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capítulo 4 
o distrito ingleses do rio vermelho

           Foto aérea do Distrito Ingleses do 
Rio Vermelho em direção ao Sul. 
Nota-se a urbanização da área e o 
extenso campo de dunas 
Moçambique-Ingleses. Fotógrafo 
desconhecido. Fonte: FERREIRA (1999).



O norte da ilha de Santa Catarina é conhecido pelas suas belas praias, dunas e  
paisagens. O Distrito dos Ingleses do Rio Vermelho, mais precisamente, está localizado 
na parte nordeste da ilha e abrange as praias do Santinho e Ingleses, Sítio do Capivari 
e Aranhas dos Ingleses, ocupando uma área total de 20,47 km². A ocupação do bairro 
segue como a maioria das ocupações de balneários: ao longo de sua orla. As vias locais, 
em sua maioria, surgem da via principal do bairro, que margeia a orla marítima e conec-
ta com a rodovia que mais tarde leva para o sul da ilha, em direção ao Centro - a aproxi-
madamente 36km de distância. Até a década de 1960 este local havia sido pouco 
explorado, devido a dificuldade de acesso e a grande distância do Centro da cidade. No 
entanto, será visto através deste estudo - com base na análise de fotografias históricas 
-, que de lá para cá o local passou por uma intensa transformação, principalmente 
comparada ao crescimento da cidade e de outras praias da região, gerando uma série 
de complexidades para a área. Logo, foi possível contextualizar o surgimento da comu-
nidade Vila do Arvoredo, mais um fruto do descontrolado processo de urbanização, cuja 
localidade está inserida neste bairro e é o foco deste trabalho.

A praia dos Ingleses, ou simplesmente Ingleses, como também é conhecido, surgiu do 
desmembramento de outro Distrito, chamado de São João do Rio Vermelho, no ano de 
1962. Algumas bibliografias indicam que o nome deste local deve-se ao fato de que 
uma embarcação inglesa tenha naufragado nas proximidades da praia, no fim do século 
XVIII¹. Diz-se que os primeiros ocupantes dessas terras foram os índios carijós², ocupan-
do as terras a partir do século XIV, até a chegada dos açorianos que vieram povoar e 
prosperar a Ilha de Santa Catarina a partir da metade do século XVIII.  Esses povoadores 
faziam uso da agricultura e da pesca de subsistência para conseguir conviver com a 
distância do centro. O povoado, assim como em outras freguesias da ilha, reunia-se em 
torno da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, local de encontro e convívio social.

Com o estabelecimento de Florianópolis como capital do Estado e sede administrativa 
do Governo, começam os processos de migração interna, ocupando regiões que vão 
além do distrito Sede (Centro). No caso dos Ingleses o aumento populacional entre os 
períodos de 1954 a 1960 estaria relacionado à fartura da pesca na região e às primei-
ras casas de veraneio. Nopes² afirma através de entrevistas com moradores que na 
década de 50 existiam cerca de quarenta redes de pesca artesanal que eram de 
propriedade de Gentil Mathias da Silva e José Fernandes da Silva - os proprietários mais 
ricos da região -, e que a maioria e restante da população era considerada pobre. 

Na década de 70 uma série de fatores fizeram com que Florianópolis começasse a 
investir na ideia de uma cidade turística, aproveitando suas belas paisagens para 
receber visitantes e alavancar sua economia. Assim, é concluída em 1973 a construção 
da rodovia SC 401, que liga o centro da cidade ao Norte, e a SC 403 que deriva da 
primeira em direção à Praia dos Ingleses. Como qualquer abertura de vias rápidas, o 
acesso ao bairro foi facilitado e uma série de infra-estruturas e equipamentos puderam 
ser instalados, gerando mais interesse pela área. É também desse período a primeira 
fotografia aérea que permite verificar com clareza a ocupação agrícola das terras e a 
formação das primeiras estradas, internas ao bairro e rente a orla marítima. Era comum 
na época que esses extensos campos agrícolas fossem passados de geração em 
geração, sofrendo partições em função dos filhos que herdavam as terras de seus pais. 
Mais adiante será visto como essas áreas esparsas e de posse configuraram uma malha 
urbana limitadora ao longo do desenvolvimento do bairro.
4567890
_______________________________________________

¹ VÁRZEA, Virgílio. Santa Catarina – a Ilha. Florianópolis: Lunardelli, 1985. p 98.
² NOPES, Adriane. Praia dos Ingleses: Um espaço em transformação a partir dos anos 1960. Universidade do Estado de 
Santa Catarina, 2006.

          Localização geográfica do bairro 
Ingleses do Rio Vermelho, fazendo 
limites com os distritos Cachoeira do 
Bom Jesus, São João do Rio Vemelho e o 
Oceano Atlântico. Fotomontagem do 
autor com base no mapa do Google 
Earth.
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          Fotografia aérea do Distrito dos 
Ingleses, do ano de 1977. Coloração da 
foto realizada pelo autor, evidenciando 
as áreas verdes e de dunas que serão 
alteradas conforme o crescimento 
urbano do local. Fonte da imagem: site 
Geoprocessamento de Florianópolis.

          Evolução da população residente 
em Ingleses do Rio Vermelho. Dados até 
1960 comportavam também o Distrito 
São João do Rio Vermelho. Fonte: IBGE.

Assim, o pequeno núcleo de pescadores que ocupavam o entorno da capela Nossa 
Senhora dos Navegantes e que contabilizavam cerca de 284 habitantes no ano de 
1954, cresceu para o número de 2.994 habitantes em 1960, e chegou a 2.016 no ano 
de 1970. Esses números acabaram diminuindo pois no ano de 1962 a Lei número 531 
decretou o desmembramento do Distrito de São João do Rio Vermelho, e assim o censo 
passou a considerar apenas a parte que abrange o Distrito Ingleses do Rio Vermelho. 

Em 1980 o censo do IBGE contabilizou um total de 2.695 habitantes, e em 1991 cerca 
de 5.809 pessoas residindo no local; o que gera um aumento de 34,08% entre 1970 e 
1980, e de 40,5% entre 1980 e 1990. Nota-se também o número de residências levan-
tado, contando com 689 permanentes e 171 residências de uso ocasional em 1980, e 
com 2312 domicílios permanentes e 2050 ocasionais no ano de 1991. Esses dados 
confirmam de maneira efetiva a utilização de muitas casas dessa região com uma 
ocupação temporária, apenas no período do Verão.

Como se pode ver na fotografia áerea do ano de 1977, a região era marcada por seus 
grandes campos de agricultura, áreas verdes, montanhas, dunas e o oceano, configuran-
do uma paisagem de extraordinária beleza. Nota-se que as primeiras vias conectam de 
maneira direta os distritos adjacentes e seguem paralelamente a orla marítima. Os 
caminhos eram marcados entre as terras ocupadas e abriam caminho entre as partes 
em que a topografia não era tão acidentada. Curiosamente, é possível observar que 
quando a Estrada Dom João Becker encontra-se com as dunas, ela realiza uma espécie 
de contorno, evitando o seu corte.

Chegando ao ano de 1998, o aspecto da região muda completamente de configuração. 
A migração de um contigente que objetivava o uso deste local como lazer acaba por 
modificar a característica da comunidade nativa local, ocorrendo deslocamentos 
locacionais e funcionais. As terras que antes eram repassadas dentro das famílias, 
deixam de ser rurais e passam a ser urbanas, fato que provoca grandes modificações 
sociais, econômicas e ambientais para os Ingleses. Apesar do uso ocasional de algumas 
moradias, muitas pessoas acabam procurando o local como residência permanente, 
criando condições favoráveis para o surgimento de comércios e serviços. Consequente-
mente começam a ser criadas oportunidades de trabalho nas proximidades e, em 
função da alta procura, a população continua a crescer chegando a 7.741 habitantes em 
1996, e 16.514 residentes no ano 2000.

A fotografia de 1998 ilustra esse processo de crescimento, onde se observa que os lotes 
vão ser desmembrados, chegando a ter pequenas dimensões para dar lugar a novas 
casas. Glebas que abrangiam vários hectares se transformaram, em menos de 50 anos, 
em pequenas propriedades de cerca de 360m² de área cada. Com o distanciamento 
físico e participativo do poder público, muitas dessas áreas não foram legalizadas. Sem 
projetos, alvarás ou títulos de propriedade, os terrenos começaram a ser loteados e 
comercializos por valares irrisórios devido a grande oferta de terras e a falta de fiscal-
ização junto aos órgãos públicos competentes. Essa região, que fica praticamente toda 
ao sul da SC-406 e das margens da Estrada Dom João Becker foi ocupada principal-
mente por residências, sem fins turísticos. 

Os limites dos antigos terrenos transformam-se em pequenas ruelas, mal conservadas 
até hoje, que acabam por formar quadras extensas e uma malha viária conhecida como 
espinha de peixe. Das ruas mais antigas e principais surgem perpendicularmente essas 
vias estreitas, dando acesso às casas. As vias principais, por absorverem um maior fluxo, 
dão oportunidades para o surgimento de diversos comércios e serviços ao longo desses 
eixos. Porém, a configuração dessas grandes quadras produz um tipo de acesso limitado 
que não permite a permeabilidade e o fácil deslocamento, concentrando o todo o fluxo 
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          Fotografia aérea do Distrito dos 
Ingleses, do ano de 1998. Foi utilizada a 
técnica de fotomontagem, sobrepondo a 
fotografia de 1998 com a de 1977. Em 
função da dimensão da foto de 98 ser 
menor, o trecho ao sul pertence ao 
anode de 1977. A coloração da foto foi 
realizada pelo autor, evidenciando as 
áreas verdes e de dunas que serão 
alteradas conforme o crescimento 
urbano do local. Fonte da imagem: site 
Geoprocessamento de Florianópolis.



Estrada Dom João Becker
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Assim, o pequeno núcleo de pescadores que ocupavam o entorno da capela Nossa 
Senhora dos Navegantes e que contabilizavam cerca de 284 habitantes no ano de 
1954, cresceu para o número de 2.994 habitantes em 1960, e chegou a 2.016 no ano 
de 1970. Esses números acabaram diminuindo pois no ano de 1962 a Lei número 531 
decretou o desmembramento do Distrito de São João do Rio Vermelho, e assim o censo 
passou a considerar apenas a parte que abrange o Distrito Ingleses do Rio Vermelho. 

Em 1980 o censo do IBGE contabilizou um total de 2.695 habitantes, e em 1991 cerca 
de 5.809 pessoas residindo no local; o que gera um aumento de 34,08% entre 1970 e 
1980, e de 40,5% entre 1980 e 1990. Nota-se também o número de residências levan-
tado, contando com 689 permanentes e 171 residências de uso ocasional em 1980, e 
com 2312 domicílios permanentes e 2050 ocasionais no ano de 1991. Esses dados 
confirmam de maneira efetiva a utilização de muitas casas dessa região com uma 
ocupação temporária, apenas no período do Verão.

