transportada pelos efeitos constantes das ondas, correntes lito-
râneas, marés e ventos. Esta dinâmica resulta em processos de acresção e/ou
erosão praial. A erosão pode estar relacionada à ação antrópica que através de
construções sobre o ambiente praial intensifica os processos erosivos tornando,
consequentemente, as ocupações próximas ao ambiente praial vulneráveis ao
ataque das ondas em episódios tempestivos mais intensos.
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Caracterização fisiogeográfica

A ilha de Santa Catarina, tipicamente costeira (SUGUIO, 1992), tem seus aspectos
fisiográficos e estruturais muito semelhantes com aqueles definidos para a região
continental, o que possibilita afirmar que a ilha e o continente estiveram unidos
durante o tempo em que o nível do oceano Atlântico encontrava-se em posição
abaixo do atual.

Os aspectos fisiográficos apresentados incluem informações sucintas de ordem
geográfica, climática, geológica, geomorfológica, oceanográfica e paleogeográfica.

Figura 1. Localização da
ilha de Santa Catarina
no setor Central (IV) do
litoral do Estado de
Santa Catarina (DIEHL
& HORN FILHO, 1996).

Localização geográfica

A ilha de Santa Catarina situa-se no litoral Central (IV) do Estado de Santa Catarina
(DIEHL & HORN FILHO, 1996), entre os paralelos de 27°22’45 “e 27°50’10" de
latitude sul e os meridianos de 48°21’37 “e 48°34’49" de longitude oeste (figura
1). A ilha é bordejada inteiramente pelas águas do Atlântico sul, sendo separada
da região continental por um estreito canal de cerca de 500m, cujo prolongamen-
to origina as baías Norte e Sul.

Apresenta-se alongada no sentido nordeste - sudoeste; comprimento maior (N-S)
de 52,5 km; larguras máxima, média e mínima de 18,8 km, 7,6 km e 1,3 km;
respectivamente e, área total de 399 km². Ao longo dos 174,3 km de perímetro
total, são exibidos uma diversidade de ecossistemas costeiros, destacando-se as
117 praias arenosas (88 km-50,5%); dunas, lagoas, restingas e costões (71,8 km-
41,2%); além de mangues e marismas (14,5km-8,3%).

A BR101 e a BR282 (Via Expressa) são os principais acessos à ilha, tanto no sen-
tido norte como sul. Esta rodovia encontra as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo
Machado Salles, com extensão aproximada de 1.250m, que interliga o continente
à ilha de Santa Catarina. As rodovias estaduais pavimentadas que servem o muni-
cípio: SC401, SC402, SC403, SC404, SC405 e SC406 (IPUF, 1998a), possibilitam
acessar o interior da ilha e principalmente as suas 117 praias arenosas.
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Segundo Nimer (1989), o clima da região
corresponde a um prolongamento climático da
região sudeste, incluído no domínio subseqüente,
úmido, de invernos amenos com um a dois meses
mais secos.

Geologia

Caruso Jr. (1993) apresentou o mapa geológico da
ilha de Santa Catarina, na escala 1:100.000, defi-
nindo que sua geologia é constituída por duas
províncias principais: (1) o embasamento cristali-
no, mais antigo, representado pelas unidades
geológicas do Escudo Catarinense e Formação
Serra Geral e, (2) a planície costeira, mais recente,
representada pelos sedimentos de origem conti-
nental, transicional e marinha.

Os maciços do embasamento cristalino apresen-
tam os granitos, riolitos e diabásios como rochas
dominantes, enquanto que os sedimentos da pla-
nície costeira caracterizam depósitos formados nos
ambientes de sedimentação marinha praial, eólico,
lagunar e paludial, todos acumulados em um ní-
vel marinho mais baixo do que o atual (figura 2).

Consideram-se igualmente os depósitos de encosta, na interface embasamento
cristalino/planície costeira, moldados nas encostas dos morros da ilha, bem como
os depósitos antropogênicos dos sambaquis, sobrejacentes às saliências rocho-
sas ou aos depósitos praiais, eólicos e lagunares.

Geomorfologia

A geomorfologia da ilha de Santa Catarina, sumarizada por Herrmann & Rosa
(1991), apresenta dois domínios morfológicos principais: (1) dos Embasamentos
em Estilos Complexos e, (2) das Acumulações Recentes.

