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RESUMO
Esta pesquisa objetiva compreender a dinâmica das atividades e usos náuticos na Baía de
Florianópolis, assim como a sua relação com os serviços ecossistêmicos. Para tanto, buscou
identificar os serviços ecossistêmicos e seus benefícios na baía, assim como analisar as
atividades e usos náuticos nesse ambiente, visando compreender este cenário no passado e no
presente. As orlas desta baía são delimitadas por cinco municípios – Florianópolis, Palhoça,
São José, Biguaçu e Governador Celso Ramos. A caracterização da área foi obtida com um
levantamento em campo e por imagens de satélite. Destaca-se a importância das estruturas
náuticas para dar suporte aos barcos a serviço do comércio e do transporte de pessoas, sendo
que a maioria destas no passado, bem como a maioria das atividades e usos náuticos, se
desenvolveram mais voltadas à área central. Como atividades náuticas estavam presentes a
pesca, o transporte marítimo de carga e de pessoas, entre ilha e continente, a navegação de
cabotagem e a atividade da construção naval. E como usos, estavam presentes o lazer, incluindo
o banho de mar, o remo, a vela e a natação. Estes últimos também representavam o uso esportivo
e suas competições. É importante reforçar que a Baía de Florianópolis está inserida em um
contexto urbano, e assim, reflete as transformações e impactos sofridos ao longo do tempo,
sobretudo, em relação à alteração da paisagem, em decorrência de aterros hidráulicos, atingindo
praias e ilhas na região central da baía, entre outros ecossistemas. Por fim, o estudo apontou
que algumas atividades e usos náuticos permaneceram, alguns foram acrescentados e outros
extintos, tal situação foi observada a partir do levantamento histórico e saídas de campo.
Palavras-chave: Baía de Florianópolis. Serviços Ecossistêmicos. Atividades e usos náuticos.
Estruturas de apoio náutico.

ABSTRACT
This research aimed to understand the nautical uses and activities in Florianópolis Bay, along
with the dynamics of these uses and activities in the past, as well as its relationship with
ecosystem services. Therefore, it sought to identify the bay's ecosystem services and its
benefits, as well as analyzing its nautical uses and activities, in order to understand the same
area in the past and present time. The borders of the bay are bounded by five municipalities Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu and Governador Celso Ramos. The diagnosis was
based on field trip and satellite imagery analysis. It emphasizes the importance of nautical
structures providing support for cargo and passenger vessels, when in the past, most of this
fleet, as well as the nautical uses and activities were predominantly active in the central area.
Fishing, boatyard/dockyard, cargo and passenger maritime transportation, including coastal
navigation were the nautical activities. The nautical uses were leisure-related, such as sea
bathing, rowing, sailing and swimming in early times, considering the last 3 ones also as sports
practices. It is worth enhancing that Florianópolis Bay is placed in an urban context and thus,
reflecting the impacts and transformations occurred over time, especially those related to
landscape changes, due to hydraulic landfills, reaching beaches and islands across the central
bay area, among other ecosystems. Lastly, the study pointed out that some nautical activities
and uses were increased, while others, subtracted. This situation was observed according to
historical survey and field trips.
Keywords: Florianópolis Bay. Ecosystem services. Nautical uses and Activities. Marine
infrastructures.
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Figura 8 – Florianópolis na década de 1950. ............................................................................ 47
Figura 9 – Regatas de Remo na Baía Sul em meados da década de 20.................................... 48
Figura 10 – Praia de Fora, década de 50 e Praia do Meio, década de 70. ................................ 51
Figura 11- Praia da saudade, em Coqueiros década 70 e ano 2013.......................................... 52
Figura 12 – Ortofotos de 1938 e 1957 e as EANs na área central e insular da baía. ............... 53
Figura 13 – Aterro da Baía Sul sendo executado na década de 1970. ...................................... 54
Figura 14 – Mosaico de 1977 área central da Baía de Florianópolis em 1977......................... 55
Figura 15 – A área central da baía vista de cima, com a PHL e a Ilha do Carvão. .................. 56
Figura 16 – Imagens aéreas de 1994 e 2002 da área central da Baía de Florianópolis. ........... 57
Figura 17 – Principais aterros na área central da baía. ............................................................. 58
Figura 18 – Estrutura dos clubes de remo do PNWL. .............................................................. 68
Figura 19 – Trapiches e finger flutuantes com o pátio ao fundo do ICSC. .............................. 69
Figura 20 – Garagem Náutica Ribeirão da Ilha. ....................................................................... 69
Figura 21 – Marina Marina e Marina Guará............................................................................. 70
Figura 22 – Marina Santo Antônio. .......................................................................................... 70
Figura 23 – Rampas náuticas do Balneário do Estreito. ........................................................... 71
Figura 24 – Estrutura do molhe do Centro. .............................................................................. 73
Figura 25 – Marina Pier 33. ...................................................................................................... 74
Figura 26 – Marina Terra Firme. .............................................................................................. 75
Figura 27 – EqANs na Baía de Florianópolis. .......................................................................... 77
Figura 28 – Estaleiro Porto Biguaçu Veleiros. ......................................................................... 79
Figura 29 – Atividades e usos náuticos atuais na Baía Florianópolis. ..................................... 79
Figura 30 – Rampas (EANs) existentes à rodovia Baldicero Filomeno. .................................. 80

Figura 31 – Foco para a maricultura e a pesca artesanal na localidade do Sul da ilha. ............ 80
Figura 32 – Esquema indicando os demais sistemas interdependentes à baía. ........................ 87
Figura 33 – Destaque das principais transformações na Baía de Florianópolis. ...................... 88
Figura 34 – Contribuições positivas e negativas às atividades e usos náuticos e serviços
ecossistêmicos. ......................................................................................................................... 90
Figura 35 – Saldo das relações entre atividades, usos náuticos e os serviços ecossistêmicos na
Baía de Florianópolis. ............................................................................................................... 92
Figura 36 – Forte de Santa Bárbara/Capitania dos Portos e o aterro. ....................................... 94
Figura 37 – Vista do trapiche da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim ............................ 96

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Os objetivos específicos desta pesquisa e suas etapas metodológicas. ................. 24
Quadro 2 – Serviços ecossistêmicos encontrados na ZC em nível global. .............................. 32
Quadro 3 – Exemplos dos principais tensores e impactos sentidos pelos ambientes costeiros.
.................................................................................................................................................. 39
Quadro 4 - Fortalezas na Baía de Florianópolis. ...................................................................... 42
Quadro 5 – Principais praias na Baía de Florianópolis. ........................................................... 51
Quadro 6 – Atividades e usos náuticos da baía desde o início do século XX. ......................... 65
Quadro 7 – Levantamento das EqANS de Florianópolis. ........................................................ 67
Quadro 8 – Levantamento das EqANs de São José.................................................................. 72
Quadro 9 – Levantamento das EqANs Município de Palhoça. ................................................ 73
Quadro 10 – Levantamento das EqANs Município de Biguaçu. ............................................. 74
Quadro 11 – Levantamento das EANs Município de Governador Celso Ramos. ................... 76
Quadro 12 – Estaleiros/atividade de construção naval nos municípios da baía. ...................... 78
Quadro 13 – Locais de predomínio de predomínio da maricultura na Baía. ........................... 81
Quadro 14 – Principal uso e principal atividade náutica ocorrentes, que convergem no principal
conflito encontrado na Baía de Florianópolis. .......................................................................... 82
Quadro 15 – Os conflitos e impactos entre atividades e usos mais recorrentes na baía. .......... 83
Quadro 16 – O Sistema Baía de Florianópolis e os serviços ecossistêmicos. .......................... 86
Quadro 17 – As ilhas na Baía de Florianópolis. ....................................................................... 89
Quadro 18 – Principais praias e ilhas fortificações suprimidas na Baía de Florianópolis........ 89
Quadro 19 – Fortalezas suprimidas na Baía de Florianópolis. ................................................. 95

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
FCC – Fundação Catarinense de Cultura
EAN – Estrutura de Apoio Náutico
EANs – Estruturas de Apoio Náutico
EqANs – Equipamentos de Apoio Náutico
EsANs – Estruturas de Apoio Náutico
GCR – Governador Celso Ramos