Como se pode ver na fotografia áerea do ano de 1977, a região era marcada por seus 
grandes campos de agricultura, áreas verdes, montanhas, dunas e o oceano, configuran-
do uma paisagem de extraordinária beleza. Nota-se que as primeiras vias conectam de 
maneira direta os distritos adjacentes e seguem paralelamente a orla marítima. Os 
caminhos eram marcados entre as terras ocupadas e abriam caminho entre as partes 
em que a topografia não era tão acidentada. Curiosamente, é possível observar que 
quando a Estrada Dom João Becker encontra-se com as dunas, ela realiza uma espécie 
de contorno, evitando o seu corte.

Chegando ao ano de 1998, o aspecto da região muda completamente de configuração. 
A migração de um contigente que objetivava o uso deste local como lazer acaba por 
modificar a característica da comunidade nativa local, ocorrendo deslocamentos 
locacionais e funcionais. As terras que antes eram repassadas dentro das famílias, 
deixam de ser rurais e passam a ser urbanas, fato que provoca grandes modificações 
sociais, econômicas e ambientais para os Ingleses. Apesar do uso ocasional de algumas 
moradias, muitas pessoas acabam procurando o local como residência permanente, 
criando condições favoráveis para o surgimento de comércios e serviços. Consequente-
mente começam a ser criadas oportunidades de trabalho nas proximidades e, em 
função da alta procura, a população continua a crescer chegando a 7.741 habitantes em 
1996, e 16.514 residentes no ano 2000.

A fotografia de 1998 ilustra esse processo de crescimento, onde se observa que os lotes 
vão ser desmembrados, chegando a ter pequenas dimensões para dar lugar a novas 
casas. Glebas que abrangiam vários hectares se transformaram, em menos de 50 anos, 
em pequenas propriedades de cerca de 360m² de área cada. Com o distanciamento 
físico e participativo do poder público, muitas dessas áreas não foram legalizadas. Sem 
projetos, alvarás ou títulos de propriedade, os terrenos começaram a ser loteados e 
comercializos por valares irrisórios devido a grande oferta de terras e a falta de fiscal-
ização junto aos órgãos públicos competentes. Essa região, que fica praticamente toda 
ao sul da SC-406 e das margens da Estrada Dom João Becker foi ocupada principal-
mente por residências, sem fins turísticos. 

Os limites dos antigos terrenos transformam-se em pequenas ruelas, mal conservadas 
até hoje, que acabam por formar quadras extensas e uma malha viária conhecida como 
espinha de peixe. Das ruas mais antigas e principais surgem perpendicularmente essas 
vias estreitas, dando acesso às casas. As vias principais, por absorverem um maior fluxo, 
dão oportunidades para o surgimento de diversos comércios e serviços ao longo desses 
eixos. Porém, a configuração dessas grandes quadras produz um tipo de acesso limitado 
que não permite a permeabilidade e o fácil deslocamento, concentrando o todo o fluxo 
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          Fotografia aérea do Distrito dos 
Ingleses, do ano de 2002. A coloração 
da foto foi realizada pelo autor, 
evidenciando as áreas verdes e de dunas 
que foram alteradas conforme o 
crescimento urbano do local. Fonte da 
imagem: site Geoprocessamento de 
Florianópolis.

          Fotografia aérea do Distrito dos 
Ingleses, do ano de 2013. A coloração 
da foto foi realizada pelo autor, 
evidenciando as áreas verdes e de dunas 
que foram alteradas conforme o 
crescimento urbano do local. Fonte da 
imagem: site Geoprocessamento de 
Florianópolis.

nas vias principais. É importante lembrar que a via que antes fazia a costura ao redor 
das dunas mantém-se no mesmo local, porém, a via da SC-406 finalmente é conectada 
a Estrada Dom João Becker. Será visto que tal atitude acontece em virtude tanto da 
expansão urbana descontralada e mal planejada, quanto da incapacidade de respeitar 
o meio ambiente e criar relações harmônicas com o mesmo. Tal fato também é compro-
vado quando nossos olhos percorrem as áreas coloridas das fotografias, de uma para a 
outra. As áreas naturais, que abrigam as dunas fixas e móveis, bem como as áreas verdes 
do entorno e a própria orla marítima são profundamente alteradas e desrespeitadas, 
causando um conflito entre a ação antrópica e a natureza, e também com a capacidade 
do poder público de gerenciar o crescimento da cidade. 

Esse processo de adensamento foi permitido, possibilitado e incentivado pelo Plano 
Diretor dos Balneários de Florianópolis de 1985, delimitando o zoneamento, usos e 
ocupações de solo do Balneário de Ingleses como Área Especial de Interesse Turístico. 
O trecho em questão refere-se principalmente à orla, nas margens da Estrada Dom João 
Becker, em que as áreas passaram a ser registradas e as propriedades existiram de fato. 
Cenário que é oposto às áreas de posse ao sul do bairro, pois a área começou a ser 
adquirida por investidores, regularizadas e grandes empreendimentos voltados para o 
turismo foram erguidos¹. 

No final da década de 80 a praia dos Ingleses já era considerada o segundo local 
preferido dos turistas provenientes da Argentina, com a praia de Canasvieiras - próxima 
de Ingleses - sendo a mais visitada¹. Nesse período a entrada de turistas foi massiva e 
os residentes locais foram presenciando a mudança constante do bairro ao longo dos 
anos. Suas terras passaram a ser mais valorizadas em função dos investimentos em 
infraestrutura e o florescimento de comércios e serviços próximos, aumentando ainda 
mais a procura por residências fixas e temporárias. Com a valorização dos seus imóveis, 
os proprietários começaram a preferir vender suas casas - principalmente as próximas 
da praia e das vias principais -, mudando-se para localidades próximas como o Sítio do 
Capivari e a Praia do Santinho¹. A consequência é evidenciada nas fotografias aéreas 
mais recentes, onde o número de vias aumenta com o passar do anos, e a ocupação das 
pequenas casas e terrenos baldios vai dando lugar a grandes empreendimentos 
imobiliários como hotéis, “resorts” e conjuntos residenciais. Assim a população foi se 
espalhando pelas áreas próximas e o seu número foi ascendendo.

Comparando-se o crescimento do Distrito Ingleses com o crescimento da cidade de 
Florianópolis e também os demais Distritos, é mais perceptível analisar o quanto esse 
bairro cresce ao longo dos anos, torna-se uma parte independente da cidade - deixando 
de depender do Centro da Capital -, e passa a ser uma das principais preferências de 
local de moradia fora do Centro da cidade. Enquanto a população de Florianópolis 
cresceu um total de 25,99% de 1996 para 2000, e 23,25% de 2000 para 2010, o 
Distrito Ingleses do Rio Vermelho cresceu 112,36% e 81,36% respectivamente². No 
ano de 2010 ele passa a ser o terceiro Distrito mais procurado para moradia em 
Florianópolis, estando atrás apenas do Distrito Sede (Centro da cidade) e do Campeche, 
situado ao sul da ilha.

Esse crescimento, apesar de previsto e incentivado pelo munícipio através de medidas 
como o Plano Diretor dos Balneários e a construção e duplicação das vias de melhor 
_______________________________________________

² COUTO, Marcelo Machado. Ingleses do Rio Vermelho (Florianópolis/SC): Um Distrito, duas realidades. Questões 
históricas e outros determinantes acerca do desenvolvimento urbano da região nos últismo vinte anos (1991-2010). 
Monografia, Departamento  de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2011. 
¹ FERREIRA, Tânia M. Machri. Distrito de Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis. Um espaço costeiro sob a ação 
antrópica. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1999.
¹ Fonte: IBGE



Estrada Dom João Becker

Atual SC-403
Atual SC-406
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          Composição da população 
residente em Florianópolis por Distrito, 
de 1996 a 2010. Fonte: IBGE
* No Distrito Sede estão incluídas as 
populações dos quatro subdistritos da 
Capital: Centro, Estreito, Saco dos 
Limões e Trindade.
** Na contagem de 1996 o Distrito foi 
considerado parte do território do 
Distrito da Lagoa da Conceição
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acesso, não é um crescimento em que o Município preocupa-se com os reflexos dele na 
cidade e na qualidade de vida de seus habitantes, e sim interessa ao incremento da 
economia e da pseudo boa aparência do Estado como grande responsável pela prosper-
ação daquele lugar. Junto ao Estado, os únicos que realmente usufrutam desses investi-
mentos são os empresários que investem nas áreas urbanas de interesse, a procura de 
terras que lhes garantem maior renda. Terras que inclusive no caso de Ingleses, mesmo 
não regularizadas, foram tributadas com a  ajuda do Munícipio e providenciados água e 
luz para esses locais, acabando por incentivar a consolidação desses empreendimentos. 
Juntam-se a eles também os turistas que possuem dinheiro suficiente para aproveitar 
as belezas que o local oferece e fazem com que Florianópolis receba quase 1 milhão de 
turistas todo verão, praticamente dobrando a sua população. Esse adensamento signifi-
cativo deve-se aos investimentos que o município realizava especialmente na parte 
insular da cidade, dirigindo-os às camadas de classe média/alta e atraindo mais 
moradores e turistas. Assim se vendia a ideia de uma perfeita cidade através do falso 
marketing que se fazia por parte da prefeitura de Florianópolis como a “Ilha da Magia”, 
local de belas paisagens e qualidade de vida, escondendo a real situação de enorme 
pobreza que se instaurava principalmente na porção continental da área conurbada, no 
centro da capital e em alguns pontos de periferização também dentro da ilha (SUGAI, 
2002) () como no Distrito dos Ingleses.

Mas a cidade real, daqueles que precisam trabalhar arduamente para garantir a sobre-
vivência, dependendo do transporte público, da permeabilidade do bairro, do acesso à 
serviços de qualidade, da educação capacitada, de centros de saúde, enfim, do direito à 
cidade, acaba por ser a última a ser ouvida e acudida. Em função dos investimentos 
prioritários ao turismo, o preço da terra na ilha é caro e as terras que não interessam ao 
mercado imobiliário sobram para os pobres. Os governantes, empresários e turistas 
estão sempre a frente, e seus esforços vão em direção ao seu próprio interesse.

Não bastasse isso, essa urbanização despreocupada, além de provocar a desestru-
turação da comunidade tradicional e afastar cada vez mais quem realmente precisa das 
benesses da cidade, acaba por afetar diretamente a preservação dos recursos naturais. 
Toda a ocupação da orla marítima da Praia dos Ingleses não respeita os limites de 
afastamento de 33 metros a partir da preamar², estabelecidos desde o Plano Diretor 
_______________________________________________

² FERREIRA, Tânia M. Machri. Distrito de Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis. Um espaço costeiro sob a ação 
antrópica. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1999.
² SUGAI, Maria Inês. Segregação silenciosa: investimentos públicos e distribuição sócio-espacial na área conurbada de 
Florianópolis. São Paulo (SP), 2002. 2 v.  Tese (Doutorado).