Figura 2. Mapa geológico
sucinto da ilha de Santa
Catarina (HORN FILHO et
al., 2005, no prelo)

Clima

O clima da ilha de Santa Catarina apresenta características inerentes ao litoral sul
brasileiro, com as estações mostrando, no decorrer do ano, características de
clima subtropical (HERRMANN, 1989). De acordo com a classificação de Strahler
(1967), o clima da ilha é típico de uma região de latitudes médias, do tipo
subtropical úmido.
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O primeiro compreende a unidade geomorfológica Serras do Leste Catarinense ou
Serras Cristalinas Litorâneas (MONTEIRO, 1958) e o segundo, a Unidade
Geomorfológica Planícies Litorâneas. A unidade Serras do Leste Catarinense que
constitui as terras altas da ilha representa uma seqüência de elevações dispostas
de forma subparalela, orientadas no sentido NE-SW, cujas altitudes variam de
75m a 532m, com valores médios de 290m (figura 3).

A unidade Planícies Litorâneas, que representa as terras baixas da ilha, consiste
de um complexo de formas de modelado continental-marinho derivado de pro-
cessos de erosão e/ou acumulação (BORTOLUZZI, 1987). As altitudes médias
encontradas na Planície Litorânea estão em torno de 10m, podendo atingir valo-
res maiores adjacentes aos depósitos de encosta e aos depósitos eólicos.

Oceanografia

A oceanografia desempenha importante papel na configuração atual e pretérita
da ilha de Santa Catarina, pois apresenta todo seu entorno sujeito a atuação dos
agentes da dinâmica oceanográfica, sejam estes de mar aberto ou de áreas prote-
gidas. Entre estes, destaca-se a ação das correntes litorâneas (de deriva e de
retorno), das ondas e das marés.

Do ponto de vista oceanográfico, a ilha está dividida em três setores distintos:
(1) o litoral oriental, aberto, de alta energia, sujeito totalmente à dinâmica do
oceano Atlântico; (2) o litoral norte e sul, semi-aberto, de média energia, típico de
uma dinâmica oceanográfica imposta principalmente pelo regime de ventos e,
(3) o litoral ocidental, de mar fechado, de baixa energia, sujeito à dinâmica de
áreas protegidas do mar aberto (figura 4).

Figura 3. Imagem de
satélite onde são
observados os núcleos
rochosos dos setores
Centro-norte e Sul ao
longo da ilha de Santa
Catarina.
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Figura 4. Agentes condicionantes da dinâmica costeira da ilha de Santa Catarina (SIMÓ, 2003).
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As marés são do tipo micromarés (<2 m), com regime semidiurno e amplitudes
máximas de 1,4m para o porto de Florianópolis (DHN, 2005). Excepcionalmente,
as marés interagem na dinâmica oceanográfica da ilha de Santa Catarina, causan-
do erosão nas praias. Outrossim, são determinantes para a formação e manutenção
dos manguezais.

Paleogeografia

Em linhas gerais, do ponto de vista evolutivo, a ilha de Santa Catarina, esteve
unida à região continental nos tempos geológicos mais pretéritos.

Inicialmente, os núcleos rochosos do embasamento cristalino separaram-se do
continente por fatores de ordem dominantemente estrutural. Estes núcleos viri-
am a formar nos setores centro-norte e Sul da atual configuração, ilhas de um
possível arquipélago costeiro, em um nível do oceano Atlântico mais elevado que
o atual. Seguiu-se uma sedimentação interna, originando os depósitos de encos-
ta, a partir de processos intempéricos e erosivos, que perdura até os dias atuais.

As fases subseqüentes de subida e descida do nível relativo do mar demonstraram
respectivamente, evidências erosivas nas rochas e depósitos pré-formados e de
acumulação de sedimentos de diversas origens, cuja deposição foi determinante
para unir as ilhas costeiras e conseqüentemente configurar a ilha de Santa Catarina
como um todo.

A idade das rochas da ilha varia de 690ma a 120ma, enquanto que os sedimentos
da planície costeira foram acumulados dominantemente no Quaternário, mais
especificamente durante as épocas do Pleistoceno superior (120 ka – 18 ka) e
Holoceno (11 ka até os dias atuais).

Compartimentação geológica-geomorfológica

A ilha de Santa Catarina é banhada pelas águas do oceano Atlântico à leste; pelas
enseadas de Canasvieiras e Jurerê e canal Norte, a norte; pela enseada do Pântano
do Sul e canal Sul, a sul e pelas baías Norte e Sul, à oeste.

O litoral da ilha é subdividido em seis costas em base às características
morfológicas, sedimentológicas e geológicas do litoral (figura 5):

1) costa Norte (do pontal da Daniela à praia dos Ingleses);
2) costa Nordeste (da praia dos Ingleses à praia da Joaquina);
3) costa Sudeste (da praia da Joaquina à praia da Lagoinha do Leste)
4) costa Sul (da praia da Lagoinha do Leste à ponta dos Naufragados);
5) costa Sudoeste (da ponta dos Naufragados à ponte Hercílio Luz) e
6) costa Noroeste (da ponte Hercílio Luz ao pontal da Daniela).