GERCO – Gerenciamento Costeiro
ICF - Iate Clube de Florianópolis
ICSC-VI – Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
IHGSC – Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IPUF – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis
ISC – Ilha de Santa Catarina
LAGECI – Laboratório de Gestão Costeira Integrada
MEA – (Sigla em inglês) = Millennium Ecosystem Assessment (Avaliação Ecossistêmica do
Milênio)
RESEX – Reserva Extrativista
PEGC/SC – Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina
PHL – Ponte Hercílio Luz
PLDM – Plano Municipal de Maricultura
PMGIRS – Plano Básico de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
PNWL – Parque Nacional Walter Lange
SANTUR – Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina
SBFln – Sistema Baía de Florianópolis
SEs – Serviços Ecossistêmicos
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
ZC – Zona Costeira
ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 15

1.1

PERGUNTAS DE PESQUISA ............................................................................. 16

1.2

OBJETIVOS .......................................................................................................... 16

1.2.1

Objetivo geral ....................................................................................................... 16

1.2.2

Objetivos Específicos ........................................................................................... 17

1.3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .......................................................... 17

1.3.1

Área de Estudo ..................................................................................................... 17

1.3.1.1

Aspectos físico-naturais ......................................................................................... 19

1.3.2

Etapas da Pesquisa .............................................................................................. 24

1.3.3

Materiais e métodos ............................................................................................. 24

2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS .......................................................................... 29

2.1 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AS BAÍAS ................................................................ 29
2.1.1

Principais serviços ecossistêmicos oportunizados pelas baías ......................... 31

2.2

USOS E ATIVIDADES NA ZONA COSTEIRA E BAÍAS ................................ 34

2.2.1

Atividades e usos náuticos ................................................................................... 36

2.2.2

Conflitos e impactos entre as atividades e usos na Zona Costeira .................. 38

3

RESULTADOS E DISCUSSÃO......................................................................... 41

3.1

ASPECTOS HISTÓRICOS DAS ATIVIDADES E USOS NÁUTICOS............. 41

3.2

PANORAMA DAS ATIVIDADES E USOS NÁUTICOS ATUAIS................... 59

3.2.1

Levantamento das Atividades e Usos Náuticos e EqANs ................................. 65

3.2.1.1

Levantamento das EqANs de Florianópolis .......................................................... 67

3.2.1.2

Levantamento das EqANs de São José.................................................................. 72

3.2.1.3

Levantamento das EqANs de Palhoça ................................................................... 73

3.2.1.4

Levantamento das EqANs de Biguaçu .................................................................. 74

3.2.1.5

Levantamento das EqANs de Governador Celso Ramos ...................................... 76

3.2.1.6

Levantamento dos estaleiros .................................................................................. 77

3.2.2

Conflitos entre atividades e usos náuticos na Baía de Florianópolis .............. 79

3.3

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E OS USOS E ATIVIDADES NÁUTICAS ... 85

3.3.1

Aspectos histórico culturais da baía e os SE ..................................................... 92

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 97

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 97
APÊNDICE A ....................................................................................................................... 112

15
1 INTRODUÇÃO
A zona costeira – ZC é favorável para o desenvolvimento de inúmeros usos e atividades
(NICOLODI et al., 2018), sobretudo, dada sua situação geográfica ímpar, algumas atividades e
usos náuticos são dependentes desta área para ocorrerem (MORAES, 1998). Os usos e
atividades estão presentes em toda a costa brasileira, em especial, nos locais de águas abrigadas,
muitas vezes, ligados ao turismo, à recreação e ao desporto (SILVEIRA; SANTOS, 2016;
SILVEIRA, 2016). Assim, diversos usos e atividades disputam um espaço singular e escasso,
podendo gerar conflito entre eles (BARRAGÁN, 2003) e, assim, causar impactos ao ambiente.
Nesse contexto, o planejamento e a gestão são indispensáveis para a mitigação dos conflitos
estabelecidos e a conservação dos serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano.
As atividades náuticas geralmente estão ligadas a setores da economia, tais como o
turismo, a pesca e a construção naval, por exemplo. Já os usos náuticos, têm relação intrínseca
com as questões culturais e de lazer, incluindo o banho de mar e a prática esportiva, por
exemplo. Estes usos e atividades de cunho náutico geralmente estão acompanhados por
infraestruturas que apoiam e beneficiam essas práticas, as quais são conceituadas tecnicamente,
com base em legislação e normativas específicas, de Estruturas de Apoio Náutico – EANs. Em
vias gerais, as EANs são construídas próximas a um corpo hídrico, possuindo ou não partes
além da linha limite com a terra, como trapiches, rampas, molhes, etc. e que dão suporte às
atividades e usos náuticos.
Algumas baías como as de Sydney (New South Wales, Austrália), de Guanabara (Rio
de Janeiro, Brasil), de San Francisco (Califórnia, EUA) ou ainda o estuário de Chesapeake
(Maryland/Virginia, EUA), chamam atenção para a sua conformação, usos e atividades
ocorrendo na lâmina d'água e orla (WIDMER 2006; HENNESSEY, 1994; COSTA, 2014;
AMADOR, 1992). É perceptível uma similaridade nos usos e atividades que existem nestes
sistemas de águas abrigadas1.
A Baía de Florianópolis, localizada no Estado de Santa Catarina, apresenta certas
atividades e usos náuticos típicos de um ambiente de águas abrigadas; inserida em um contexto
urbano, enfrenta questões em relação à degradação dos seus ecossistemas. A poluição das águas
e a perda de biodiversidade são uns dos principais impactos sobre este ambiente. Costanza et
Tal contexto é possível de ser percebido através de cartões postais, flyers e fotos de pacotes turísticos para
viagem, também nas revistas de cunho náutico (quando apresentam sobre os locais para charter/Pacotes
de passeios, viagens turísticas e ancoragem, etc.) nas baías referidas. E, especialmente, ao “sobrevoar” estas
baías com o auxílio do Software Google Earth pode ser verificada a presença das atividades e usos náuticos
1
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al. (1997) e De Groot et al. (2012) explicam que existe uma variedade de serviços importantes
que os ecossistemas podem prover para o bem-estar humano. Quando ocorre a perda de
Serviços Ecossistêmicos – SEs, pode ser sentida também a diminuição da qualidade ou
potencial de usos e/ou atividades que dependem destes serviços. Ou, em piores cenários, pode
até mesmo configurar a perda total de tal uso/atividade.
É relevante para a compreensão da Baía de Florianópolis, o entendimento do conjunto
das suas condicionantes ecossistêmicas, principalmente, as de cunho cultural, juntamente com
o seu contexto histórico, desde o início do século XX. Com isso, o estudo e a conformação das
atividades e usos náuticos alinham-se à problemática desta pesquisa que busca entender quais
usos e atividades foram perdidos, quais prosperaram e quais foram incrementados e, ainda, qual
seria a relação desta dinâmica com o contexto de mudanças históricas ocorridas na baía, fruto
da urbanização. Assim foi importante realizar uma análise histórica dos usos e atividades nas
Baías Sul e Norte de Florianópolis, a fim de se ter subsídios para entender a conjuntura da área
e nortear a utilização deste espaço.
1.1 PERGUNTAS DE PESQUISA
Este trabalho tem como questões norteadoras:
a) Quais usos e atividades ocorriam na Baía de Florianópolis no século XX?
b) Quais atividades e usos náuticos ocorrem na Baía de Florianópolis atualmente?
c) Quais os serviços que a baía oferece e, dentre eles, quais os mais importantes em
relação às atividades e usos náuticos?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Compreender o histórico das atividades e usos náuticos na Baía de Florianópolis e sua
relação com os serviços ecossistêmicos.
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1.2.2 Objetivos específicos
I. Analisar as atividades e usos náuticos ocorrentes no passado e no presente na Baía de
Florianópolis;
II. Caracterizar os conflitos existentes entre as atividades e usos náuticos na baía;
III. Identificar os serviços ecossistêmicos na Baía de Florianópolis, principalmente aqueles
voltados ao favorecimento das atividades e usos náuticos.
1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
1.3.1 Área de estudo
A área de estudo escolhida situa-se na porção litoral central do estado de Santa Catarina
e compreende a Baía de Florianópolis (figura 1). As orlas desta baía são delimitadas por cinco
municípios – Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu e Governador Celso Ramos. A Baía de
Florianópolis também é conhecida e referida separadamente, como Baía Sul e Baía Norte, por
conta do estreitamento na área central existente entre elas, aproximadamente na altura das três
pontes.
Foram definidos os recortes de análise da Baía de Florianópolis para a pesquisa em
questão, sendo, na Baía Sul, considerado entre a ponta do papagaio, voltado à praia do Sonho
e, do lado insular, o farol da Ponta dos Naufragados. Na Baía Norte, entre a ponta da Armação
da Piedade e a Ponta da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, praia do Forte.
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Figura 1- Localização da área de estudo e municípios circunvizinhos.