Distrito Sede*

Ingleses do Rio Vermelho

Barra da Lagoa
Cachoeira do Bom Jesus
Campeche
Canasvieiras

Lagoa da Conceição
Pântano do Sul
Ratones
Ribeirão da Ilha
Santo Antônio de Lisboa
São João do Rio Vermelho
TOTAL

189.132
**

7.423
**

6.650
7.741

19.316
4.796
1.320

18.034
14.483
2.386

271.281

69,72%
-

2,74%
-

2,45%
2,85%
7,12%
1,77%
0,49%
6,65%
5,34%
0,88%
100%

228.741
4.323

12.771
18.565
9.953

16.439
9.826
5.805
2.866

20.358
5.338
6.796

341.781

66,93%
1,26%
3,74%
5,43%
2,91%
4,81%
2,87%
1,70%
0,84%
5,96%
1,56%
1,99%
100%

249.477
5.674

18.427
30.028
18.091
29.814
11.811
7.397
3.671
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CARACTERIZAÇÃO 
ATUAL DO BAIRRO

dos Balneários. A vegetação de restinga que ali havia foi destruída, para dar lugar a 
construções de casas, muros e edifícios sobre e rente a praia - impedindo a dinâmica da 
natureza, impedindo a passagem de usuários para a praia, destruindo o visual 
paisagístico da orla e prejudicando as próprias edificações com os riscos das marés e 
ressacas². Segundo Ferreira², “a balneabilidade da praia está comprometida devido aos 
esgotos domésticos ligados à rede pluvial, que embora não exista em todo o Distrito, 
ela é encontrada nas ruas principais e às perpendicualres à elas, principalmente 
naquelas próximas à praia, na qual vão desaguar”. 

A agressão a natureza vai além, quando nota-se claramente pelas fotografias que a 
farta área de dunas - considerada Área de Preservação Permanente pelo atual Plano 
Diretor -, central ao bairro e importante patrimônio da natureza, também é ocupada 
ilegalmente, sofrendo sucessivas escavações e aterros e a retirada da areia.  Fato que 
prejudica o ciclo natural dessas areias e também põe em risco as residências instaladas 
ali e o seus moradores. Isso ocorreu principalmente na Rua do Siri e Adão dos Reis, ruas 
próximas da comunidade Vila do Arvoredo e que dão acesso à ela.

É importante ressaltar que a comunidade Vila do Arvoredo não é o fator determinante 
da ocupação irregular desse local, e sim, uma consequência infeliz da má gestão da 
cidade e do bairro, da negligência do Estado em investir em uma cidade que dê direitos 
a todos e qualidade de vida digna. Como veremos adiante, a Vila do Arvoredo é a que 
mais sofre injustiças no Distrito dos Ingleses: injustiças sociais por parte do Município 
que legaliza as residências vizinhas e não dispõe dos mesmos direitos ao moradores da 
comunidade e também, por estar inserida em uma localidade de alto risco natural e de 
salubridade.

Atualmente, pode-se perceber a urbanização intensa do bairro Ingleses observando os 
mapas de cheios e vazios e de lotes. Apesar da extensa área de vazios, a ocupação 
urbana praticamente ocupa toda a área possível de se construir (e também algumas não 
possíveis). Observa-se a quantidade de edificações de pequeno porte na parte centro 
sul do mapa, e de manchas maiores que representam as edificações maiores ocupando 
a orla da Praia dos Ingleses. Essas configurações de cheios e vazios confirmam a análise 
da evolução histórica do bairro, em que as áreas de posse foram sendo subdivididas e 
vendidas em pequenos lotes, dando origem a pequenas casas; e na ocupação preferen-
cial turística de grandes empreendimentos ao longo da praia. Os enormes vazios 
comportam principalmente a orla marítima, as dunas e os morros que circundam o 
bairro.

A sucessão e desmembramento dos lotes é mais evidente quando é analisado o mapa 
de lotes do bairro. Vê-se que as áreas das extensas quadras são parceladas de maneira 
a adensar o máximo possível de espaço, com edificações de pequeno porte, que dão 
origem em sua maioria a residências unifamiliares. Nota-se também alguns grandes 
vazios urbanos, vítimas da especulação imobiliária, a espera de um novo loteamento. 
Como exemplo é possível observar um loteamento ao sul do mapa, em que ao exemplo 
dos condomínios fechados americanos, traça ruas orgânicas com espaços verdes e casas 
fechadas e sem comunicação com o bairro.

Esses espaços são conectados com duas vias principais: a SC-403 e a SC-406. Essas vias 
tem como função a conexão do bairro com o restante da cidade. A SC-403 abre caminho 
através dos morros em direção às outras prais do norte da Ilha e ao Centro da cidade, 
saindo dos Ingleses em indo em direção ao oeste. A SC-406 faz a conexão principal com 
o bairro Rio Vermelho, ao sul dos Ingleses. Esse bairo se assemelha muito aos 
loteamentos dos Ingleses e mais ao sul conecta com outras praias, chegando até a 
Lagoa da Conceição. As vias secundárias são as ruas que, a partir das vias principais, 

Atual SC-403
Atual SC-406
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          Mapa de Cheios e Vazios

Mapa em que os blocos em cinza 
representam os volumes construídos 
(edificações), destacando as áreas vazias 
em função de não ocupações, áreas 
verdes, etc. Elaboração do autor. Fonte: 
IPUF/PMF, 2013.

          Mapa de lotes

Demarcação dos lotes do bairro 
Ingleses, evidenciando a extensa malha 
urbana e pequenos lotes residenciais 
em contrapartida com grandes lotes de 
empreendimentos ao longo da orla. 
Elaboração do autor. Fonte: IPUF/PMF, 
2013.





          Mapa de Vias

Destacam-se as vias principais do bairro,  
que o conectam com o restante da 
cidade; as secundárias que ligam às 
principais para dentro do bairro; e as 
locais que dão acesso à maioria das 
edificações residenciais. Elaboração do 
autor. Fonte: Google Earth.

          Mapa de linhas de ônibus

As linhas de ônibus que passam pelo 
bairro Ingleses. A maioria do transporte 
coletivo passa pelas vias principais e 
secundárias. Nota-se que poucas linhas 
passam pela Estrada Dom João Becker. 
Elaboração do autor. Fonte: Google 
Earth e site da empresa Canasvieiras 
Transportes.
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          Localização do trecho do bairro 
Ingleses exibido nos mapas ao lado.

          Mapa de Ocupação do bairro 
Ingleses

Demonstração mais próxima da 
ocupação do bairro, destacando as 
consutruções em andamento. 
Elaboração do autor. Fonte: Geoproces-
samento Florianópolis, 2014.

conectam-se às ruas locais, dando um acesso rápido às edificações. A via secundária 
mais importante é a Estrada Dom João Becker, rua que margeia a orla da Praia dos 
Ingleses, conecta-se à SC-403 e SC-406, e percorre o bairro de leste à oeste. Inclusive, 
é dessa rua que nasce a rua do Siri: via que leva até a comunidade Vila do Arvoredo. As 
ruas locais são as vias que fazem as divisas com a maioria das edificações residenciais, 
normalmente ruas mais calmas por não abrigarem tantos serviços e comércios. A via 
local que mais irá interessar nesse estudo é a Rua Arvoredo, que delimita o início da 
comunidade Vila do Arvoredo. 

O transporte público de Florianópolis já é conhecido pelos seus moradores como de 
péssima qualidade, em função dos poucos horários de linhas de ônibus, da qualidade 
dos veículos e da falta de prioridade do transporte público sobre os meios de transporte 
individual. No distrito dos Ingleses essa situação não é diferente. Em conjunto, a distân-
cia do bairro em relação ao restante da cidade, de equipamentos de maior porte, do 
Centro, e também em função da topografia circundante, o acesso ao bairro torna-se 
complicado. Apesar do Mapa de Linhas de Ônibus apresentar esquematicamente uma 
quantidade de trajetos aparentemente suficiente para atender a população que reside 
nesse bairro, são poucos os veículos que fazem os trajetos em relação a demanda de 
usuários. Isso faz com que o número de ônibus lotados, filas imensas, trânsito e stress 
predominem para os usuários do transporte público. Além disso, não há faixas preferen-
ciais para as linhas de ônibus, o que ocasiona perda tempo no trânsito, já que 
Florianópolis é uma das cidades que mais contém usuários de automóvel do Brasil. É 
importante ressaltar que no verão essa quantidade aumenta consideravelmente, e a 
dinâmica do bairro se altera, com mais trânsito e caos. 

A Estrada Dom João Becker, que conecta o bairro de leste à oeste, recebe apenas duas 
linhas de ônibus, o que não é suficiente para os moradores da parte leste do bairro, 
inclusive a Vila do Arvoredo. Outro fator que prejudica o acesso ao bairro é a topografia 
do seu entorno, fazendo que o principal acesso ao bairro seja pela SC-403, via que corta 
os morros à Oeste, abrindo caminho até o bairro. Ou seja, apenas uma via garante o 
acesso facilitado, o que acaba por limitar tanto o fluxo de veículos individuais, quanto 
do transporte coletivo.

São essas vias rápidas e largas, que conectam o bairro com o restante da cidade, que 
atraem investidores para abrir os seus negócios em um local com uma poderosa atração 
turística. Sendo assim, acabam por contribuir na construção da independência desse 
bairro, e no estabelecimento dele como um “outro centro” que oferece comércios e 
serviços suficientes para seus moradores próximos. Tal fato atrai ainda mais turistas, 
mas também cria relações de permanência, polarizando e incentivando novos 
moradores fixos ao longo de suas extensas quadras e vias locais. Como vemos nos 
mapas ao lado, ainda há espaço para novas construções, e é principalmente das rodovi-
as SC-403, SC-406 e da rua Dom João Becker, que surgem as casas de comércio, super-
mercado, oficinas, escritórios, igrejas e hotéis da região.

Como já é sabido, essa concentração de comércios e serviços em apenas uma ou duas 
vias causa uma dependência forte do morador do bairro ao deslocamento até esses 
estabelecimentos. Isso acaba por gerar um tráfego intenso de veículos nessas ruas, 
enquanto as outras vias tornam-se abandonadas, sem vida. Para o morador que não 
possui carro, ele está fadado a percorrer longas distâncias a pé em função da extensão 
das quadras ou então a esperar um longo tempo pelo ônibus lotado. Infelizmente uma 
configuração acaba por influenciar a outra e o bairro, apesar de já ser independente em 
função da quantidade de estabelecimentos comerciais construídos, sofre com a falta de 
planejamento urbano. Planejamento esse que parece não se preocupar com o futuro 
incerto do bairro e que provavelmente irá acabar piorando seus espaços públicos, 

          Mapa de utilização

Mostram-se os usos de cada edificação, 
destacando as ruas principais como 
recebedoras e incentivadoras dos 
comércios e serviços da região. 
Elaboração do autor. Fonte: Geoproces-
samento Florianópolis, 2014.



Estrada Dom João Becker

Atual SC-403
Atual SC-406
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          Mapa de educação e saúde

Localização dos estabelecimentos 
educacionais e centros de saúde 
públicos. Destaca-se a boa quantidade 
de creches e dois centros de saúde que 
conseguem atender o bairro. Elaboração 
do autor. Fonte: Geoprocessamento 
Florianópolis, 2014.

caminhos e qualidade de vida. O que pode acabar por influenciar na decadência do 
local também como atrativo turístico, se depender única e exclusivamente de sua bela 
praia e paisagem natural.

Nota-se uma boa quantidade de escolas e dois centros de saúde públicos. Infelizmente 
a maioria das escolas são privadas, com apenas um colégio público que abrange até o 
ensino fundamental. Isso faz com que os adolescentes tenham que se deslocar até o 
próximo bairro para estudar. Assim, a criança que antes ocupava as creches próximas 
tem que viver uma nova realidade, deslocando-se até a sala de aula por espaços 
públicos sem critérios e atrativos para que uma criança possa crescer de uma maneira 
saudável.