IPUF (1998b) apresentou o inventário das praias do município de Florianópolis,
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num total de 90 praias, distribuídas em 72 praias oceâ-
nicas, 11 praias continentais e 7 lagunares. Horn Filho
et al. (2000) apresentaram aspectos fisiográficos,
morfológicos e sedimentológicos das praias arenosas da
ilha de Santa Catarina, definindo um número total de
117 praias; 75 no setor oeste (costas Noroeste e Sudo-
este); 21 no setor norte (costa Norte); 16 no setor leste
(costas Nordeste e Sudeste) e 5 no setor sul (Costa Sul).

Estas praias foram agrupadas em 22 sistemas praiais,
assim distribuídos: 7, na costa Sudoeste; 6, na costa No-
roeste; 4, na costa Norte; 2, nas costas Sudeste e Nordeste
e 1 na costa Sul. Noventa e sete praias fazem parte dos
22 sistemas praiais, enquanto que 20 praias ocorrem
isoladamente.

O comprimento médio das praias é de 752 m, a largura
média de 14,93 m e a declividade média de 6,9º. As
praias do setor Ocidental apresentam areias mais gros-
sas, declividades maiores e largura e comprimento
menores. No setor Oriental, as areias exibem variabili-
dade granulométrica, declividades menores e largura e
comprimento maiores.

Figura 5. Compartimentação geológica –
geomorfológica do litoral da ilha de Santa Catarina
(HORN FILHO et al., 2005, no prelo).

Intercaladas nos costões rochosos, são observadas praias de pequeno compri-
mento e constituídas de sedimentos grossos, qualificando-as de praias cascalhosas,
tal como descritas por DUARTE et al. (1998). Estas em um total de 9 praias, estão
assim distribuídas: costa Nordeste – praias Costão do Santinho, Capim Canudo,
Testa do Burro e Calhaus do Chuquinca; costa Sudeste – praia Ponta do Retiro e
costa Sul – praias do Rigueirão, Pântano do Sul–E, Saquinho e Rigueirão II.

A costa Norte caracteriza-se pela presença de cordões regressivos litorâneos, es-
porões arenosos, dunas e terraços marinhos e lagunares. As 21 praias são
constituídas de areias finas, possuindo largura, declividade e comprimento médi-
os de 20,3 m; 5,5° e 1.139 m, respectivamente.

A costa Nordeste apresenta 8 praias arenosas com tamanho de grão médio/gros-
so a fino. A largura média é de 32,1 m, a declividade média de 5,5° e o comprimento
médio de 2.313 m. Destaca-se neste setor, a laguna da Conceição, os promontó-
rios rochosos e os depósitos eólicos, marinhos e lagunares.

A costa Sudeste apresenta nas extremidades Norte e Sul, promontórios rochosos
de natureza granítica e riolítica. No setor Central, afloram depósitos marinhos e
eólicos de idade pleistocênica e depósitos eólicos holocênicos. Destaca-se ao sul,
a lagoa do Peri, constituindo expressivo manancial de água doce. As 8 praias
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apresentam sedimentos arenosos, médios a grossos; e largura, declividade e com-
primento médios de 26,3 m; 7,1° e 2.415 m, respectivamente.

Na costa Sul, as 5 praias são arenosas, finas, largas (média de 37,6 m), de baixa
declividade (média de 4,6°) e comprimento médio de 1.180 m. Caracteriza-se
pela presença das elevações cristalinas, além dos depósitos eólicos, marinhos e
lagunares, de idade pleistocênica e holocênica.

Na costa Sudoeste são reconhecidas 45 praias, com sedimentos arenosos, finos a
grossos, com largura média de 8,9 m, declividade média de 7° e comprimento
médio de 273 m. Os maciços cristalinos aparecem muito próximos à costa, além
da ocorrência de depósitos lagunares e paludiais (manguezais) de idade holocênica.

A costa Noroeste exibe 30 praias arenosas, de grão médio a grosso; com largura,
declividade e comprimento médios de 7,3 m; 8,2° e 286 m, respectivamente. Os
maciços cristalinos afloram junto à costa, presenciando-se também depósitos de
encosta, sedimentos lagunares e manguezais.

As diferentes praias da ilha são condicionadas do ponto de vista morfodinâmico,
morfológico e sedimentológico pelos seguintes parâmetros: (a) ocorrência dos
tipos litológicos do embasamento cristalino; (b) presença dos depósitos da planí-
cie costeira; (c) influência da drenagem continental; (d) variações morfológicas da
antepraia e plataforma continental interna (e) processos físicos da dinâmica cos-
teira (marés, ventos, ondas e correntes litorâneas).