Fonte: Elaboração da autora.

A área de estudo compreende uma baía abrigada com a presença de um amplo canal no
seu extremo norte e, outro, no seu extremo sul, delimitando-a (CRUZ, 1998). Devido a isto, a
escolha da área de estudo englobando as duas baías (Sul e Norte) ocorre pela interdependência
dinâmica oceanográfica e ecológica destas (SILVA, 2002).
Ressalta-se que, nesta pesquisa a baía será mencionada como a Baía de Florianópolis,
sem distinção entre Norte e Sul, uma vez que este ambiente apresenta- se fortemente interligado.
Assim, também não justificaria estudar de modo segregado a baía em seus aspectos históricos

e culturais.
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1.3.1.1 Aspectos físico-naturais
A Baía de Florianópolis pode ser considerada como um sistema aquoso
predominantemente raso, tendo em vista os valores correspondentes a sua batimetria (SILVA,
2002).
Acerca das condições físicas da Baía Sul,
[...] distingue-se ao norte pela presença de assoreamentos em profundidades de
menos de 1m, principalmente nos bancos submersos [...] São áreas de fundos
rasos, marismas e águas tranquilas [...] Curvas batimétricas de 3 a 5m delimitam
essas áreas rasas, separando profundidades maiores, nas quais vão e voltam as
correntes de maré provenientes do Canal Sul. As correntes procuram evitar,
também à oeste, os baixios e os bancos submersos nos manguezais da Palhoça e
do Aririú-Cubatão, na Enseada do Brito, no manguezal do Massiambú e a leste,
nas enseadas de Tapera do Sul e Caieira da Barra do Sul. Finalmente atingem
profundidades de 31,5m e fortes correntezas no canal Sul, sobretudo,
enfrentando a ilha da fortaleza e a ponta de Naufragados, comunicando-se após
com maiores profundidades marinhas (CRUZ, 1998, p. 99).

Na Baía Sul foram observadas áreas rasas (SILVA, 2002), sobretudo, no entorno do
estrangulamento que divide as baías Norte e Sul com valores variando de 2,5 a 8,5 metros
(ALVES, 2011). No canal Sul da Baía de Florianópolis a profundidade varia de 3,0 a 9,5 metros,
tornando a coluna d’água maior e, assim, influenciando na vazão da água no canal, conforme
comentado por Silva (2002) e verificado nas Cartas Náuticas correspondentes.
Segundo a Carta Náutica ‘1902 - Proximidades da Ilha de Santa Catarina’ da Marinha
do Brasil (figura 2), as profundidades máximas ocorrem próximo aos vãos das pontes, na área
central da baía e nas entradas dos canais, no Norte e no Sul da baía. É conveniente lembrar que
a baía recebeu modificações no seu sistema natural por conta dos aterros de grande porte, tanto
na Baía Norte quanto na Baía Sul.

20
Figura 2 – Carta Náutica 1902 - Proximidades da Ilha de Santa Catarina.

Fonte: Brasil (2020).

Na Baía Norte ficou observado que existem menos áreas assoreadas ou com baixa
profundidade (abaixo de 1m). O canal Norte, que comunica a baía com o Oceano Atlântico
apresenta profundidades de 5 a 12 m, entre a Ilha de Anhatomirim e Armação da Piedade e o
Morro da Praia do Forte, assim, existe um largo corredor canalizando as correntes (SILVA,
2002). Após esse ponto, as correntes se espalham sentido Centro-oeste e a Leste, passando pelas

ilhas de Ratones Grande e Ratones Pequeno, bem como nos costões do Sambaqui. Neste local,
destacam-se os bancos de Ratones, o pontal arenoso do Forte e o da Daniela, que são instáveis
(CRUZ, 1998).
Os ventos são canalizados em ambas as baías e, conforme Cruz (1998), os ventos e as
correntes ordenam o fluxo das águas em ambas as baías. A configuração climática do litoral
catarinense é destacada por alguns principais sistemas meteorológicos, como as frentes frias e
a circulação marítima, também a Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS
(MONTEIRO, 2001). A precipitação pluviométrica ocorre devido a estes sistemas e, portanto,
possui boa distribuição ao longo do ano.
As frentes frias, em especial, são responsáveis pelo vento sul característico no litoral
catarinense, desencadeando tempestades, marcadas pelas fortes rajadas de vento e chuvas com
forte intensidade. É na estação do verão que mais ocorrem as pancadas de chuva. Tal
precipitação está associada aos altos índices de umidade e das temperaturas, que favorecem a
criação das nuvens cumulonimbus (MONTEIRO, 2001). É importante ressaltar que as frentes
frias ocorrem durante todo o ano, o que mudam são as suas intensidades.
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No inverno, as condições climáticas são influenciadas por sucessivas massas de ar polar
provenientes do Continente Antártico. O ar frio é trazido pela aproximação de anticiclones
(MONTEIRO; FURTADO, 1995 apud MONTEIRO, 2001) que alcançam a região Sul do
Brasil. Durante o inverno, os anticiclones provêm de origem continental, diferentemente do
verão (MONTEIRO; FURTADO, 1995 apud MONTEIRO, 2001).
É importante evidenciar as configurações climáticas existentes no estado de Santa
Catarina e na região litorânea central a fim de uma melhor compreensão dos ventos
predominantes na baía para todas as atividades e usos náuticos. Na Baía de Florianópolis
predominam os ventos oriundos dos quadrantes Nordeste e Sul. Este último está ligado às

frentes frias que se agravam no inverno, como já foi comentado acima, e influenciam também,
em um mar mais revolto na Baía Sul e nas correntes predominantes no sentido Norte-Sul, assim
como podem ocorrer correntes com seu sentido inverso (S-N) com menos frequência (MÁRIO,
2006).
Todas as principais bacias e seus respectivos estuários, que convergem para a Baía de
Florianópolis, pertencem à denominada região hidrográfica Litoral Centro. Destacam-se: a
bacia hidrográfica do rio Cubatão do Sul, na Baía Sul - apresentando-se como o maior estuário
entre eles - e a bacia hidrográfica do rio Biguaçu (ALVES, 2011).
Os estuários podem ser compreendidos como um sistema fluvial que se conecta com um
ambiente marinho raso (CRUZ, 1998), contudo, a baía recebe o aporte de um número

significativo de pequenos outros estuários, segundo Schettini, Pereira e Spillere (2000). Entre
estes de menor influência, a bacia do Ratones, que ocorre nos baixios e terraços, acompanhado
pelo manguezal, também ocorre para o Rio Itacorubi (Baía Norte - Florianópolis).
Seguindo o delineamento dos estuários menores que desembocam na baía, no município
de São José, são destacados o rio Araújo - limítrofe entre Florianópolis e São José -, Aririú, rio
Imaruí, entre as localidades de ponte do Imaruim (Palhoça), Ponta de Baixo (São José) e
Forquilhas, desaguando na Baía Sul, para ser mais precisa. No mesmo município, porém, com
suas vertentes voltadas à Baía Norte, estão presentes os rios Forquilhas, Três Henriques, Potecas
e Caveiras, de acordo com Cruz (1998) e Alves (2011).
Conforme aborda Cruz (1998), ligado à geomorfologia da área, as planícies costeiras
recebem os corpos hídricos acima descritos, além dos núcleos populacionais instalados na
Grande Florianópolis e atividades predominantes para a região, tal como a agricultura. Nesse
contexto temos, além dos terraços marinhos um pouco mais elevados, os terraços flúviomarinhos, com zonas mais deprimidas ao longo do curso dos rios e seus meandros,
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predominantemente como áreas úmidas ou brejos.
As principais bacias hidrográficas orientadas à vertente da Baía de Florianópolis na orla
insular são Ratones, Saco Grande, Itacorubi e rio Tavares. A bacia de Ratones é a maior em
extensão, agregando ecossistemas de manguezal, restinga e floresta (OLIVEIRA, 2015).
Os principais núcleos estuarinos de manguezal ocorrem na desembocadura de pequenos
estuários dos rios Braço do Cubatão-Cubatão-Aririú; ao longo do manguezal de Palhoça, Passa
Vinte, Curtume e Grande, além do Imaruí/Maruim; em Biguaçu, o rio Biguaçu e Caveiras
(CRUZ, 1998).
Convém destacar que o desenho da área central da Baía de Florianópolis sofreu
modificações ao longo do tempo com a construção de aterros tecnogênicos, desde pequeno
porte, até aqueles com grandes dimensões.
Atualmente destacam-se cinco áreas aterradas com grande expressividade, na Baía Sul
- lado insular: aterro da Via Expressa Sul; aterro central da Baía Sul (entre as localidades de
José Mendes, Prainha, área central, entre outras); aterro área central continental – localidade do
Saco da Lama - e área destinada às cabeceiras das pontes (figura 3). Por fim, também constam
os aterros da Beira-mar Norte; aterro da Beira-mar continental, no bairro Estreito, em
Florianópolis. Algumas destas obras ocorreram repetidas vezes no mesmo local para
compensação ou ampliação.
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Figura 3 – Aterros expressivos na área central na Baía de Florianópolis.