É importante ressaltar que no Mapa de Utilização (página anterior) não está represen-
tada nenhum tipo de área verde destinada ao lazer dos moradores.  Isso comprova que 
a prefeitura está mais preocupada com o bairro dos Ingleses como um atrativo turístico, 
considerando a sua praia como local de lazer para seus turistas - que a visitam apenas 
em feriados e no verão. Esse tipo de pensamento causa sérios danos aos moradores do 
local, tanto pelo acesso prejudicado da praia, em função as edificações que ficam na sua 
frente, dando as costas para a cidade, quanto da impossibilidade de se usar a praia em 
dias de frio, chuva e ventos fortes.  Os espaços de lazer, assim como os comércios e 
serviços devem estar espalhados em configurações mistas ao longo das vias do bairro. 
Criam-se eixos de visualização, marcos e visuais que dão identidade ao lugar em função 
da sua gama de de diversidades. Diversidades que se unem à paisagem e que dão vida 
a um lugar que pode ser único.

Em sua maior parte, talvez com exceção apenas de um trecho da comunidade Vila do 
Arvoredo, todo o bairro possui energia elétrica e abastecimento de água tratada. O 
abastecimento público de água provém do aqüífero subterrâneo local. Porém, apenas 
alguma parte possui sistema de esgotos sanitários, na área restante são utilizadas 
fossas sépticas e sumidouros, sendo comum a utilização da drenagem pluvial. Grande 
parte dos efluentes são jogados diretamente ao mar, através da Praia dos Ingleses. Esse 
é mais um fator que não condiz com a ação da prefeitura e o atraso em obras de 
infraestrutura básicas para o funcionamento saudável do bairro. Segundo o IPUF, a  

          Mapa de Saneamento

Na cor marrom estão demonstradas as 
ruas do bairro que possuem 
saneamento. Elaboração do autor. Fonte: 
Geoprocessamento Florianópolis, 2014.
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          Modelo Digital do Terreno (página 
anterior)

Este mapa exibe de maneira detalhada 
as cotas de superfície do relevo do 
bairro Ingleses. As cores mais claras 
representam as cotas mais baixas, 
próximas do nível do mar, e as mais 
escuras as cotas mais altas, 
normalmente formando morros e 
encostas. Fonte: Geoprocessamento 
Florianópolis, 2014. Cores alteradas 
pelo autor.

O PLANO DIRETOR NO 
DISTRITO DOS 

INGLESES

          Mapa de Zoneamento do Plano 
Diretor de Florianópolis de 2013

O mapa de zonemanetos, em conjunto 
com o plano diretor, tem a função de 
organizar o desenvolvimento da cidade, 
estabelecendo limites, controles e 
indicativos que tentam guiar a expansão 
da cidade. Esses princípios são 
estudados pelo munícipio e são 
delineados em função de um objetivo. 

Chamam atenção no zoneamento do 
bairro Ingleses os zoneamentos 
próximos das rodovias, da orla marítima 
e das zonas de preservação; bem como a 
proposta de abertura de novas vias. 
Fonte do mapa: Site Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, acesso em 
Abril de  2014. 
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coleta de lixo é realizada diariamente na alta temporada e três vezes por semana no 
resto do ano, e em muitos locais é dificultada pelo sistema viário precário. Em termos 
de telefonia a região está sendo atendida de maneira satisfatória.

Tratando-se de relevo, predomina uma extensa área plana, onde exatamente estão a 
maior parte das construções e, observando o Modelo  Digital  das  cotas  de  superfície 
vê-se que a delimitação do bairro é concebida através de uma série de morros que 
separam Ingleses dos demais distritos a Oeste. Destaca-se o morro na ponta Leste, que 
separa a Praia dos Ingleses da Praia do Santinho. Também chama a atenção o conjunto 
de pequenas elevações no centro do bairro: são as dunas Moçambique-Ingleses, impor-
tantes para este estudo e que serão vistas com mais detalhe a seguir. Grande parte do 
aqüifero que abastece o bairro está abaixo dessas dunas. 

Recentemente a Prefeitura Municipal de Florianópolis lançou o seu mais novo Plano 
Diretor, causando uma série de conflitos de interesse entre especialistas em planeja-
mento urbano, vereadores e os próprios moradores de Florianópolis. Não entrando no 
mérito de uma análise geral das aplicações do Plano, iremos analisar suas interferên-
cias no desenvolvimento urbano do Distrito dos Ingleses.

Como previamente analisado, historicamente o munícipio vinha investindo no bairro 
em função principalmente do meio turístico e econômico, deixando um pouco de lado 
os problemas urbanos essenciais, que afetam diretamente a vida dos moradores do 
bairro. O Plano Diretor atual agora regulamenta esse processo e o evidencia ainda mais, 
com algumas pequenas iniciativas que podem tornar a dinâmica desse setor da cidade 
um pouco mais interessante.

É possível perceber que ainda não há uma preocupação com a preservação da orla da 
Praia dos Ingleses, de modo que a proximidade das edificações com a praia, e os seus 
fundos virados para a rua de maneira conjunta, fazem com que o acesso dos pedestres 
seja prejudicado, e consequentemente privilegiando os setores turísticos, moradores 
temporários e visitantes. Assim, ao longo da orla existe uma faixa de Área Turística 
Residencial, ainda desrespeitando o afastamento de 33 metros da praia.  

As rodovias SC-403 e SC-406 continuam comportando e recebendo usos de serviços e 
comércios, ampliando o seu fluxo e tornado-as vias de importante ligação. Logo, o 
zoneamento ao longo dessas ruas é colocado como Área Mista Central, de alta 
densidade, complexidade e miscigenação, destinada a usos residenciais, comerciais e 
de serviços. De maneira similar, as vias secundárias recebem a Área Mista de Serviço, 
focada mais para serviços urbanos.

As antigas áreas de posse continuam com o foco residencial, colocadas como Área 
Residencial Predominante. Desta vez, em mudança ao antigo Plano Diretor, as áreas 
residenciais predominantes permitem a criação de pequenos serviços e comércios 
vicinais. Esse tipo de ação diversifica os espaços da cidade e cria novos tipos de relações 
e interações, mudando a dinâmica e fluxos do espaço público. 

Ainda sim esses usos continuam limitados pela malha viária rígida e as quadras exten-
sas, dependendo ainda das vias principais que acabam tornando-se distantes das 
residências. Tratando-se ainda de vias, a Prefeitura propõe 3 novas vias, duas delas que 
possuem um intuito claro de conter a expansão urbana sobre as áreas de preservação e 
uma terceira, que aparentemente corta a zona de dunas no centro do bairro, indo em 
direção ao resort Costão do Santinho.  Mais uma vez, percebe-se como as ações do 
município vão de acordo com o interesse preferencial do capital, estabelecendo laços 
com empresários que acabam por ter um poder muito maior sobre a cidade do que



APP - Área de Preservação Permanente
ACL - Área Comunitária Institucional
APL P - Área de Preservação com uso Limitado (Planície)
APL E - Área de Preservação com uso Limitado (Encosta)
AVL - Área Verde de Lazer
AMC - Área Mista Central
AMS - Área Mista Serviços
ARM - Área Residencial Mista
ARP - Área Residencial Predominante
ARR - Área Residencial Rural
ZEIS - Zona Especial de Interesse Social
ATL - Área Turística de Lazer
ATR - Área Turística Residencial
Vila do Arvoredo



          Foto aérea do Distrito Ingleses do 
Rio Vermelho em direção ao Nordeste. 
Nota-se a urbanização da área, a praia 
do Santinho e dos Ingleses, o extenso 
campo de dunas Moçambique-Ingleses e 
também as dunas Santinho-Ingleses. 
Foto: Zé Paiva/Vista Imagens.
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qualquer outro cidadão que possui os mesmos direitos. Não é possível identificar 
nenhum outro critério plausível para a abertura dessa terceira via, além do motivo de 
garantir o acesso rápido saindo da SC-403 diretamente até o hotel em frente a praia 
para visitantes e turistas. 

Pode-se notar que essa via liga a uma grande Área Turística Residencial, que vai além 
das áreas já consolidadas por hotéis, resorts, etc. Assim, conclui-se que não há nada que 
impessa o munícipio e os empresários que o influenciam, de se benefeciarem dos 
elementos que a cidade oferece e constrói, deixando a cidade real de lado, como a 
última a ser pensada e investida. Não há casa, morador, duna ou área de preservação 
que segure os interesses dos maiores controladores da cidade.

Quando se fala em área de preservação, a imensa disposição de paisagens, áreas 
verdes, dunas, mares e morros que abrangem a região dos Ingleses merecem um 
destaque e cuidado especiais. Foi visto, através das análises de evolução da ocupação 
urbana do bairro, que boa parte das áreas verdes e da orla marítima foram sendo ocupa-
das, sem muita preocupação com proximidades com a praia, rios e mangues. Agora que 
a ocupação está mais consolidada, onde ficam claras as áreas que podem e devem ser 
preservadas, é imprescindível que o Plano Diretor planeje e controle as ocupações. Mais 
que isso, é importante que a paisagem seja preservada, que a praia  seja cuidada- tanto 
bela sua beleza quanto pela sua importância como ferramenta turística -, e que as Áreas 
de Preservação Permanente não sofram com a ação antrópica. Deve-se aliar a ação do 
homem com a preservação da natureza.

Na região da comunidade Vila do Arvoredo, assim como nas ruas e casas vizinhas, o 
Plano Diretor zoneia a região como Área de Preservação Permanente. Ou seja, uma área 
que contém uma riqueza natural exuberante e que deve ser preservada de toda manei-
ra. Logo, a Prefeitura assume que aquela região tem importância e destaca pelo mapa 
que houve uma ação antrópica, com construções de casas de classe média/alta, assim 
como a comunidade Vila do Arvoredo. Mesmo com a locação dessas casas a Prefeitura 
mantém grande parte da área como APP, o que acaba por levantar uma série de 
questões. Se a prefeitura regularizou a grande parte das casas de renda média e alta, 
porque ainda mantém o zoneamento como APP? Que tipo de ações estão sendo feitas 
para a preservação das dunas daquele local? A Prefeitura planeja fazer ajuste e 
transformar a área em zona residencial? Qual é a posição do município frente a comuni-
dade Vila do Arvoredo?

Essas são questões que tocam o objeto principal deste estudo e serão avaliadas nas 
páginas seguintes. Será visto que não há ação alguma por parte da prefeitura para 
preservar aquela área, que não há sinais de remoção das casas que invadiram a área de 
dunas - as casas de renda média/alta -, e que há sim um projeto de remoção apenas da 
comunidade Vila do Arvoredo. Fato que declara uma distinção direta entre os pobres e 
os ricos, que decide por manter as casas que primeiramente invadiram a região e por 
tirar sem piedade as casas que nasceram como fruto de uma sociedade desigual e cheia 
de injustiças sociais.