Ao longo da costa da ilha são observadas praias sob regime oceânico, aberto, de
alta energia e praias adjacentes às baías, geralmente protegidas e de baixa ener-
gia. As principais formas das praias estão relacionadas aos seguintes elementos
morfológicos: (a) praias associadas a costas rochosas e montanhosas, orginando
praias de bolso ou enseada; (b) praias adjacentes a dunas pleistocênicas e
holocênicas (c) praias de barreiras holocênicas, separadas dos depósitos da planí-
cie costeira por lagunas rasas; (d) praias adjacentes aos terraços marinhos
holocênicos; (e) praias de esporões de barreira; (f) praias de tômbolo; (g) praias
adjacentes a depósitos paludiais, incluindo os marismas e os manguezais.

Estudos morfossedimentares

Os trabalhos pioneiros que descreveram sedimentologicamente as praias da ilha
foram apresentados por Martins et al. (1970) e Martins et al. (1972). Cruz (1993)
e Cruz (1998) deram prosseguimento aos estudos, enfocando desde característi-
cas geológicas e geomorfológicas até processos deposicionais e erosivos das praias.

Diehl & Horn Filho (1996) comentaram do ponto de vista morfológico os tipos de
praias da ilha, complementado pelo trabalho de Abreu de Castilhos & Gré (1997).
Horn Filho et al. (1997, 1998) elaboraram roteiros geológicos da planície costeira
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e zona litorânea adjacente da ilha de Santa Catarina, sendo apresentadas caracte-
rísticas geológicas e geomorfológicas de algumas praias.

Horn Filho et al. (1998) efetuaram uma síntese cronológica dos estudos
morfossedimentológicos nas principais praias da ilha de Santa Catarina e Duarte
et al. (1998) teceram comentários sobre a morfometria das praias cascalhosas da
ilha.

Horn Filho et al. (1999a) efetivaram um mapeamento das costas e praias da ilha
de Santa Catarina, abordando aspectos geomórficos, sedimentológicos e
hidrodinâmicos. Este mapeamento foi complementado pelo estudo de Leal et al.
(1999), que efetivaram uma compartimentação da costa  e praias da ilha de Santa
Catarina em seis costas, de acordo com suas diferenças geoambientais e oceano-
gráficas.

Na costa Norte, Mendonça et al. (1988) desenvolveram estudo sobre os proces-
sos atuais de sedimentação e erosão litorânea nas praias da Daniela e Ponta das
Canas. Almeida et al. (1991) observaram geomorfologicamente a praia do Forte,
ressaltando a dinâmica dos processos geomórficos, traduzido ao longo da praia
por processos erosivos na extremidade norte e sedimentação na extremidade sul.
Nunes (1997) realizou trabalho sobre os aspectos morfodinâmicos e sedimentares
da praia do Forte, mostrando as condições hidrodinâmicas que afetam o perfil
praial, a variação destes perfis ao longo de um ano e os principais valores dos
parâmetros estatísticos dos sedimentos. Diehl (1997) discorreu sobre os aspectos
morfodinâmicos, geoevolutivos, sedimentológicos e ambientais da praia da
Daniela, complementado pelo trabalho de Diehl et al. (1998). Faraco (1998, 2003)
desenvolveu estudo sobre a morfodinâmica e sedimentologia da praia dos Ingle-
ses, abordando possíveis influências das passagens de frentes frias sobre a
morfodinâmica praial. Horn Filho et al. (1999b) realizaram m estudo das evidên-
cias erosivas presentes na praia de Canasvieiras, onde constataram a presença de
um foco erosivo no setor nordeste da praia, associado à ocupação antrópica.
Peixoto (2005) discorreu sobre aspectos morfodinâmicos e sedimentológicos da
praia do Santinho, interrelacionando os mesmos com o desenvolvimento da ve-
getação pioneira no pós – praia e duna frontal.

Na costa Nordeste, Leal (1998) destacou a presença de um processo erosivo sobre
a duna frontal, no setor Central da praia de Moçambique, que apresentou um
recuo de 6m ao longo de 10 meses de observação. Leal et al. (1998)
complementaram este estudo, abordando evidências erosivas no setor Centro -
norte da praia, associando a morfologia da antepraia e sua respectiva
hidrodinâmica. Leal (1999) apresentou um estudo abordando as mudanças sazo-
nais dos aspectos texturais dos sedimentos praias das praias de Moçambique e
Barra da Lagoa, onde demonstram a variação entre um perfil de inverno e outro
de verão, com as respectivas alterações granulométricas. Gré et al. (1994) reali-
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zaram estudo morfodinâmico e sedimentológico na praia Mole. Oliveira et al.
(1999) analisaram morfológica e granulométricamente as praias lagunares da ilha
de Santa Catarina, especificamente a praia das Rendeiras, na laguna da Conceição
e as praias Peri norte e sul, na lagoa do Peri, observando sedimentos mais grossos
para as praias da laguna da Conceição, mas com características morfológicas pouco
distintas.