Fonte: Lisbôa (2004).
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1.3.2 Etapas da pesquisa
A referida pesquisa foi desenvolvida em etapas, as quais correspondem à resolução dos
três objetivos específicos, sendo detalhados no quadro 1.
Quadro 1 – Os objetivos específicos desta pesquisa e suas etapas metodológicas.

Fonte: elaboração da autora.

1.3.3 Materiais e métodos
A abordagem metodológica deste trabalho está orientada em etapas, de acordo com seus
os objetivos específicos, que foram apresentadas no quadro 1:
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a) Reconhecimento das atividades e usos náuticos pretéritos
Para compreender as atividades e usos ocorridos na baía, no passado, foi delimitado o
recorte histórico de 1890 até 1994, com base em bibliografias que abordam o histórico da área
e nos acervos de fotografias, que apresentam a dinâmica da baía, suas peculiaridades, atividades
e usos que ocorriam. As fotografias aéreas disponíveis para a área também ordenaram este
recorte, uma vez que, a Prefeitura de Florianópolis disponibiliza as imagens de 1938, 1957,
1977 e 1994, na forma de Web Mapping Service (WMS). A análise destes anos auxiliam a

verificação das mudanças ocorridas e, com isso, favoreceram o detalhamento da evolução
destas modificações, evidenciando os aterros, a construção das pontes e a decadência de
atividades e usos. Assim, também foram verificadas as principais estruturas náuticas presentes
em cada época.
A análise foi feita pela marcação das EANs no site do Geoprocessamento de
Florianópolis, cujas imagens auxiliaram na verificação das intervenções urbanas que ocorreram
na borda da baía ao longo dos anos, também as relacionando com as informações encontradas
nas pesquisas bibliográficas.
Foram utilizadas bibliografias que retratassem a dinâmica da Baía de Florianópolis,
acerca dos diversos aspectos desta pesquisa, como pontos acerca do banho de mar e dos esportes

náuticos, além das estruturas de apoio náutico e suas utilizações. Outras bibliografias apoiaram
a pesquisa em relação a aspectos locais, da pesca, por exemplo, na descrição das demais
localidades em função das atividades e usos náuticos, como o uso das praias na baía e do centro
histórico.
A análise pretérita foi, portanto, desenvolvida a partir da união de todos os recursos
mencionados, os quais foram capazes de auxiliar também na contabilização do saldo das
atividades e usos náuticos que foram extintos, dos que prosperaram e de outros que surgiram.
b) Reconhecimento das atividades e usos náuticos atuais
Os trabalhos em campo visaram conhecer o entorno da baía e sua relação com as
atividades náuticas. Foram percorridos, por terra e por mar, os cinco municípios limítrofes com
a Baía de Florianópolis (Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos),
sendo os campos segmentados por esta mesma ordem, nas orlas dos respectivos municípios. As
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visitas foram organizadas, primeiro em terra, sendo definidas as principais localidades e vias a
serem percorridas, além da lista de EANs levantada para cada município, que aparecem mais
detalhados abaixo.
O reconhecimento de campo foi crucial para:
a) Identificar as EANs;
b) Levantar os serviços ecossistêmicos e;
c) Caracterizar atividades e usos náuticos, assim como possíveis conflitos.

Como primeira etapa, com o intuito de identificar as EANs, foi definida previamente
uma ordem dos pontos a serem visitados, utilizando como base o Software Google Earth. Para
tanto, se fez necessária uma padronização da verificação apoiada em um checklist (Apêndice
A) construído a partir de perguntas e apontamentos norteadores para a análise do local. Para
cada EAN e/ou atividade identificada foram anotados seus respectivos pontos com o GPS,
posteriormente estas marcações, assim como os registros fotográficos e outras informações
sobre as EANs coletadas em campo apoiaram a espacialização dos resultados dos campos.
Foram analisadas as EANs com base no conjunto de aspectos como: presença de rampa de
acesso para a colocada e retirada de barcos na água; trapiche e especificações; molhe; galpões
de guarda e/ou manutenção; presença de vagas secas e/ou molhadas, entre outros. As visitas a
campo também deram subsídios para analisar aspectos como disponibilidade e porte de
estruturas náuticas.
c) Análise dos conflitos entre as atividades e usos náuticos
A metodologia apoiada em Barragán (2003) foi adaptada nesta pesquisa a fim de
construir uma matriz para mensurar conflitos e impactos que ocorrem nesse sistema em relação
às atividades e usos náuticos (quadro 15).
Neste trabalho foram adotadas as classificações 2, 1, 0, -1 e -2, caracterizando o 2, uma

nota máxima positiva em relação aos impactos e, a nota 0, em relação à ausência dos impactos
e conflitos neste cenário. A nota negativa (-2) mostra aqueles impactos e conflitos que
provocam alterações e diminui o aproveitamento em relação aos usos e atividades náuticas.
Assim, os cruzamentos mostrando relações negativas implicam em potenciais impactos e danos
às próprias atividades/usos envolvidos e ao meio. Os cruzamentos com resposta positiva
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revelam a interação harmônica para determinadas atividades/usos no local, também entre estes
com o ambiente. O cruzamento na matriz reflete a intensidade das situações de conflito, uma
vez que confronta os cenários englobando todos os usos e atividades náuticas levantados e suas
peculiaridades observadas.
Dessa forma, a análise foi construída a partir das saídas a campo, que possibilitaram
levantar os usos e atividades náuticas, assim como os conflitos existentes. Além disso, também
foram consultados documentos públicos, tal como o Diagnóstico Socioambiental - Setor Litoral
Central, do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (SPG, 2010), os quais contribuíram para
fundamentar a pesquisa.
d) Definição dos Serviços Ecossistêmicos e sua relação com as atividades e usos
náuticos
O levantamento dos SEs foi realizado com base na metodologia descrita por Scherer e
e Asmus (2016) e com apoio de opinião dos membros especialistas do Laboratório de Gestão
Costeira Integrada (LAGECI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foram
utilizadas referências bibliográficas para definir quais SEs são voltados às áreas abrigadas e à
baía em questão, e quais dão base aos usos e atividades náuticas na Baía de Florianópolis. Para
as questões gerais dos SEs ocorrentes em baías, foram consultadas as bibliografias de Balvanera