É necessário compreender que essa é uma questão tanto social quanto ambiental, 
gerando uma complexidade sobre a área e tomando o tema com extrema sensibilidade. 
Por isso, antes de analisar especificamente a comunidade Vila do Arvoredo e o seu 
processo de formação, juntamente com as ações contraditórias da prefeitura e a sua 
relação com a área de preservação de dunas, será feita uma análise sobre esse ecoss-
istema de dunas e sobre a importância dele para a região dos Ingleses e consequente-
mente para a cidade de Florianópolis.







parte 2
as dunas moçambique-ingleses



As dunas são constituídas, do ponto de vista sedimentar, por acumulações de areia fina 
dominante. Esses sedimentos tem como origem principal o mar, que através de marés, 
ondas, correntes e pela ação eólica, transporta esse aporte para a zona costeira. Essa 
área de comunicação do mar com a terra também está associada a determinados 
processos que são determinantes na hora de formar distintos tipos de costa, como 
movimentos tectônicos, oscilações do nível do mar e a própria dinâmica erosiva deposi-
cional local¹. Muitos desses processos já atuam há muito tempo em zonas costeiras e 
variam de acordo com as alterações meteorológicas, totalizando um clico natural e 
dinâmico que busca um equilíbrio. Assim, dependendo do clima de ondas, pode haver 
um processo de retirada ou acúmulo de sedimentos nas costas arenosas através da 
energia das correntes geradas pelas ondas².  A esse acúmulo de sedimentos na costa 
(areias) pode-se dar o nome de dunas.
  
De acordo com Klijn³, o estoque de areia é controlado pelo mar, onde as ondas e 
correntes carregam a areia em direção à costa, podendo adicionar sedimentos e a 
subseqüente construção de dunas através da ação do vento. Durante períodos em que 
o nível do mar se eleva, grandes quantidades de sedimentos são liberados pela erosão 
costeira, alguns dos quais são transportados ao longo da praia e acumulam-se como 
dunas. Se a taxa de contribuição sedimentar para as dunas for alta e as dunas não 
estiverem fixadas pela vegetação, irão formar-se extensos lençóis de areias móveis. Se 
as dunas estiverem estabilizadas e o material for constantemente retrabalhado, o 
resultado é uma grande crista de duna frontal, que migra vagarosamente em direção à 
terra assim que o nível do mar aumenta4. Essas dunas frontais normalmente tem como 
característica o formato de um cordão paralelo à costa, situado na retaguarda da linha 
de maré alta na porção superior do pós praia (ver imagem abaixo). As dunas que vão 
sendo acobertadas por vegetações que, com o crescimento das raízes, impedem o seu 
movimento através dos ventos, são chamadas de dunas fixas; enquanto que as dunas 
que não possuem essa proteção e são transportadas com o evento de tempos em 
tempos são chamadas de dunas móveis.
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1 SILVA, C. G.; PATCHINEELAM, S. M.; BAPTISTA NETO, J. A.; PONZI, V. R. A. Ambientes de Sedimentação Costeira e 
Processos Morfodinâmicos Atuantes na Linha de Costa. Em: BAPTISTA NETO, J. A; PONZI, V. R. A.; SICHEL, S. E. Introdução 
à Geologia Marinha. Rio de Janeiro: Interciência, pp. 175-218. 2004.
2 MULER, Mariela. Avaliação da Vulnerabilidade de Praias da Ilha de Santa Catarina a Perigos Costeiros Através da 
Aplicação de um Índice Multicritério. Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universi-
dade Federal de Santa Catarina, 2012.
3 KLIJN, J.A. Dune Forming Factors in a Geographical Context. In: Dunes of the European Coasts. Catena Supplement 18, 
p. 113. Cremlingen, Germany. 1990.
4 CARTER, R. G. W. & Wilson, P. The geomorphological, ecological and pedological development of coastal foredunes at 
Magilligan Point, Northern Ireland. In Coastal Dunes: Form and Processes., K. F. Nordstrom, N.P. Psuty and Carter, R. G. W. 
(eds). John Wiley, Chichester, pp. 217-250. 1990.

          Zonação hidrodinâmica e 
morfológica de praias arenosas. Fonte: 
MIOT DA SILVA, 2006.
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CARACTERIZAÇÃO DAS 
DUNAS

          Exemplo de duna frontal. Fonte: 
MIOT DA SILVA, 2006. Foto: P. Hesp.

          (página anterior) 
VIsta de uma das cristas do campo de 
dunas Moçambique-Ingleses. Foto: do 
autor, 2014.

          Sistema praia-duna, exemplifican-
do como ocorre a troca sedimentar entre 
os dois sistemas. Fonte: MIOT DA SILVA, 
2006.

          Tipos de dunas quanto a sua 
morfologia. De cima para baixo, 
respectivamente: barcanas, transversas, 
parabólicas e longitudinais. As flechas 
indicam a direção do vento. Fonte: 
McKee, 1979.
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5 MEDEIROS, R.A., SCHALLER, H. & FRIEDMAN, G.M. Fácies Sedimentares: análise e critérios para o reconhecimento de 
ambientes deposicionais. Ciência Técnica - Petróleo, Publicação n°5. Rio de Janeiro. 1971.123p.
6 SHORT, A.D. & HESP, P.A. Wave, beach and dune interactions in southeastern Australia. Marine Geology, 48: 259-284. 
1982.
7 MIOT DA SILVA, G. Orientação da linha de costa e dinâmica dos sistemas praia e duna: praia de Moçambique, 
Florianópolis, SC. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geociências, UFRGS. 293p. 2006.
8 GIANNINI, P.C.F. & SANTOS, E.R. Padrões de Variação Espacial e Temporal na Morfologia de Dunas de Orla Costeira no 
Centro-Sul Catarinense. Boletim Paranaense de Geociências, n°42. Editora UFPR, p.73-95. 1994.
9 BAGNOLD, R.A. The Physics of Blown Sand and Desert Dunes. Methuen & Co. Ltd., London. 1941.265p.
10 FERREIRA, M.T. Distrito de Ingleses do Rio Vermelho – Florianópolis. Um espaço costeiro sob a ação antrópica. 
Dissertação de Mestrado, UFSC. Florianópolis. 151p. 1999.
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As dunas costeiras constituem-se de areias e fragmentos de rochas, produtos da ação 
mecânica principalmente das ondas e correntes que os trazem para a praia5. Assim, as 
dunas irão depender diretamente do sistema praial, com a sua dinâmica de marés, 
correntes e ventos. Esse sistema irá influenciar no tamanho das dunas frontais e 
continentais, dependendo de três variáveis ambientais, segundo Short & Hesp6, que se 
alteram de acordo com as regiões e lugares: velocidade regional dos ventos, tamanho 
de grão e orientação da linha de costa. Esse processo de depósito e reposição de 
sedimentos entre a praia e a duna é chamado de Interações Praia-Duna. Miot da Silva7 
também afirma que apesar da exposição da praia às intempéries seja um fator impor-
tante, a morfologia, a declividade e a largura da praia são mais importantes na determi-
nação de quantidade de areia que está sendo transportada pelos ventos em direção à 
costa. O excesso de sedimentos na zona de praia gera um desequilíbrio possibilitando 
a instabilização das dunas frontais que vão dar origem à outras formas de dunas8.

No caso de dunas móveis, será a intensidade, frequência e velocidade do vento que irão 
determinar a quantidade de areia que será transportada. Segundo Bagnold9, em média, 
quando os ventos atingem de 4 a 5 m/s de velocidade, os grãos começam a ser 
transportados (isso irá depender conjuntamente do tamanho dos grãos e outros 
fatores).

Segundo Ferreira¹0, os tipos básicos ou simples de dunas estão fundamentados parcial-
mente sobre a forma geral e parcialmente no número de faces de escorregamento, 
refletindo a energia, a força e direção do vento, o suprimento de areia, a vegetação, as 
barreiras fisicas como corpos de água e afloramentos de rocha, e a distância da fonte 
fornecedora de areia. A classificação de dunas é feita então em função da sua morfolo-
gia, e a sua morfologia depende da ação dos ventos. Sendo assim, através da análise das 
formas das dunas é possível, na maioria das vezes, identificar que tipo de ação eólica 
está ocorrendo no local e qual é a tendência de movimentação dos sedimentos em 
questão. Como não é o foco principal deste estudo enumerar os diversos tipos de dunas, 
será visto com maior detalhe as morfologias que ocorrem no caso da duna Moçam-
bique-Ingleses. Mas, tratando-se de nomes, pode-se citar os tipos de dunas: barcanas, 
transversas, domo, longitudinais, parabólicas, estrela, reversa, "nebka" e "blow out".



AS DUNAS DOS 
INGLESES

A AÇÃO ANTRÓPICA
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          Localização das praias do Distrito 
Ingleses do Rio Vermelho, dos morros 
adjacentes e do sistema de dunas. As 
dunas Moçambique-Ingleses são foco 
deste estudo por estarem próximas da 
comunidade Vila do Arvoredo. Fonte: 
Google Earth.

A duna que será também objeto deste estudo por estar próxima e fazer parte da 
realidade da comunidade Vila do Arvoredo, é chamada de Dunas Moçambique-Ingleses. 
Esse nome é atribuído em função das areias dessa duna serem depositadadas pela Praia 
do Moçambique, ao sul dos Ingleses, e pelo seu avanço na direção norte, seguindo até 
a Praia dos Ingleses. Será importante entender e compreender o processo de formação 
dessa duna, bem como a sua contribuição para o ciclo da natureza e o sistema de praias 
do Distrito dos Ingleses, e também da sua relação com a ação antrópica. Assim, poderá 
ser feita uma análise da interferência do homem com as dunas, prevendo possibilidades 
de preservação do ecossistema aliado com a vivência urbana.

O distrito Ingleses do Rio Vermelho possui dois sistemas de dunas, as dunas Moçam-
bique-Ingleses e as dunas Santinho-Ingleses. Essas dunas estão rodeadas pelas praias 
Ingleses, Santinho e Moçambique. As dunas do Moçambique são em maior parte dunas 
móveis, porém, possuem em suas laterais um trecho extenso de dunas fixas, cobertas 
por vegetação. Com uma área de aproximadamente 953,3 ha, este campo de dunas 
ativas é abastecido por areias provenientes diretamente da praia do Moçambique e 
avança em direção ao norte (Praia dos Ingleses) seguindo a direção do vento mais 
efetivo N-S, isto é, ventos do quadrante sul. Apresenta-se mais largo no local de origem 
(aproximadamente 1.5m) afunilando-se (menos de 600m de largura) em direção à 
Praia dos Ingleses¹¹. Este campo de dunas, na sua parte central, onde o vento não 
encontra barreiras, forma-se um “corredor de vento” provocando um avanço ainda maior 
da duna no sentido norte. Através das medições realizadas durante dois anos, perce-
be-se que nesta área central a duna chega a avançar até 9,30m. Segundo Miot, as dunas 
do Moçambique são do tipo transgressivas:

Em um parecer solicitado pelo IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de Florianópo-
lis) ao geógrafo e professor João José Bigarella - o maior especialista em dunas do Brasil 
-,  é constatado que toda a planície arenosa é de origem eólica e que muitas das dunas 
antigas foram dissipadas e a vegetação arbórea de pequeno porte (acredita-se que ele 
esteja falando do trecho de dunas do extremo norte por volta dos anos 1940 e 1950) 
passou a fixar as dunas. Verificou-se também no estudo que as dunas tem a sua 
atividade diminuída antes de atingir a praia, transformando-se de dunas transversais 
em parabólicas, tentando estabilizar-se de forma natural; e que quanto menor a duna, 
maior será a sua velocidade de deslocamento.