Na costa Sudeste, Santos (1995) abordou a interrrelação entre a dinâmica da ve-
getação pioneira e os padrões morfossedimentológicos (erosão e acresção) sazonais
na praia da Joaquina, complementado pelos estudos de Santos et al. (1996 e
1997). Abreu de Castilhos & Corrêa (1991) estudaram a erosão da praia da Arma-
ção, atribuindo, entre outros agentes erosivos, a ocupação humana do cordão de
dunas frontais. Abreu de Castilhos (1995) apresentou o estudo evolutivo,
sedimentológico e morfodinâmico da praia da Armação, complementado pelos
trabalhos de Abreu de Castilhos (1997) e Abreu de Castilhos et al. (1997) que
discorreram sobre a aplicabilidade da técnica utilizando traçadores fluorescentes

Figura 6. Praias da faixa oceânica da ilha onde foram
monitorados perfis praiais.

na avaliação do transporte litorâneo de sedimentos na
praia da Armação. Silveira (1999) e Horn Filho et al.
(1999) caracterizaram a geomorfologia, sedimentologia,
paleogeografia e os aspectos ambientais da praia da
Lagoinha do Leste.

Na costa Sul, destaca-se o estudo de Oliveira (2004)
que apresentou características morfológicas e
sedimentológicas do arco praial Pântano do Sul – Aço-
res, através do monitoramento praial e coleta de
amostras de sedimentos superficiais e subsuperficiais.

Destacam-se os resultados das dissertações de
mestrado que realizaram monitoramento praial men-
sal durante o período de 1 (um) ano em diversos perfis
praiais ao longo das praias da Armação (ABREU DE
CASTILHOS, 1995); Joaquina (SANTOS, 1995); Daniela
(1997); Forte (1997); Moçambique e Barra da Lagoa
(LEAL, 1999); Joaquina, Campeche e Morro das Pe-
dras (TORRONTEGUY, 2002); Ponta das Canas (2002);
Pântano do Sul e Açores (OLIVEIRA, 2004) e Santinho
(PEIXOTO, 2005)(figura 6).

Os estudos estão concentrados principalmente nas cos-
tas Sudeste (praias da Joaquina, Campeche, Morro das
Pedras, Armação e Lagoinha do Leste), seguido da costa
Norte (praias da Daniela, Forte, Canasvieiras, Ponta das
Canas, Ingleses e Santinho); costa Nordeste
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(Moçambique, Barra da Lagoa, Mole, Rendeiras e Peri) e costa Sul (Pântano do Sul
e Açores), cujas praias estão voltadas para o oceano Atlântico, baía Norte e ense-
adas de Canasvieiras e Pântano do Sul. Não têm sido apresentados trabalhos
relevantes nas costas Noroeste e Sudoeste, adjacentes às baías Norte e Sul da baía
de Florianópolis.

Evidências erosivas e deposicionais

Processos erosivos foram observados por diversos autores em várias praias are-
nosas da ilha de Santa Catarina destacando-se cronologicamente os seguintes
trabalhos: Almeida et al. (1991), na praia do Forte; Santos (1995), na praia da
Joaquina; Abreu de Castilhos (1995), na praia da Armação; Diehl (1997), na praia
da Daniela; Nunes (1997), na praia do Forte; Faraco (1998, 2003) e Cruz (1998),
na praia dos Ingleses; Leal (1999), nas praias de Moçambique e Barra da Lagoa;
Horn Filho et al. (1999), na praia de Canasvieiras; Nunes (2002), na praia de Ponta
das Canas); Torronteguy (2002), nas praias da Joaquina, Campeche e Morro das
Pedras; Oliveira (2004), nas praias do Pântano do Sul e Açores e Peixoto (2005), na
praia do Santinho.

Simó (2003) apresentou as principais evidências erosivas nas praias da ilha de
Santa Catarina, causadas por processos naturais e por processos naturais
incrementados por ação antrópica (figura 7). Comentou também sobre a influên-
cia das ressacas sobre os processos erosivos e relacionou as áreas de risco costeiro
no litoral da ilha, frente à urbanização e desenvolvimento costeiro.

Baseando-se no levantamento bibliográfico e em observações realizadas em campo,
pode-se constatar evidências erosivas na maioria das praias estudadas, evidênci-
as estas, associadas a processos naturais da dinâmica praial, geradas pelos agentes
naturais transformadores da morfologia praial, como ondas, correntes, marés e
ventos. É o caso das evidências erosivas encontradas nas praias da Armação (se-
tor Central e Norte); Barra da Lagoa (setor Central e Norte); Campeche (setores
Norte e Sul); Daniela (setor Sul); Solidão (setor Central); Forte (setor Norte); Ingle-
ses e Joaquina (em todos os setores); Jurerê (setor Central e Norte); Moçambique
e Morro das Pedras (setores Central, e Norte); Naufragados (setores Oeste e Cen-
tral); Pântano do Sul (setor Central) e Santinho (setor Norte).