et al. (2015); Barragán e Barrera (2010); Barragán (2014); Bohnke - Henrichs et al. (2013);
CEMBRA (2012); Long et al. (2015); MEA (2005), Burkhard e Maes (2017).
Esta pesquisa tem como ponto principal o sistema de baía, porém, não há como isolar
este sistema para estudá-lo, isto tem que ser feito dentro do contexto, ou seja, o sistema de uma
dada baía estará obrigatoriamente vinculado a outros sistemas, como no caso dos manguezais,
ilhotas, estuários, marinho, costão, praia, entre outros
Os autores Burkhard e Maes (2017) apresentam uma metodologia de mapeamento, que
foi utilizada como base para a identificação dos SEs da Baía, o qual visou mostrar as
interligações entre os diferentes sistemas na Baía de Florianópolis, a fim de frisar a
interdependência entre eles e, consequentemente, ressaltar os serviços prestados.
Para a definição dos SEs, baseou-se em autores como Brasil (2017), Parizotto (2009) e
Silva (2015), que trazem a questão dos efluentes na baía, dentre outras, dando suporte às
análises relacionadas com o sistema manguezal, abordam alterações da qualidade ambiental na
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baía, de acordo com análises pautadas nos impactos oriundos de aterro, auxiliando nos dados a
serem compreendidos para análises do estudo de caso.
Foi desenvolvido um quadro 16, adaptado da matriz desenvolvida por SCHERER E
ASMUS (2016), que representa os SEs no Sistema Baía de Florianópolis – SBFln, incluindo
os usos e benefícios de cada serviço e, também, os impactos e forças atuantes principais. A
partir da análise das informações foi possível fazer o cruzamento entre os serviços
ecossistêmicos e atividades e usos náuticos que ocorrem na baía.
Também foi apresentado um quadro identificando contribuições negativas e positivas,
relacionando as atividades e usos náuticos com os sistemas interdependentes à baía de
Florianópolis. Os ecossistemas elencados foram aqueles já observados no SBFln.
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AS BAÍAS
A gestão da zona costeira de forma integrada é importante para o planejamento e
desenvolvimento desta e seus recursos. Para tanto, são componentes relevantes para a gestão a
conservação da zona costeira e seus ecossistemas, o seu funcionamento e processos, por
exemplo (CEMBRA, 2012).
Para a Avaliação Ecossistêmica do Milênio – Millennium Ecosystem Assessment (MEA,
2005) o foco é na conexão entre os ecossistemas e o bem-estar humano, enfatizando os serviços
ecossistêmicos. Ainda para o MEA (2005), o ecossistema é tido como complexo e dinâmico
formado por variadas comunidades de vegetais, animais e microrganismos, juntamente com o
substrato físico do ambiente.
O MEA (2005) estudou as consequências das mudanças nos ecossistemas para o bemestar humano e estabeleceu bases científicas para ações prioritárias à conservação e o uso de
maneira sustentável dos ecossistemas e suas contribuições. Ainda, a Avaliação Ecossistêmica
do Milênio apresenta como serviços ecossistêmicos, os benefícios que as pessoas podem obter
dos ecossistemas e, nestes termos, categoriza os serviços em quatro tipos: Serviços de provisão,
regulação, suporte e culturais.
Daily (1997), explica que os serviços ecossistêmicos podem ser compreendidos como
condições e processos em que os ecossistemas e as espécies que os compõem e sustentam são
capazes de beneficiar a vida humana. Costanza (2009) esclarece que o solo e a estrutura
atmosférica, além da biomassa animal e vegetal, somados, formam a base de todos os
ecossistemas.
O entendimento das funções de um ecossistema, sua natureza e dimensão do valor destas
funções para a sociedade podem ser avaliadas por meio dos serviços e bens ambientais (DE
GROOT; WILSON; BOUMANS, 2002). Conforme relembra Costanza (2015), a relevância da
economia ecológica está em aprimorar, de forma sustentável, o bem-estar humano e a sua
qualidade de vida.
Hueting et al. (1998) expõe que uma determinada função ecossistêmica pode gerar um
SE, porém, só fica consolidada tal relação quando a referida função apresenta capacidade de
ser usada para benefício direto (alimentos, fibras, madeira e outros materiais bióticos) e/ou
indireto (purificação da água, ciclagem de nutrientes, etc.) para o ser humano. Ainda, a escala
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também influencia na distribuição dos SEs, podendo ser em nível local (polinização, estoque
pesqueiro etc.), regional (tratamento/diluição de efluentes, purificação da água) ou global
(regulação climática). Existem também SEs os tangíveis (matérias-primas, por exemplo) e
intangíveis (como pela apreciação/contemplação da beleza cênica, prática espiritual, etc.).
Costanza et al. (1997) completa que tanto os processos/funções, quanto os serviços
ecossistêmicos podem possibilitar mais de uma relação entre eles. Tanto uma função
ecossistêmica pode gerar mais de um serviço, como um serviço ecossistêmico pode admitir
mais de uma função.
Os sistemas de baía oferecem diversos serviços ecossistêmicos, podendo ser
dependentes ou interdependentes entre si, tais como a navegabilidade e segurança para a
ancoragem, que são favorecidos pela sua configuração física, fornecendo proteção e abrigo para
as atividades e usos náuticos, como a navegação de transporte, passeio, cabotagem, etc.,
também para esportes e lazer. Além disso, o sistema serve como um berçário natural, importante
para a manutenção da biodiversidade, a qual favorece a disponibilidade do estoque pesqueiro.
Ainda, pode-se citar o valor paisagístico que a baía proporciona, como um serviço cultural.
De acordo com a classificação da Avaliação Ecossistêmica do Milênio2 (MEA, 2005),
as quatro categorias para os serviços ecossistêmicos são:
a) Serviços de provisão (abastecimento) - os bens e produtos extraídos dos
ecossistemas, tais como alimentos, água doce, madeira, combustível e fibra;
b) Serviços de regulação3 (controle) - os benefícios obtidos pelo controle (regulação)
dos processos naturais de um ecossistema, tais como o clima, as enfermidades, a erosão,
o fluxo/escoamento da água, bem como a proteção contra riscos naturais;
c) Serviços de suporte (operacional) - os processos naturais, como formação do solo,
ciclos de nutrientes e a produção primária que mantêm os outros serviços;
d) Serviços culturais - os benefícios não materiais obtidos através dos ecossistemas,
como a recreação, a identidade cultural, o valor/usufruto espiritual e a apreciação
cênica/estética da paisagem, o conhecimento científico e a educação ambiental.
De encontro com a verificação dos serviços de ordem cultural, temos a presença da
paisagem como um ponto importante, isso porque, segundo Coutinho (2019) o homem
2

Do inglês, Millennium Ecosystem Assessment, conforme será usado na sigla padronizada, MEA.
O termo “regulação”, neste contexto, refere-se a um fenômeno natural e não deve ser confundido com políticas
ou regulamentos governamentais.
3
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compreende a paisagem com base na espacialidade, uma totalidade do espaço. E, como um
momento do espaço geográfico, tal como Milton Santos (2006) explica, “a paisagem é história
congelada”.
Desse modo, os serviços que os ecossistemas provêm ao bem-estar humano, dão
subsídios às atividades e usos náuticos, por outro lado, essas atividades e usos podem gerar
perdas ao ambiente, levando-o perder a capacidade de oferecer tal serviço e, consequentemente,
afetando o bem-estar humano (BARRAGÁN, 2016). Estas ações referem-se às intervenções
humanas que causam pressão ao sistema, como a superexploração de recursos, a pesca e o
grande aporte das emissões de efluentes dentro deste sistema.
2.1.1 Principais serviços ecossistêmicos oportunizados pelas baías
A ZC, conforme já comentado anteriormente, comporta usos e atividades que são típicos
dela (BARRAGÁN, 2003; MORAES, 1998), desse modo, entende-se que é importante
compreender, de forma geral, as relações ocorrentes neste espaço em função dos recursos
naturais nele existentes. Esta relação precisa ser destacada, pois o bem-estar populacional está
apoiado diretamente nos serviços ecossistêmicos (CEBDS, 2006). Portanto, se a qualidade dos
serviços ecossistêmicos providos à população é importante para o bem-estar da mesma, a
conservação dos ecossistemas e seus recursos torna-se indispensável para sustentar esta

conjuntura.
Andrade e Romeiro (2009) expõem que a relação entre os serviços ecossistêmicos e o
bem-estar humano são complexas e não lineares, em partes, isto se deve aos seus fluxos. Então,
os processos ocorrentes também podem ser tratados como interdependentes. Sukhdev (2008)
explica que nesta relação, a vida humana na Terra depende da capacidade de provisão por parte
dos SEs, ou seja, da manutenção e disponibilidade de recursos naturais provenientes destes
ambientes.
Em relação aos serviços ecossistêmicos na ZC (quadro 2), percebe-se que alguns deles
ocorrem de maneira direta e expressiva nas baías e sistemas adjacentes, como é o caso dos
serviços de provisão/abastecimento, beneficiando atividades como a pesca e a maricultura.
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Quadro 2 – Serviços ecossistêmicos encontrados na ZC em nível global.

Fonte: Adaptado de Barragán e Barrera (2010).

Assim sendo, fica evidente a necessidade de considerar diferentes sistemas de forma
integrada, assim como demonstra a figura 4.
Figura 4 – Diversas possibilidades de interação entre um sistema de baía com outros sistemas.