 Todos esses sistemas de dunas são importantes para a preservação do ecossistema e 
constituem-se numa área de recarga para o aqüífero que ali se encontra e que abastece 
toda a rede de água do norte da Ilha de Santa Catarina.

Através da análise de fotografias antigas em conjunto com o parecer de Bigarella feito 
em 1990, constatou-se que a ocupação do solo foi realizada de maneira irregular, onde 
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dos Ingleses

Praia 
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Morro 
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Dunas
Moçambique-

Ingleses
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¹¹ FERREIRA, Tânia M. Machri. Distrito de Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis. Um espaço costeiro sob a ação 
antrópica. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1999.
¹² MIOT DA SILVA, G. Orientação da linha de costa e dinâmica dos sistemas praia e duna: praia de Moçambique, 
Florianópolis, SC. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geociências, UFRGS. 293p. 2006.
¹² BIGARELLA, João José. Parecer Técnico a propósito das dunas da rua do Siri e adjacências, 1990. Depto. Minerologia e 
Geologia Econômica - UFPR, 2005.

Campos de dunas transgressivas, também conhecidas como dunas móveis 
ou migratórias, são depósitos eólicos de sedimentos de grande extensão 
(entre centenas de metros e alguns quilômetros), formados pelo movimen-
to ou transgressão dos sedimentos sobre um terreno vegetado ou 
semi-vegetado. Podem ser vegetados (relíquias) ou não. São formados em 
resposta à um aumento do nível do mar, em regiões com alto aporte 
sedimentar e ventos soprando em direção à costa, ou em costas erosivas¹².
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          Fotografias antigas mostram as 
vegetações que estabilizavam as dunas 
naturalmente em frente a praia e o seu 
processo de desmatamento e ocupação 
por campos agrícolas e posteriormente 
pela urbanização, citados no parecer de 
Bigarella.  Fonte: Geoprocessamento de 
Florianópolis.

1938 1957

1977 1994

a atividade agrícola ao norte e a posterior urbanização criaram uma reativação do 
campo de dunas que antes era estabilizado. Essa ocupação, além de não respeitar o 
Código Florestal Brasileiro de 1934, criou condições para desestabilizar o sistema e 
acentuar a mobilização das areias eólicas; e o geógrafo credita a culpa exclusivamente   
a ação antrópica na orla, rente a praia dos Ingleses, e posteriormente a região da Rua 
do Siri (proximidades da Vila do Arvoredo). Bigarella cita que a remoção de mais dunas 
pode ocasionar na transição de mais areias nas áreas de decréscimo de atividade eólica 
e que certamente o restante das dunas tenderá a mover-se mais rapidamente 
aumentando os problemas já existentes. Além disso, o contínuo desmatamento e 
pisoteamento das dunas fixadas irá agravar a situação. 
 _______________________________________________

¹² BIGARELLA, João José. Parecer Técnico a propósito das dunas da rua do Siri e adjacências, 1990. Depto. Minerologia e 
Geologia Econômica - UFPR, 2005.
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          Fotografia da praia do 
Moçambique, com vistas para o Morro 
das Aranhas. Na foto é possível perceber 
a frente de dunas frontais cobertas por 
vegetação e ao fundo, no canto 
esquerdo o início da formação das 
dunas Moçambique-Ingleses. Fonte da 
imagem: http://guedesfloripa.blog-
spot.com.br/2009/11/praia-do-mocam-
bique-floripa-sc.html. Autor da foto 
desconhecido.

de grãos e dunas. A proximidade com os morros adjacentes e a orientação de linha de 
costa faz com que essa praia esteja exposta à energia das ondas dominantes e à inten-
sidade dos ventos mais intensos do quadrante sul. Assim, essa praia deposita um 
grande aporte de sedimentos que vão formando as dunas frontais e que desenvolveu o 
longo campo de dunas Moçambique-Ingleses em função desse local receber rajadas de 
vento transversais à costa.

Em contrapartida, a Praia dos Ingleses, devido a sua morfologia, não recebe sedimentos 
suficientes para a manutenção e o equilíbrio das trocas desse sistema de duna e praia. 
A urbanização e a destruição das dunas dessa praia é um outro fator que prejudicou a 
dinâmica dessa praia. Segundo estudos de Ferreira¹³, a plantação de Pinus na praia de 
Moçambique e o crescimento da vegetação que fixa as dunas Santinho-Ingleses 
também estão diminuindo a chegada de areia até a Praia dos Ingleses. 

Todos esses fatores estão contribuindo para um problema futuro nessa praia que, ao 
longo dos anos, sofrerá uma grande erosão em alguns dos seus trechos. Ou seja, os 
sedimentos que nascem das praias do Moçambique e Santinho, são fundamentais para 
a preservação da Praia dos Ingleses.

Estudos de Muler¹4 verificaram que a Praia dos Ingleses apresenta um condição de 
vulnerabilidade considerada alta e muito alta, com aproximadamente 96% da sua linha 
de costa incluída nessa classe. O estudo tinha como foco a intensidade de proces-

_______________________________________________

¹³ FERREIRA, Tânia M. Machri. Distrito de Ingleses do Rio Vermelho - Florianópolis. Um espaço costeiro sob a ação 
antrópica. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1999.
¹4 MULER, Mariela. Avaliação da Vulnerabilidade de Praias da Ilha de Santa Catarina a Perigos Costeiros Através da 
Aplicação de um Índice Multicritério. Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universi-
dade Federal de Santa Catarina, 2012.
¹5 J. Boeyinga a, D.W. Dusseljee a, A.D. Pool a, P. Schoutens a, F. Verduin a, B.N.M. van Zwicht a, A.H.F. Klein. The effects of 
a bypass dunefield on the stability of a headland bay beach: A case study. Delft University of Technology, Faculty of Civil 
Engineering and Geosciences, Department of Hydraulic Engineering, Stevinweg 1. 2009.
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          Estudos realizados por J. Boeyinga, 
et al. (2009), em que a simulação por 
meio de softwares avaliam o transporte 
de sedimentos, força dos ventos, etc., e 
que desenha a previsão da linha da 
costa para os próximos 9 anos da Praia 
dos Ingleses. Fonte: adaptado de J. 
Boeyinga, et al. (2009).

         Fotografia aérea da região das 
Dunas Moçambique-Ingleses, no ano de 
1957. Nota-se a chegada das dunas até 
a praia dos Ingleses onde, aparente-
mente, as dunas são cobertas por 
vegetações. Fonte: Geoprocessamento 
de Florianópolis.

sos contínuos como ventos, ondas e marés sobre a zona costeira. Já J. Boeyinga, et al.¹5, 
concluem que o trecho leste da Praia dos Ingleses pode sofrer uma erosão de 34m nos 
próximos 9 anos em função do recebimento ínfimo de sedimentos nessa praia e, caso 
não sejam tomadas medidas de prevenção, as casas e as infraestruturas próximas 
poderão estar em grande perigo. Os mesmos autores citam que se as dunas Santin-
ho-Ingleses forem fixadas ou deixarem de transportar sedimentos até a Praia dos 
Ingleses, esta praia estará mais sujeita a erosão. 

Embora nenhum dos autores pesquisados conclua que as dunas Moçambique-Ingleses 
são fundamentais para o equilíbrio dos sedimentos da Praia dos Ingleses, ao analisar o 
contexto histórico e a relação dos sistemas de praias do bairro com as dunas que 
chegam até a Praia dos Ingleses, pode-se dizer que esse sistema de dunas pode ser um 
fator importante para a manutenção dessa praia e dos ecossistemas adjacentes. Viu-se 
que nas fotografias aéreas antigas, as dunas que vinham da praia do Moçambique 
chegavam até a orla da Praia dos Ingleses. Esse é um fato que mostra claramente que 
esses sistemas formavam um conjunto que hoje não é mais direto. A atividade agrícola 
e a posterior urbanização do bairro fez com que esse campo de dunas não tivesse mais 
contato direto com a praia. Inclusive, parte das dunas foram retiradas para a construção 
de lotes e casas ilegais sobre a área de APP. As casas vizinhas da Vila do Arvoredo, como 
será visto no próximo capítulo, fazem parte de  uma região que retirou boa parte das 
dunas também.



O AVANÇO DAS DUNAS

          Estudo de avanço de uma crista 
das dunas Moçambique-Ingleses, 
realizado por J. Boeyinga, et al (2009). 
Os autores mostam que o avanço das 
dunas é rápido, em quase 30 anos 
percorrem até 150 metros de distância. 
Apesar da montagem feita pelos autores 
não parecer muito correta e não oferecer 
muita precisão, é possível perceber o 
avanço das dunas através de relatos dos 
moradores da comunidade Vila do 
Arvoredo, que dizem que muitas casas já 
foram invadidads pelas areias. Fonte da 
imagem: J. Boeyinga, et al (2009).

          Estudo da evolução de uma crista 
das dunas Moçambique-Ingleses 
realizado por Neto¹7. O autor do gráfico 
utilizou fotografias aéreas dos anos 
1997, 1976, 1957 e 1938 para 
identificar a crista e avaliar a sua 
evolução. Fonte: Neto (2003).

          Evolução mais recente das cristas 
das dunas Moçambique-Ingleses ao 
longo de todo o campo. Foram usadas 
fotografias aéreas dos anos de 2002, 
2007 e 2012. A imagem à direita mostra 
a posição das dunas antigas sobre a 
fotografia aérea mais atual (2013). É 
importante notar que  o avanço das 
dunas de 2002 para 2007 foi maior 
doque de 2007 para 2012, sugerindo a 
diminuição do transporte dessas areias. 
Elaboração: do autor.. Fonte das 
imagens: Geoprocessamento de 
Florianópolis.

          Vista na direção norte/nordeste 
do campo de dunas Moçambique-Ing-
leses. É possível visualizar em segundo 
plano a comunidade Vila do Arvoredo e 
em último plano o mar que margeia a 
Praia dos Ingleses. Nota-se a altura das 
dunas que estão avançando nessa 
direção. Foto: do autor, 2014.
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Outro fator que possibilita compreender que essas dunas poderiam estar chegando até       
a praia, é a analise da direção do avanço das cristas de dunas. Todas continuam indo em      
direção ao norte, por forças do vento sul. Bigarella¹6, já no começo dos anos 1990, 
descreve em seu parecer que pela análise de fotografias pode-se notar que as dunas 
avançam em uma velocidade de 3,7 a 9 metros por ano, sendo que as dunas menores 
avançam mais rapidamente. Já segundo J. Boeyinga et al¹6, as ondas de dunas estão 
avançando cerca de 2 a 5 metros por ano em direção ao norte. Porém, agora possuem a 
barreira da urbanização e o transporte das areais diminui a um transporte apenas eólico 
chamado de over-pass, onde as areias são transportadas pelo vento por cima das 
edificações e ruas. A barreira física está fazendo que grande parte das areias se 
acumulem, formando grandes montes desse sedimento que estão avançando em 
direção às edificações, inclusive da Vila do Arvoredo, causando perigo e risco a esses 
moradores (esse estudo sobre o avanço das dunas sobre a comunidade será visto em 
detalhe a seguir). 