Estes processos além de diminuírem a faixa de areia da praia e o conseqüente
recuo da linha de costa, comprometem as ocupações próximas ao ambiente praial,
pois favorecem o avanço do mar propiciando o alcance de ação das ondas em
episódios tempestivos.

A intensificação dos processos erosivos está intimamente relacionada com as
ocupações indiscriminadas que se instalam junto à praia. Definem-se assim, as
evidências erosivas associadas a processos naturais e ação antrópica, geradas de
agentes naturais transformadores da morfologia praial conforme descrito acima,
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Figura 7. Evidências erosivas ao longo do litoral da ilha de Santa Catarina (SIMÓ, 2003).
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intensificadas pela ação antrópica que se caracteriza como ocupação urbana jun-
to ao ambiente praial, descaracterizando o pós - praia e as dunas frontais,
impedindo assim a troca e reposição de sedimentos entre estes ambientes. Desta-
cam-se as evidências erosivas encontradas nas praias da Armação e Barra da Lagoa
(setor Sul); Brava (setor Norte); Canasvieiras (setor Centro - leste); Forte (setor
Central e Norte); Ingleses (setores Sul e Central); Jurerê (setor Central e Oeste);
Naufragados e Pântano do Sul (setor Leste) e Ponta das Canas (setor Norte).

Nas praias com pouca ocupação urbana, após os processos erosivos, constatou-
se a recuperação do perfil praial com ganho sedimentar. Nas praias com densa
ocupação urbana junto ao ambiente praial, a duna frontal foi descaracterizada,
impedindo consequentemente a troca de sedimentos. Nestas, os processos erosivos
foram intensificados pela ação antrópica ocorrendo o recuo da linha de costa,
como foi observado nas praias de Armação, Barra da Lagoa, Canasvieiras e Ingleses.

Evidências deposicionais foram constatadas em diferentes áreas do litoral da ilha,
resultado de tendências naturais (Holoceno – 5,1 ka ao presente) (tômbolos do
Campeche e Caiacangaçu; praias da Daniela e Ponta das Canas e setor Sul da praia
dos Ingleses) e de tendências artificiais (Quinário), sob influência antropogênica,
destacando-se os aterros das baía de Florianópolis (baías Norte e Sul)

Áreas de risco de erosão costeira

O levantamento das áreas com risco de destruição e/ou danificação de edificações
(SIMÓ, 2003) possibilitou a identificação de 6 (seis) praias possuindo edificações
com alto grau de risco (Naufragados, Pântano do Sul, Armação, Barra da Lagoa,
Canasvieiras e Ingleses); 11 (onze) com médio grau de risco (Solidão, Campeche,
Joaquina, Matadeiro, Mole, Santinho, Cachoeira do Bom Jesus, Forte, Ponta das
Canas, Sambaqui e Santo António de Lisboa) e 5 (cinco) com baixo grau de risco
(Morro das Pedras, Brava, Daniela, Jurerê e Lagoinha do Norte)(figuras 8 e 9).

A distinção das áreas com seus respectivos graus de risco basearam-se em dois
critérios: a) características geológicas e oceanográficas dos três setores da costa
da ilha de Santa Catarina definidos por Horn Filho et al. (2000): setor Leste (de
alta energia), setor Oeste (de baixa energia) e setor Norte/Sul (de média energia);
b) registros encontrados de destruição e/ou danificação de edificações nas dife-
rentes praias e nas evidências de processos erosivos praiais constatados ao longo
do trabalho. Estes processos são intensificados em locais de intensa ocupação
urbana, proporcionando o recuo da linha de costa e consequentemente o avanço
do mar, cujas edificações ficam mais vulneráveis ao ataque das ondas e ressacas.

As praias que exibem ocupações com alto grau de risco de destruição e/ou dani-
ficação de edificações (Naufragados, Pântano do Sul, Armação, Barra da Lagoa,
Canasvieiras e Ingleses) com exceção de Naufragados, apresenta-se em locais
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Figura 8. Mapa de
identificação das áreas de
risco das costas Nordeste e
Norte (SIMÓ, 2003).
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Figura 9. Mapa de identificação das áreas de risco das costas Sul e Sudeste (SIMÓ, 2003).
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relativamente protegidos das grandes ondulações provenientes do sul e do
quadrante sudeste, estando mais vulneráveis devido ao seu posicionamento geo-
gráfico ao ataque das ondulações de nordeste. Contudo, apresentam-se
intensamente ocupadas, ocorrendo a presença de evidências erosivas associadas
a processos naturais e ação antrópica e consequentemente recuo da linha de cos-
ta, permitindo o avanço do mar e tornando as edificações destas áreas mais
vulneráveis às ressacas.