Fonte: Elaboração da autora.
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Os sistemas de baía podem ser interpretados como sistemas aquosos costeiros que
possuem ligação com o sistema marinho. Este corpo ou massa d’água costeira – salgada ou
salobra – confinada por faixas de terra, tem sua ligação ou ligações com o mar e canais
demarcados, podendo ser percebida até mesmo em algumas entradas/saídas/canais de baías de
característica estreita ou ampla.
Baías

são

feições

geográficas

peculiares,

possuindo

ampla

variabilidade

geomorfológica e paisagística, no entanto, estes sistemas, apesar de se mostrarem diferentes em
suas formações, têm semelhanças notáveis quanto aos serviços ecossistêmicos (NCM, 2017).
Cada baía apresenta suas condições singulares, sobretudo, em suas condições oceanográficas,
tais como batimetria, distribuição das correntes, a circulação hidrodinâmica em geral, a
amplitude de marés, salinidade, transporte e deposição de sedimentos.
Contudo, esta feição corresponde a um local relativamente mais abrigado do que o
sistema marinho adjacente. Tal característica favorece proteção, amenização da área frente a
condições meteorológicas como ventos fortes, agitação marítima - de tempestades e outros, ou
seja, são retratados como ambientes que possuem baixa energia.
Acerca das questões químicas e biológicas da baía, é possível destacar, sem padronizar
as particularidades que cada ambiente possui, a alta influência da baía na capacidade de fazer a
ciclagem de nutrientes (NCM, 2017). Tendo em vista a carga de nutrientes diária que este
ambiente de baía recebe por meio dos rios que ali deságuam e/ou pelas drenagens urbanas. Vale
lembrar que a baía é fronteiriça a outros sistemas como manguezal, urbano, rural, estuarino e
marinho, entre outros, e isso gera interferência direta nesse seu papel importante para a
manutenção do ecossistema e da vida como um todo.
A conectividade entre estes sistemas é perceptível pelos processos que ocorrem entre
eles, tais como as interações físicas, os fluxos de nutrientes e de animais (CEMBRA, 2012).
Por exemplo, no que se refere às interações físicas, o manguezal desempenha a função de
proteção de linha de costa para o sistema urbano (BRASIL, 2017).
Já o fluxo de nutrientes, dentro dos processos naturais, aparece na relação entre
manguezal e baía, pela significativa carga de nutrientes e sedimentos que neles ocorre, saindo
de um sistema para o outro (PARIZOTTO, 2009; BRASIL, 2017); ainda, ambos os sistemas
possuem característica de berçário natural, diversidade de habitats e estoque pesqueiro, tendo
em vista o fluxo de espécies entre os sistemas vizinhos (CEMBRA, 2012).De acordo com
Balvanera et al. (2015), a perda de espécies numa comunidade pode trazer mudanças adversas
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para o funcionamento de um ecossistema e de seus serviços podendo até afetar mais de um
ecossistema.
Ainda tratando de questões como a alta carga de nutrientes que o ambiente recebe, o que
favorece às baías, com o destaque para o fato de que são importantes berçários naturais (NCM,
2017; PHILLIPS; MCGEE, 2016) para as espécies deste sistema, além da diversidade de
habitats que detém, entre outros pontos. Assim, a ciclagem de nutrientes aparece como uma
função ecossistêmica que é capaz de apoiar o serviço de provisão da baía, como os referidos
berçários naturais e estoque pesqueiro. A diversidade de habitats, corpo receptor de efluentes e
produção de matéria orgânica são serviços ecossistêmicos de suporte, assim como a área

necessária para permitir a navegabilidade.
No plano dos serviços ecossistêmicos culturais podem ser levantadas a beleza cênica ou
atratividade paisagística, além da recreação e do turismo (MEA, 2005), os quais evidenciam o
valor do entretenimento recreativo do ecossistema.
No âmbito da paisagem é importante retomar que as especificidades a formar um
sistema é resultado do somatório das condições geográficas ali presentes, refletindo na sua
diversidade (LIMA; LIMA; SCHERER, 2019). Dessa forma, a interação entre os sistemas
fronteiriços

4

contribui para a construção da identidade de cada ambiente, refletindo

consequentemente, na constituição da sua paisagem.
Segundo Silva (2016), da ação humana no sítio natural resultam as expressões culturais.
Através dessa ótica se compreende que a paisagem é a associação entre os aspectos físicos e
processos culturais. Sendo que a paisagem refletida pela tríplice relação entre sociedade, espaço
e natureza, permite compreender que o conjunto destas interações para seus habitantes é capaz
de revelar o sentido de pertencimento a um local ou comunidade.
As demais questões acerca dos serviços ecossistêmicos de baía serão detalhadas quando
forem abordadas na área de estudo.
2.2 USOS E ATIVIDADES NA ZONA COSTEIRA E BAÍAS
O dinamismo da ocupação territorial do litoral está solidificado por diversos aspectos,
entre eles, segundo Barragán (2016): A capacidade dos ecossistemas para produzir alimento,
clima ameno, disponibilidade de água, planícies férteis, facilidades para o transporte, lugares
4

A terminologia não está relacionada com barreiras físicas ou divisões abruptas, e sim, como uma forma de indicar
a existência de dois ou mais sistemas vizinhos ou contíguos.
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nos quais se podem instalar complexos ligados à indústria básica, lugares com aptidão para o
lazer e o turismo, etc.
Antes de abordar as singularidades deste espaço, é importante ressaltar que também é,
de certa forma, um limite físico, que delineia as suas fronteiras político-administrativas devido
a uma característica físico-natural. Além disso, ainda funciona como fronteira entre meios
físicos, litosfera e hidrosfera salgada, conforme Barragán (2016).
Mais da metade da população mundial vive em área considerada litorânea (UNEP, 2006),
e desta forma, é possível dizer que esta é palco de inúmeras interações e é isso que a faz especial,
pela combinação de relações e usos que é capaz de combinar. Os fenômenos ecológicos,

econômicos e socioculturais são exemplos de tal afirmação e serão desdobrados abaixo.
Neste cenário da franja litorânea podemos verificar a interação de usos e atividades
coexistindo neste espaço. Essas atividades e usos que estão diretamente atrelados à
configuração cruzada dos meios ecológico, econômico e sociocultural, acima levantados.
Sendo assim, Barragán (2003) observa que a presença e ocupação humana nas áreas
litorâneas é fundamentada nas suas necessidades sociais, e sobretudo, nas atividades
econômicas. As atividades econômicas organizam-se no subsistema socioeconômico,
suplantado sobre um sistema físico/natural para se desenvolver.
A porção territorial costeira é capaz de compreender/comportar os mesmo usos e
atividades que ocorrem na porção continental/interiorana, pois estas não necessitam estar
apenas na ZC para ocorrer. Como diferença, a porção litorânea também integra outros usos e
atividades, que necessitam de suas características específicas para se desenvolverem. Então, as
atividades da ZC são intrínsecas à economia, as questões comerciais e suas relações, tais como
a pesca – artesanal e industrial – e a aquicultura, por exemplo, sendo consideradas como umas
das atividades mais relevantes e expressivas mundialmente (FAO, 2012; PNUMA, 2007).
Demais atividades serão apresentadas nos itens seguintes. O destaque da zona costeira para o
uso faz alusão ao lazer/ócio e defesa territorial (BARRAGÁN, 2016).
Ao fim, a ZC e seu funcionamento demandam um entendimento combinado das ciências
físicas, naturais, sociais e econômicas e jurídico-administrativas em seu ponto de convergência
para compreender sua complexidade implícita (BARRAGÁN, 2016).
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2.2.1 Atividades e usos náuticos
As atividades e usos náuticos são uma segmentação das atividades e usos existentes na
ZC. Este recorte é feito com o intuito de focar apenas em um segmento para poder analisá-lo e
compreendê-lo com mais profundidade, afinal, os usos e atividades são muito diversificados.
O caráter “náutico” se dá pela relação direta com o mar ou meio marítimo, os quais
podemos elencar o lazer náutico, que envolve o remo, a vela e outros barcos de recreio, a pesca
amadora, o banho de mar e o mergulho para fins recreativos, além disso, estes usos
proporcionam nos passeios, a contemplação da paisagem. Nestas mesmas práticas do remo,
vela, pesca, natação 5 e mergulho, existe o uso náutico destinado ao desporto, que envolve
competições.
É possível perceber historicamente que, as baías possuem uma função e configuração à
característica de porto natural (TONERA, 2010), também conhecido como sinônimo de sítio
geográfico (PELUSO JÚNIOR, 1991), ou seja, possuem atributos propícios - privilegiados, de
certa forma – para favorecer/estimular, principalmente em primeira instância, o
povoamento/ocupação; abrigo, reparo e abastecimento de embarcações; bem como foram
favoráveis às estratégias de defesa do território (TONERA, 2010).
Ainda, na categoria de porto natural, torna-se o ambiente propício para agregar serviços
culturais, promovendo o lazer e o ócio como usos bem demarcados em baías (WIDMER, 2006;
HENNESSEY, 1994; COSTA, 2014; AMADOR, 2013). Neste âmbito, é pertinente trazer
brevemente o cenário verificado em outras baías, em relação aos usos e atividades que nelas
são desenvolvidos, também levando em consideração seu apelo turístico.
Conforme mencionado anteriormente, há uma gama de usos e atividades verificadas em
baías como a de Sydney (New South Wales, Austrália) e de Guanabara (Rio de Janeiro, Brasil)
e muitas destas atividades correspondem aos usos e atividades náuticas que ocorrem na Baía de
Florianópolis também. Existem outros usos e atividades náuticas que ocorrem nas baías
supracitadas e não são verificados na de Florianópolis, tal como a atividade portuária, o
transporte aquaviário e plataformas/terminais petrolíferos e afins. Portanto, são baías que têm
mais possibilidades de conflitos na lâmina d'água do que a baía catarinense. Também é
levantada a questão dos riscos em função de algumas atividades com alto potencial de poluição
pelos centros industriais do entorno, além da poluição por esgotos domésticos, sobretudo, para