_______________________________________________

¹² BIGARELLA, João José. Parecer Técnico a propósito das dunas da rua do Siri e adjacências, 1990. Depto. Minerologia e 
Geologia Econômica - UFPR, 2005.
¹6 J. Boeyinga a, D.W. Dusseljee a, A.D. Pool a, P. Schoutens a, F. Verduin a, B.N.M. van Zwicht a, A.H.F. Klein. The effects of 
a bypass dunefield on the stability of a headland bay beach: A case study. Delft University of Technology, Faculty of Civil 
Engineering and Geosciences, Department of Hydraulic Engineering, Stevinweg 1. 2009.
¹7 NETO, Candido Bordeaux Rego. A Integração de Geoindicadores e Reparcelamento do Solo na Gestão Ambiental 
Urbana. Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2003.
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VARIÁVEIS AMBIENTAIS

          Mapa de uso do solo, com ênfase 
nos sistemas de dunas móveis e fixas, 
no ano de 1994. Fonte: FERREIRA, 
1999.
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As massas de ar que atuam em Santa Catarina e em Florianópolis são formadas no 
Atlântico Sul e an Antártida, correspondendo a massa de ar Tropical Atlântica e a massa 
de ar Polar Atlântica, respectivamente (Miot, 213e). 

A massa de ar Tropical Atlântica tem a característica de ser quente e úmida, predomi-
nando durante o ano em cerca de 80% do tempo. Ela está relacionada às temperaturas 
quentes e de tempo estável. É dessa massa de ar que originam-se os ventos norte e 
nordeste, predominantes na região. Já a massa Polar Atlântica atua em menor frequên-
cia, predominando mais no inverno (20% do tempo) e possuindo pouca umidade e 
baixa temperatura. Ela se movimenta em pulsos e em direção ao norte, dando origem 
ao tradicional e conhecido vento sul da ilha de Santa Catarina.

Apesar de muitos autores definirem que o vento Nordeste é o vento predominante na 
região de Santa Catarina e o vento sul o de menor frequência, porém mais forte; alguns 
autores como Miot (r13232) e J. Boeyinga et al. afirmam que os ventos provenientes do 
sul são os mais fortes e mais frequentes. Miot por exemplo afirma que os ventos que 
sopram nas regiões costeiras variam de acordo com o local e que no caso de 
Florianópolis, em algumas adjacências o que prevalesce é o vento sul. _______________________________________________

¹² MIOT DA SILVA, G. Orientação da linha de costa e dinâmica dos sistemas praia e duna: praia de Moçambique, 
Florianópolis, SC. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geociências, UFRGS. 293p. 2006.
¹5 J. Boeyinga a, D.W. Dusseljee a, A.D. Pool a, P. Schoutens a, F. Verduin a, B.N.M. van Zwicht a, A.H.F. Klein. The effects of 
a bypass dunefield on the stability of a headland bay beach: A case study. Delft University of Technology, Faculty of Civil 
Engineering and Geosciences, Department of Hydraulic Engineering, Stevinweg 1. 2009.



          Rosa dos ventos para a região dos 
Ingleses. Embora seja comum encontrar 
relatos de que o ventos nordeste são os 
mais frequentes, nesse gráfico o vento 
Sul aparece um pouco a frente e 
também com mais intensidade. 
Indiferentemente, deve-se considerar 
com ventos nos dois sentidos estão 
atuando e que o vento sul é o que 
impulsiona as duans para o norte. Fonte: 
J. Boeyinga et al.

Esse tipo de acontecimento pode estar relacionado diretamente a topografia circundan-
te e a orientação da linha da costa. Para o caso das dunas Moçambique-Ingleses, 
nota-se que as dunas são orientadas pelo ventos sul, o que pode responder a afirmação 
que nesse local o vento sul é o mais forte e mais frequente. Isso pode se dar em função 
da proximidade do Morro dos Ingleses e do Morro das Aranhas, que bloqueiam o vento 
Nordeste. Curiosamente, em alguns trechos das dunas nota-se um embaiamento das 
cristas, que pode estar relacionado ao vento que vem do nordeste, no trecho em que o 
Morro dos Ingleses não é mais um bloqueio.

O estudo desses ventos e a sua relação com a movimentação da dunas permite de 
maneira rápida observar o percurso que as dunas estão tomando e antever qual a 
possbilidade futura de posicionamento desses sedimentos, já que em direção ao norte 
existe uma área urbanizada. Segundo relato de Bigarella (oinjosj23), as dunas antiga-
mente estabilizavam naturalmente ao se aproximarem da praia. Isso estava relacionado 
a vegetação (que hoje foi desmatada) e talvez esteja relacionada a ação do vento 
nordeste naquele trecho. Isso gera uma possibilidade que o movimento norte das dunas 
possa estabilizar em algum momento se zforem feitas contínuas medições, monitora-
mentos e precauções por parte do município.

Quanto a vegetação, ao longo da orla da praia de Moçambique foi feito o plantio de 
espécies exóticas como Pinus e Eucaliptos, cobrindo boa parte da retaguarda da praia e 
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          Ventos atuantes na região de 
praias e dunas do Moçambique e 
Ingleses. Observa-se que os ventos 
nordeste e sul influenciam o movimento 
das dunas e podem juntos estabilizar ou 
não o avanço das areias na sua porção 
norte. Os morros próximos também 
atuam como barreiras da passagem de 
vento. Elaboração: do autor. Foto: 
Google Earth, 2014.

VENTOS
NORDESTE

VENTOS
SUL

_______________________________________________

¹² BIGARELLA, João José. Parecer Técnico a propósito das dunas da rua do Siri e adjacências, 1990. Depto. Minerologia e 
Geologia Econômica - UFPR, 2005.
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          Fotografias mostram a tentativa 
da população de conter as ressacas com 
o posicionamento de rochas e 
construções de grandes muros em frente 
as edificações na Praia dos Ingleses. 
Fotos: Candido Bordeaux Rego Neto, 
2003.

          Mapa esquemático demonstrando 
a evolução e o crescimento da 
vegetação de restinga na praia do 
Moçambique e nas dunas 
Moçambique-Ingleses ao longo dos 
anos. É possível que esse crescimento 
seja responsável pela diminuição do 
transporte eólico de areias em direção 
ao norte. Elaboração: do autor. Fonte da 
imagem: Geoprocessamento de 
Florianópolis.

das dunas frontais. De todo modo, a vegetação de restinga, normalmente encontrada na 
região onde se formam as dunas frontais, vem crescendo e se consolidando na parte 
nordeste da praia do Moçambique. É exatamente nesse trecho que as dunas entram no 
“corredor” e chegam até a praia dos Ingleses. É muito possível que o crescimento dessa 
vegetação ao longo dos anos tenha fixado melhor as areias, diminuindo o transporte 
eólico desses sedimento - como citado em algumas bibliografias.

Ao longo do estudo percebeu-se que a relação entre a Praia do Moçambique, a Praia do 
Santinho e a Praia dos Ingleses é uma relação de complementação, onde as praias mais 
ao sul - em função do seu grande aporte de sedimentos - disponibilizam esses materiais 
para a reposição e o equilíbrio da praia que fica ao norte. A duna atua como um meio de 
transporte das areias que saem de uma praia para a outra. Assim, é preciso 
compreender por quê esse processo acontece, quais são as características dessas praias 
e como será o futuro desses ecossistemas.

A praia dos Ingleses tem aproximadamente 5080 metros de extensão e é delimitada 
por dois costões rochosos: o Morro dos Ingleses a sudeste e o Morro das Feiticeiras a 
noroeste. Dois sistemas de dunas chegam até essa praia, as dunas Moçambique-Ing-
leses (pela ação do vento apenas) e as dunas Santinho-Ingleses (contato direto) que 
estão mais a leste da praia. Sabe-se que a urbanização da orla desta praia foi intensa-
nos últimos 30 anos e praticamente todo o seu trecho foi ocupado por edificações 
construídas muito próximas e em cima da areia da praia. Os muros das casas estão 
barrando e fazendo divisa com a areia da praia, e em muitos casos foram feitas tentati-
vas de posicionamento de pedras para barrar a erosão. Praticamente toda a duna frontal 
dessa praia foi destruída e, segundo pesquisas realizadas na área, os avanços das marés 
não possuem mais essa barreira e acabam por destruir muros, casas e ruas.

A Praia do Moçambique possui 12km de extensão e é a maior praia de Florianópolis. 
Seu trecho sul é urbanizado enquanto o restante da praia possui um aspecto bucólico e 
desértico. A largura da praia altera-se ao longo de seu percurso, bem como seus tipos 
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A PRESERVAÇÃO DA 
PRAIA DOS INGLESES



Apesar do perigo do avanço desse aporte de sedimentos em direção à urbanização 
localizada ao norte, alguns estudos podem sugerir que a quantidade de areias transpor-
tadas esteja diminuindo. Se forem observadas a maioria das cristas das dunas Moçam-
bique-Ingleses, em toda a sua extensão, em fotografias mais recentes, pode-se notar 
que a distância do avanço entre os anos de 2002 para 2007, e de 2007 para 2012, 
diminuiu. 

Não se sabe ao certo o motivo para essa diminuição. Pode estar relacionado ao fato da 
diminuição de tempestades no local, da intensidade de ação do vento sul ter reduzido 
em alguns momentos, ou então da ação mais frequente dos ventos nordeste. A 
vegetação crescente ao longo da praia e das dunas também pode ser um fator impor-
tante para a redução desse transporte eólico. São estudos que dependem das diferentes 
análises e de diferentes autores que divergem entre si. 

Fato é que a ação antrópica foi muito danosa para esse ecossistema, e que se não 
houvesse a retirada de areia e vegetação, principalmente ao norte das dunas antiga-
mente, esse ecossistema provavelmente estaria estável e equilibrado. Porém, esse não 
foi o ocorrido e é de extrema importância compreender todos esses fatores para 
contextualizar a situação atual do local. É preciso pensar qual é o próximo passo para a 
preservação das dunas, mas também qual é a ação que deve ser tomada em relação às 
pessoas que estão em vulnerabilidade social. Não é possível pensar apenas em um dos 
lados, há que se fazer um projeto de cidade, de um bairro que viva em harmonia com 
seus habitantes, com suas infraestruturas, com seus ecossistemas e, enfim, conquistar 
uma urbanidade relacionada a qualidade de vida e igualdade social.