Uso, periculosidade e balneabilidade das praias

Figura 10. Prática do sandboard nas dunas da Lagoa da
Conceição junto à praia da Joaquina.

Uso

Um dos maiores atrativos da ilha de Santa
Catarina tem sido a rara beleza de seu lito-
ral e de suas praias. Diversos são os usos da
zona litorânea da ilha: (1) banhos; (2) práti-
cas desportivas aquáticas como surfe, esqui,
jet-esqui, vela, windsurfe, mergulho,
bodyboard; (3) práticas desportivas terres-
tres como sandboard (figura 10) e jogging;
(4) passeios marítimos em escunas; (5) pes-
ca artesanal; (6) maricultura; (7) passeios
terrestres ou trekking; (8) naturismo e (9)
áreas militares.

Periculosidade

Do ponto de vista fisiográfico e oceanográfico, a grande maioria das praias da
ilha são próprias para banho, com algumas restrições. As praias podem ser classi-
ficadas de acordo com o critério de periculosidade (figura 11), frente aos perigos
que as mesmas apresentam, baseado exclusivamente nas condições morfológicas
da praia (declividade da antepraia) e nos parâmetros oceanográficos, principal-
mente devido à influência das ondas e das correntes litorâneas (de deriva e de
retorno).

Praias de baixa periculosidade são propícias para banho (bandeira verde); de mé-
dia periculosidade (restrições locais, bandeira amarela) e de alta periculosidade
(impróprias para banhos, bandeira vermelha).

Das 117 praias arenosas da Ilha de Santa Catarina, um total de 83% apresenta
baixa periculosidade, representadas principalmente pelas praias das costas Noro-
este e Sudoeste, voltadas para as baías Norte e Sul. As praias de média
periculosidade, totalizando 10%, merecem cuidados especiais para banho, desta-
cando-se as praias da Daniela, Forte e Brava (costa Norte); Santinho e Gravatá
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Figura 11. Principais usos e periculosidade das praias da ilha de Santa Catarina (HORN FILHO et
al., 2005, no prelo).
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Problemas de degradação ambiental

Nas últimas décadas a ilha de Santa Catarina vem sofrendo grande pressão sobre
seus ecossistemas em virtude de ser um centro convergente de pessoas e em-
preendimentos. Este aspecto se refletiu sobre seu meio ambiente, tendo causado
em alguns casos, sérios danos, alguns deles irreversíveis.

Entre os principais focos de degradação ambiental, encontrados nestes
ecossistemas, foram constatados: efluentes de esgoto em várias praias (costas
Norte, Noroeste e Sudoeste), bem como na laguna da Conceição e nos manguezais;
ocupação irregular, principalmente para especulação imobiliária, sobre o pós -

Figura 12. Visão para
norte da praia de São
Luiz junto à baía Norte,
observando-se no centro
da praia, efluentes do
esgoto doméstico.

(costa Nordeste); Joaquina, Campeche e Matadeiro (costa Sudeste) e Pântano do
Sul, Açores, Solidão e Naufragados (costa Sul). Os 7% restantes caracterizam-se
por praias impróprias para banho, ressaltando-se a praia do Pontal de Fora (costa
Norte); Moçambique e Mole (costa Nordeste); Morro das Pedras, Armação e
Lagoinha do Leste (Costa Sudeste); Saquinho (costa Sul) e Ponte (Costa Sudoeste).

Balneabilidade

Quanto a balneabilidade das praias no tocante a qualidade de suas águas, as prai-
as das costas Sul e Sudeste, com exceção das praias próximas ao centro de
Florianópolis, mostram águas excelentes e em condições estáveis, da mesma for-
ma que as praias do Santinho (costa Nordeste); Brava, Lagoinha e Forte (costa
Norte) e Caieiras da Barra do Sul (costa Sudoeste).

As praias de Moçambique (costa Nordeste), Ingleses, Canasvieiras, Jurerê e Daniela
(costa Norte), apresentam suas águas de boa qualidade, entretanto mostrando
claramente tendências de regressão. As praias de Sambaqui e Santo Antônio de
Lisboa (costa Noroeste) e da Tapera (costa Sudoeste), exibem águas de qualidade
muito boa a satisfatória, contudo com tendências geralmente regressivas. As praias
dos sistemas praiais dos aterros da baía Norte (costa Noroeste)(figura 12) e da baía
Sul (costa Sudoeste), adjacentes à Grande Florianópolis, apresentam águas de má
qualidade e estáveis.