5

Em esportes que envolvem a modalidade da natação em provas de Triathlon, ou como travessias e outros.
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a baía de Guanabara, tendo em vista a falta de saneamento enfrentada em diversas comunidades,
como comenta KCI (2016).
Com relação à atividade náutica, tem-se a atividade de construção naval, atividade
petroleira e a relevante atividade portuária, podendo ser segmentada em diversas abordagens.
Contudo, destacamos aqui as mais enfáticas para a temática da pesquisa: navegação de
cabotagem e navegação de longo curso, sem obter grandes distanciamentos da costa para
transporte de produtos/mercadorias, em geral, e a navegação para transporte de pessoas também
(ANTAQ, 2006). Neste aspecto, a navegação destinada ao transporte de pessoas está
diretamente vinculada à atividade do turismo náutico.
Em relação ao turismo náutico, pode ocorrer de duas formas: pelas viagens de navios de
cruzeiro6 e suas inúmeras classificações e rotas (CEMBRA, 2012), apoiadas pelos terminais
portuários; e, em menor expressividade, o turismo náutico de embarcações de pequeno ou
médio porte7 em excursões, suportada pela disponibilidade de EANs no percurso – marinas,
Iate Clubes e estruturas afins as quais dão suporte para atividades deste porte (MOREIRA,
2013).
As questões econômicas que tangem à ZC se segmentam em: atividades já consolidadas
e dinâmicas - como pesca, aquicultura, turismo e transporte marítimo – e atividades emergentes
– produção de energia renovável, plataforma de extração de petróleo offshore (BARRAGÁN,
2016). Este papel econômico forte e em constante desenvolvimento que detém a ZC abre
caminho para uma discussão com um viés diferente. A importância econômica implícita das
áreas litorâneas precisa ser visualizada por outro ângulo, isto é, conforme Costanza et al. (1997),
há um conjunto de serviços e funções que o sistema oferece para usufruto e bem-estar humano
e que, por vezes, pode passar despercebido.
Neste sentido, é relevante destacar que a falta de planejamento e gestão do uso dos
recursos e dos sistemas pertencentes à ZC pode levar à perda de relevantes SEs. Sendo assim,
com a decaída de alguns SEs, têm-se a perda na qualidade de vida da população que
depende/necessita direta ou indiretamente daquele serviço (BARRAGÁN; BARRERA, 2010).

6

Nesta categoria encontram-se o cruzeiro de cabotagem, o cruzeiro internacional, cruzeiro misto e de longo curso.
Na categoria do turismo náutico para recreio e esporte constam veleiros, lanchas, iates e outros tipos, sendo
conduzidos pelos proprietários e outra subclasse destinada aos passeios com barcos alugados – Charters.
7
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2.2.2 Conflitos e impactos entre as atividades e usos na Zona Costeira
Mesmo com a inegável atratividade da ZC, é necessário trazer à luz do debate a
existência de conflitos entre estes usos e atividades que nela coexistem. De modo geral, a
identificação e tipificação dos conflitos, bem como a verificação dos principais atores
influenciando é importante para a gestão e planejamento adequado das atividades, usos e
recursos do ambiente (CEMBRA, 2012).
São elencados como os problemas mais comuns para a ZC a expansão urbana,
sobretudo, as ocupações dadas de forma irregular, o que acarreta um outro problema, a
contaminação das suas águas costeiras e seus estuários, que se desdobram em outros impactos
(BARRAGÁN, 2016; CEMBRA, 2012; MORAES, 1998).
Barragán (2010) apresenta a possibilidade de dividir os serviços do sistema costeiro em
dois grupos para melhor compreender a perda ou diminuição de um serviço. Fica claro que a
modificação de sistema natural, levando em consideração as proporções, sofrerá impacto em
maior ou menor grau em seus serviços de abastecimento, regulação, provisão e culturais. O
quadro 3 sintetiza e apresenta os impactos e tensores que podem vir a ocorrer nos ambientes
naturais costeiros.
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Quadro 3 – Exemplos dos principais tensores e impactos sentidos pelos ambientes costeiros.
PRINCIPAIS TENSORES E IMPACTOS SENTIDOS PELOS AMBIENTES COSTEIROS

Ambientes Costeiros
Tensores

Agricultura
Atracação / fundeadouros /
embarcações
Aterros tecnogênicos
Canalizações
Construções / especulação
imobiliária
Cultivos marinhos
(Carcinicultura, ostreicultura,
etc.)
Desmatamentos
Dragagens

Baía, delta, Manguezal
estuário
e marisma

Costão
rochoso

Ilha e
arquipélago

x

Praia
arenosa

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

Drenagem

x

x

Efluentes, esgotos emissários

x

x

Estradas

x

Expansão urbana

x

x

Exploração petrolífera

x

x

Lixo
Marinas
Mineração

x
x
x

x
x
x

Nível médio relativo do mar
Pesca

x
x

x
x

x

Pólos industriais

x

x

x

Portos, terminais, parcéis

x

x

x

Remoção de areia

x

Salinas
Tráfego marítimo
Tráfego terrestre
Turbidez (erosão)

x
x
x
x

x
x
x
x

Turismo/turistas

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

Fonte: Adaptado de CEMBRA (2012).

No âmbito geral, as áreas litorâneas enfrentam tensores similares, tais como a
concentração populacional, que inicialmente caracteriza-se por ser um significativo atrativo
deste espaço, porém, este mesmo atrativo pode ser responsável pela degradação do mesmo
(BARRAGÁN, 2016).
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Foi percebido por fim, que algumas manifestações ou reflexos sentidos na ZC são
densamente retratados pelos autores Barragán, 2016; Barragán; Barrera, 2010; BohnkeHenrichs et al., 2013; Cembra, 2012; Costanza, 2015, são eles: a homogeneização da paisagem
litoral, a perda de patrimônios culturais, bem como a degradação dos habitats naturais,
contaminação das águas litorais e o esgotamento dos recursos vivos, que são exemplos
amplamente discutidos e enfatizados quando a pauta é acerca dos pontos problemáticos nas
áreas litorâneas.
Basicamente, existem dois tipos de problemas ou manifestações, as físicas e naturais e
as socioculturais, sociais e econômicas, que podem afetar negativamente o bem-estar humano.
As populações que vivem na ZC dependem de seus recursos costeiros e seus serviços
ecossistêmicos e a ameaça ou perda dos serviços de provisão e de regulação (BARRAGÁN,
2016) impactam no abastecimento ou alimentação e, na regulação do clima e depuração da
água, respectivamente. O esgotamento ou ameaça a estes serviços impactará também, por sua
vez, nos serviços de ordem cultural, afetando o turismo e o recreio.
Levando em consideração os inúmeros usos e atividades que ocorrem na ZC
(BARRAGÁN, 2012), os conflitos não podem deixar de ser levantados e retratados juntamente
como um conjunto de medidas para a preservação dos ecossistemas existentes, e
consequentemente, na manutenção do bem-estar humano.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No presente capítulo serão evidenciados e explorados os dados obtidos durante todo o
processo da pesquisa bibliográfica e campo, as quais subsidiaram os resultados e discussões.
3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DAS ATIVIDADES E USOS NÁUTICOS
No século XVIII, o primeiro uso na baía foi voltado à defesa do território com as
instalações das fortalezas por volta de 1740 (PEREIRA, 2003), sobretudo, na área central e em

seus canais norte e sul (quadro 4). Ao tratar deste conceito geográfico denominado território, é
possível compreender que, conforme Ratzel (1990), só se pode compreender uma sociedade
junto ao seu território, há uma ligação natural entre eles. Outro teórico, La Blache (1954),
aproxima esse contexto ao Estado e a relação de conquista, dominância e preservação de
territórios, questao que vai de encontro à defesa do território, proporcionado pela organização
das fortalezas nas entradas norte e sul da baía.
No quadro consta a totalidade das fortificações que já existiram, além daquelas que
permaneceram apenas na baía, não contabilizando todas as fortalezas da ISC (quadro 4).
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Quadro 4 - Fortalezas na Baía de Florianópolis.
Fortificação

Local aproximado

São José da Ponta Grossa

Praia do Forte, Norte da Ilha de SC.