Assim, será de extrema importância para este estudo realinhar as interferências históri-
cas da ação antrópica que foram danosas com os processos dinâmicos da natureza, 
permitindo que o ser humano e os ecossistemas possam conviver em harmonia e de 
maneira sustentável. Pela proximidade da comunidade Vila do Arvoredo com o campo 
de dunas, com a praia, e também com as primeiras casas que invadiram essas áreas, o 
tema torna-se complexo e deve ser tratado com a análise de todos esses fatores, e não 
somente um deles. Será visto a seguir, o caso dessa comunidade e em seguida as formas 
previstas para garantir a justiça social desses moradores aliado ao equilíbrio dos 
sistemas que os circundam.
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          Vista na direção sul do campo de 
dunas Moçambique-Ingleses. A extensão 
do campo e a sua altura são tão grandes 
que não é possível visualizar a sua 
chegada até a praia do Moçambique. 
Foto: do autor, 2014.







parte 3 
o caso da vila do arvoredo



A Vila do Arvoredo é uma comunidade que está situada no centro do Distrito Ingleses 
do Rio Vermelho. O acesso para o local é feito através da Estrada Dom João Becker, 
entrando pela Rua do Siri e depois pela Rua Floresta, chegando até a Rua do Arvoredo 
que marca o limite e o início da casas que são consideradas parte da comunidade pela 
prefeitura. Atualmente com cerca de 170 famílias residindo no local, os moradores 
dessa comunidade sofrem com uma série de problemas que são resultado da má gestão 
da cidade e das políticas urbanas aplicadas. Segundo o Diagnóstico das Áreas de 
Interesse Social realizado em 2006, pela Secretaria Municipal de Habitação e Sanea-
mento Ambiental, a população das áreas de interesse social irregulares de Florianópolis 
em 2004 era de 61.445 habitantes divididos em 58 áreas. Porém estudos recentes 
apontam para um total de 63 AIS (COBRAPE). A Vila do Arvoredo ocupa uma dessas 
áreas, que é inclusive Área de Preservação Permanente, onde além das 170 famílias 
dessa comunidade, cerca de mais de 500 casas também ocupam esta zona de preser-
vação ambiental. Trata-se de uma região circundada por dunas fixas e móveis, um 
ecossistema importante para a manutenção das praias próximas e da dinâmica de 
trocas de sedimentos entre o mar, a praia e a terra. Além das complexidades que a 
segregação socio-espacial causa a essas pessoas, outros problemas relacionados a 
particularidade do lugar estão intrinsicamente relacionados à atual situação dessa 
comunidade. Assim, será visto em que contexto a Vila do Arvoredo e o seu entorno 
surgiu, para que a compreensão da sua atual situação seja melhor fundamentada.

Viu-se anteriormente que o Distrito dos Ingleses surgiu com uma comunidade de 
pescadores e que o seu crescimento começou a se efetivar a partir da década de 1970 
e por volta de 1990 esse aumento populacional saltou rapidamente. Pelos mapas 
antigos é possível observar que a Rua do Siri já começa a ser aberta por volta do ano 
1977, fazendo uma conexão com a Estrada Dom João Becker. Nessa época não havia 
controle algum do município sobre a ocupação e o uso do solo, e neste trecho, assim 
como em muitos outros da cidade, começaram a ser marcados e loteados vários 
terrenos ao longo da Rua do Siri. Pela análise de fotografias aéreas é possível observar 
que o início da Rua do Siri era ocupado por um trecho de dunas cobertas por vegetação 
que foram sendo cortadas e aterradas para dar lugar a essas primeiras edificações. Por 
relatos de moradores, esses terrenos foram sendo abertos e loteados por um 
empresário chamado Gentil Mathias principalmente, conhecido por ser o dono de várias 
terras do bairro. Morar na cidade também implica algumas estratégias por parte da 
população em não pagar aluguel (PIMENTA, PIMENTA, 2002a), sendo a casa própria a 
solução buscada na Vila do Arvoredo, apesar das suas condições precárias. Os terrenos, 
mesmo ocupando uma área ilegal e de risco ambiental, foram sendo vendidos a preços 
baixos (cerca de 1.000 a 2.000 mil reais por terreno) para imigrantes que vinham em 
busca de trabalho na região que já estava começando a se desenvolver em volta do 
turismo. Villaça () explica que nas condições de desenvolvimento do Brasil, que dilapi-
dou a sua força de trabalho ao longo dos anos, e sobre a questão da habitação, os 
únicos componentes da cesta de consumo do trabalhador que são oferecidos pelo 
mercado são: um lote em loteamento ilegal, longíquo e desprovido de melhoramentos 
públicos, oferecidos para compra a prestações, e o material de construção"; além da 
mão de obra para realizar a construção das casas ser geralmente dos próprios 
trabalhadores, com seus amigos e familiares.

De acordo com uma entrevista realizada com o morador Sr. Nivaldo, as primeiras casas 
da comunidade Vila do Arvoredo surgiram no início da década de 1980, quando o aterro 
da areia e a criação de novos lotes já tinha se expandido, abrindo mais ruas a partir da 
_______________________________________________

¹ VÁRZEA, Virgílio. Santa Catarina – a Ilha. Florianópolis: Lunardelli, 1985. p 98.
² VILLAÇA, F. O que todo cidadão precisa saber sobre habitação. São Paulo: Global, 1986.

          Fotografia aérea do ano de 1977, 
demonstrando pela primeira vez o início 
da ocupação e abertura da Rua do Siri. 
Foto: Geoprocessamento Florianópolis.
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O CASO DA VILA DO 
ARVOREDO

O HISTÓRICO DA 
OCUPAÇÃO

         Fotografia aérea localizando a 
comunidade Vila do Arvoredo. O acesso 
à comunidade se dá pela Estrada Dom 
João Becker que se conecta à Rua do Siri 
e posteriormente a Rua Arvoredo. Foto: 
Google Earth, 2013.

Rua do Siri

Estrada Dom João Becker
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          Fotografia aérea demarcando a 
comunidade da Vila do Arvoredo, e 
demonstrado as casas vizinhas nos 
arredores da Rua do Siri, no ano de 
2005. A fotografia está com vista para a 
direção sul. Fonte: acervo SMHSA / PMF 
/ 2005.

Rua do Siri e inclusive retirando areia das dunas móveis que estão adjacentes a esses 
terrenos criados. A Rua Arvoredo era a rua que dava acesso às casas da comunidade e 
estas, por estarem mais longe da Estrada Dom João Becker em direção ao sul, estavam 
mais próximas das dunas móveis. O morador entrevistado cita que não havia conheci-
mento por parte dos compradores que aquela área era uma Área de Preservação Perma-
nente e que inclusive alguns terrenos foram vendidos com contrato de compra e venda, 
mesmo sendo ilegais. A proximidade das casas com as dunas eram um fator que seduzia 
os imigrantes que vinham morar no local pela sua bela paisagem, ocultando o real risco 
de ocupar aquela área. Ermínia Maricato explica que a ocupação de áreas ambiental-
mente frágeis é a alternativa que sobra para os excluídos do mercado e dos programas 
públicos pouco abrangentes (). Essas áreas protegidas por legislação ambiental não 
interessam ao mercado imobiliário privado, gerando loteamentos piratas e clandesti-
nos que originam as favelas. Pode-se dizer que essas ocupações são consentidas não 
oficialmente pelo Estado, que nada faz para cumprir a legislação, flexibilizando suas 
próprias regras de acordo com as áreas que não são valorizadas pelo mercado 
imobiliário. 

Em resumo, as casas dos moradores da Vila do Arvoredo ocuparam as áreas de maior 
vulnerabilidade, enquanto as casas de classe média e alta ocuparam as regiões mais 
estáveis. Essa distinção entre a qualidade da localização e das próprias moradias se 
deve, segundo Villaça (), ao modo de produção capitalista que, através das propriedades 
privadas de terra, onera violentamente o preço do produto habitação, obrigando as 
camadas mais pobres a morar nos piores locais das cidades. Pela falta de alternativas 
dos imigrantes a procura de trabalho, criou-se ali uma separação de classes sociais e 
funções dentro do espaço urbano, o que pode-se chamar de segregação territorial 
(Rolnik 1989 () ). Como a região da rua do Siri está intimamente relacionada com a 
comunidade Vila do Arvoredo, trataremos a Vila do Arvoredo como a comunidade que é 
_______________________________________________

¹ VÁRZEA, Virgílio. Santa Catarina – a Ilha. Florianópolis: Lunardelli, 1985. p 98.
² VILLAÇA, F. O que todo cidadão precisa saber sobre habitação. São Paulo: Global, 1986.
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Região da 
Rua do Siri

          Foto aérea localizando as casas 
vizinhas à comunidade Vila do Arvoredo, 
nos arredores da Rua do Siri. Fonte: 
Google Earth, 2013.

          Fotografia com vista para uma das 
servidões interiores a comunidade. 
Observa-se o solo arenoso entre os 
barracos e a precariedade dos materiais 
utilizados nas construções. Ao fundo 
pode-se notar crianças brincando na rua 
por falta de espaços de lazer, estando 
em contato com o lixo e sujeira 
deixados na rua. Fonte: PMF, 2006.

          Cidades de origem dos moradores 
da Vila do Arvoredo. Fonte: Relatório 
Sócio-Econômico - Vila do Arvoredo. 
Secretaria de Habitação e Saneamento 
Ambiental, 2005.

o foco deste estudo, porém trataremos também da região denominada "região da Rua 
do Siri" que comporta as casas vizinhas a comunidade e fazem parte do contexto de 
inserção desses moradores. A análise da relação dessas duas áreas será importante para 
a compreensão do aspecto social tratado com a comunidade, e também da relação das 
ações da prefeitura com as duas áreas. 

Na época, a quantidade de construções crescia rapidamente na região Norte de 
Florianópolis e quase todos os imigrantes que vieram morar na Vila do Arvoredo vieram 
em busca de trabalho no setor da construção civil, trabalhando como pedreiros, 
encanadores e serventes. Outros moradores, em maior parte as mulheres, vinham para 
trabalhar no setor hoteleiro, como camareiras, faxineiras, cozinheiras, etc. Esses 
imigrantes vieram da região sul do país, grande parte do Oeste de Santa Catarina, do 
Paraná e também do Rio Grande do Sul. 

Até 1995, segundo relatório sócio-econômico realizado pela Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, viviam cerca de 30 famílias na Vila do Arvoredo e 10 anos depois, em 
2005, já haviam 221 famílias morando no local. No mesmo ano a prefeitura indenizou 
uma parte das famílias e algumas foram morar em outro local de Florianópolis ou em 
sua cidade de origem. Assim, hoje estima-se que existam cerca de 170 famílias, totali-
zando cerca de 650 habitantes. Esses números são estimados pois o último levantam-
ento realizado pela prefeitura foi feito em 2005 e os dados do censo do IBGE que foi 
realizado em 2010 não demarcam a área exata da comunidade, abrangendo outras 
casas que não estariam na conta das famílias.

O crescimento intenso da comunidade a partir da década de 90, bem como do Distrito 
dos Ingleses, aconteceu em função dos investimentos da cidade em prol do turismo 
nessa região e a consequente oferta de trabalho disponível com os novos empreendi-
mentos que estavam sendo construídos. Os moradores mais antigos começavam a 
receber familiares de outras cidades, em função da grande oferta de trabalho. Infeliz-
mente esse crescimento não foi ordenado e faltaram legislações e cuidados urbanísti-
cos para que o adensamento da região fosse realizado de maneira adequada. A área que 
anteriormente era ocupada por um extensa área de areia com dunas fixas, semi-fixas e 
fixas foi paulatinamente sendo recortada, retirando aquelas areias do local e as substi-
tuindo por residências. Nas figuras a seguir, pode-se observar o processo de desenvolvi-
mento das residências da região da Rua do Siri e posteriormente da comunidade Vila do 
Arvoredo; assim como é ilustrado o processo de remoção da área de dunas desde o 
início da primeira ocupação até a situação atual.
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