As características de balneabilidade
e estabilidade das águas das prin-
cipais praias da zona litorânea da
ilha devem ser estendidas para os
demais sistemas praiais e praias iso-
ladas adjacentes.
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praia (Canasvieiras, Ingleses, Armação, Pântano do Sul, Barra da Lagoa e Ponta
das Canas); processos erosivos no cordão praial, associados à causas antrópicas
(Canasvieiras, Armação, Ingleses, Barra da Lagoa e Ponta das Canas);
descaracterização das restingas pela introdução de espécies exóticas (Pinnus eliotti
e Eucalyptus sp) (praia de Moçambique); extração de areia e ocupação das dunas
(Ingleses/Santinho e Joaquina/laguna da Conceição); ocupação habitacional e
extrativismo da flora e fauna dos manguezais (Ratones, Itacorubi e Rio Tavares).

Tais focos têm sido constatados por diversos autores que estudaram os variados
ecossistemas, onde se ressalta a unanimidade dos mesmos quanto à preocupação
sobre o rumo que o processo de ocupação da ilha de Santa Catarina tomou, e das
conseqüências decorrentes do mesmo, sobrepondo-se usos inadequados dos di-
ferentes ambientes, muitos deles extremamente sensíveis, gerando danos muitas
vezes irreversíveis, o que poderá a vir afetar as características geológicas,
geomorfológicas e biológicas dos ecossistemas costeiros (figura 13).

Ressalta-se, que simples medidas mitigadoras não resolverão os problemas
ambientais da ilha, e necessário se faz, antes de tudo, que haja um controle maior
sobre os espaços a serem ocupados e uma vigilância mais efetiva sobre os que
não podem ser ocupados. Mas acima de tudo, o importante é que haja uma
conscientização da sociedade no sentido de preservar o meio ambiente, garan-
tindo deste modo, um espaço habitável às gerações futuras.

Figura 13. Maquete que exibe uma visão geral, de norte para sul, da ilha de Santa Catarina,
oceano Atlântico, baía de Florianópolis e região continental (Laboratório de Cartografia e
Fotointerpretação, GCN, UFSC).
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Considerações finais

A modificação das características morfológicas e sedimentológicas originais dos
sedimentos praiais e dos depósitos da planície costeira à retaguarda, motivada
principalmente pela expansão imobiliária e indústria do turismo, tem sido funda-
mental para que se realize pronunciada erosão na duna frontal e pós - praia de
boa parte das praias da ilha de Santa Catarina. Exemplo evidente da especulação
imobiliária ocorre na praia Brava, na costa Norte da ilha de Santa Catarina, que
em 60 anos, modificou completamente sua paisagem costeira. A retirada da ve-
getação pioneira e a conseqüente sobreposição de material de aterro sobre os
depósitos pré - existentes, acelera pronunciadamente esta erosão, acarretando na
destruição dos sedimentos dos setores praial e dunar.

Durante os episódios de nível de mar de maior energia, associado às marés de
sizígia e à entrada de frentes frias na costa da ilha de Santa Catarina (ressacas), as
evidências erosivas tornam-se ainda mais pronunciadas, expondo os depósitos
da planície costeira até então encobertos. Exemplo são os registros de antigos
depósitos marinhos praiais de idade pleistocênica e de depósitos paludiais
(turfáceos) de idade holocênica no pós – praia.

Acredita-se que a solução para a problemática está ligada primeiramente à pre-
venção no que se diz respeito às ocupações irregulares e clandestinas de áreas
próximas aos ambientes praiais, entretanto, esta medida protege apenas áreas
ainda não ocupadas. Quanto às áreas já ocupadas, a solução, numa medida mais
drástica, seria o remanejo das populações residentes para locais mais seguros de
forma justa e coerente para com as mesmas.

Atualmente verifica-se a execução de diversos tipos de obras de contenção da
abrasão marinha e proteção das edificações próximas ao litoral, como a constru-
ção de muros junto à praia. Estas obras podem num primeiro momento servir
como proteção às edificações, entretanto, pode também acentuar a erosão praial
e o conseqüente recuo da linha de costa. A construção de espigões transversal ou
paralelamente à linha de costa possibilita o acúmulo de sedimentos protegendo a
praia das grandes ondulações, mas descaracteriza o ambiente praial por ser uma
obra totalmente artificial com relação ao ambiente. Acredita-se que os aterros
hidráulicos são a melhor solução no caso de recuperação de praias arenosas, mas
o custo é elevado.

Considera-se então que para evitar a ocorrência de mais destruição de edificações
próximas ao ambiente praial a necessidade de realizar um trabalho de prevenção
e conscientização da problemática por parte dos órgãos governamentais em par-
ceria com a população e a Universidade, tendo como objetivos principais conter
a ocupação urbana em áreas de risco e realizar um monitoramento praial anual
com a intenção de prever posteriores episódios de ressacas para que com isso se
possa alertar com antecedência a população em situação de risco.
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