Anhatomirim

Ilha na Baía Norte, próximo à GCR.

Ratones

Ilha na Baía Norte, próximo à Ratones, ISC.

Forte do Lessa e entrincheiramento Baía Norte, Agronômica, IS.C
São Luiz e Bateria de São Caetano

Baía Norte, Praia de Fora, Beira-mar norte

Forte de São Francisco Xavier

Baía Norte, ISC, atual praça Esteves Jr.

São João do Estreito

Baía Norte, área central – Estreito.

Forte Santana

Área central, ISC.

Forte Santa Bárbara

Baía Sul, Centro Histórico ISC.

Bateria de José Mendes

Baía Sul, próximo à Ilha das Vinha.s

Forte da
(temporária)

Ponta

das

Almas Baía Sul, Ponta do Saco dos Limões/José
Mendes.

Naufragados

Baía Sul, Ponta dos Naufragados, ISC.

Nossa Senhora de Araçatuba

Ilha no canal Sul - Baía Sul

Fonte: Elaboração da autora.
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As condicionantes físicas apresentadas pela Baía de Florianópolis favoreceram, no
passado, os usos náuticos e a maioria dos fluxos das atividades náuticas da região (figura 5),
como o transporte (PELUSO JÚNIOR, 1991). As características deste porto natural
favoreceram a instalação de um porto para o trânsito de pessoas e mercadorias. Com isso, a baía
era cruzada por algumas rotas ou pontos de conexão marítima que funcionaram
aproximadamente do século XVII até a década de 40. Ressalta-se ainda que, a partir da presença
da Ponte Hercílio Luz, o porto de Florianópolis começa a entrar em decadência, juntamente
com as outras atividades relacionadas, como o transporte de pessoas e de produtos/artigos para
comercialização.
Figura 5 – As atividades e usos náuticos da baía no passado.

Fonte: Elaboração da autora.

Até meados do século XX, as rotas para o transporte de pessoas e o comércio de
mercadorias entre a ISC e o continente ocorreram predominantemente na área central,
sobretudo na Baía Sul, a bordo de barcos à vela e a remo (BASTOS, 2007; HÜBENER, 1981;
MONTEIRO, 2005).
Na baía existiam algumas rotas principais de transporte, cerca de duas em Palhoça, duas
em São José e uma em Biguaçu, na (figura 6). Na ISC havia a ligação entre o centro comercial
- histórico e, aproximadamente 5 pontos, de norte a sul, na localidade do Ribeirão da Ilha, Rio
Tavares, Centro, Ratones, Sambaqui e Jurerê, conforme a figura 6, além de rotas menores entre
outras localidades da Ilha.
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Figura 6 – Pontos de conexão marítima utilizada até o início do século XX.

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Florianópolis (2015).

A Ilha do Carvão, situada ao norte da Baía Sul, próxima ao canal central da Baía,
retratada em 1934, servia como posto de suporte para as embarcações a vapor que passavam
pelo porto a fim de reabastecer seu estoque para seguir viagem, no caso dos navios do eixo RJ
- RS - Uruguai e Argentina.
Nas primeiras décadas do século XX a atividade comercial era impulsionada pelas
embarcações que faziam as rotas entre a Ilha e o Continente (BASTOS, 2007; HÜBENER,
1981; MONTEIRO, 2005), entretanto, após a construção da Ponte Hercílio Luz houve
diminuição no trânsito de pequenos barcos e balsas. E mesmo após a construção da primeira
ponte, as áreas mais favoráveis às atividades e usos náuticos na baía seguiam recebendo
algumas embarcações, como ocorria nas proximidades da localidade da Prainha, próximo ao
bairro José Mendes, do lado insular.
Aliado ao contexto das principais rotas da baía, as dragagens e sinalizações marítimas
deixaram de ser executadas ou acompanhadas, enquanto o calado dos barcos aumentava
juntamente com o aprimoramento da técnica naval em geral, tornando as embarcações mais
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robustas e com motores mais potentes, favorecendo a navegaçao de cabotagem, os navios de
carga e suas travessias.
Tal conformação apoiou a presença de EANs na baía, as quais são relevantes para a
pesquisa, pois evidenciam os diversos usos e atividades náuticas que ocorreram na Baía de
Florianópolis ao longo do tempo e, assim, caracterizaram o local e sua potencialidade náutica.
No contexto das atividades ligadas à pesca, destaca-se a existência das armações, que
são núcleos baleeiros que apoiavam estrategicamente a caça das baleias, assim como o processo
de produção de óleo, tão utilizado para a iluminação na época. São destacados dois núcleos
principais, um na baía Norte e, outro, na Sul. O primeiro, na localidade de São Miguel, em
Biguaçu e, o segundo, no Sul da Ilha, no Pântano do Sul, com a presença de algumas ruínas. Já
no século XX, no centro histórico de Florianópolis – já consolidado – prevaleceram as
estruturas de maior porte e relevância no apoio aos usos e atividades náuticas, onde
consequentemente, era um local que refletia as questões econômicas.
Vale destacar que a atividade da pesca estava presente em diversas localidades da baía,
contudo, e assim como as outras atividades, esta também convergia para a área central.
Geralmente, os pescados eram comercializados no Mercado Público (VAZ, 1991),
Destacam-se as principais companhias de transporte marítimo: Costeira, Internacional,
Siderúrgica Nacional, Loyd Brasileiro e a Hoepcke, como mencionado por Silva (1995). Sobre
a frota de embarcações que participavam do fluxo do porto para o transporte de passageiros
estavam presentes os navios da própria Companhia Hoepcke, sediada na baía. Também haviam
as lanchas que transportavam passageiros, sobretudo, entre a ilha e o continente: D. Pedro I,
Liberdade, Rio Grande do Sul, Independência Marieta e São Francisco. São lembrados por Silva
(1995) os rebocadores da área do porto - Camaquã, Camaqui, Florianópolis e Lomba, assim
como a draga Florianópolis.
Destaca-se então, a importância das estruturas náuticas para dar suporte aos barcos à
serviço do comércio e do transporte de pessoas. As EANs anexas ao Mercado Público e ao
trapiche da Alfândega foram extremamente importantes, pois centralizavam as atividades
comerciais entre os municípios da baía. Em foco, as EANs retratavam o modo como chegavam
estas mercadorias até meados do século XX na Baía Sul, a bordo de embarcações
É importante ressaltar que a maioria das EANs no passado, bem como a maioria das
atividades e usos náuticos, se desenvolveram mais voltados à Baía Sul (PELUSO JÚNIOR,
1991).
As principais EANs que davam suporte para atividades serão enfatizadas na figura 7:
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Figura 7 – Principais EANs na área Central da Baía.

Fonte: JEM (2012) e UFSC (2013).

a) O Cais Miramar construído na década de 20 – primeiramente conhecido como
Trapiche Municipal – servia ao transporte de pessoas e localizava-se em frente à Praça XV
(PELUSO JÚNIOR, 1991). Inicialmente serviu como cais público, e por último, funcionou
como um restaurante que era bem frequentado na época, até ser extinto pela chegada das areias
do aterro hidráulico na Baía Sul.
b) O Cais Rita Maria – dedicado ao fluxo de passageiros e também ligado à construção
naval na localidade - a qual estava presente na parte central da Ilha e no continente. Conforme
Hübener (1981), em 1847, existiam quatro estaleiros na cidade e, em 1870, este número decaiu
para três, um deles era encontrado na localidade da Prainha, outro na Praia de Fora (Baía Norte)
e, o último localizava-se na altura do trapiche Rita Maria.
c) O Estaleiro Arataca – da empresa de navegação Hoepcke – estava instalado embaixo
da Ponte Hercílio Luz e iniciou suas atividades oficialmente a partir de 1925 (SILVA, 1995).
Dentre os principais estaleiros das imediações (HÜBENER, 1981), o Arataca possuía relevante
infraestrutura para executar construção de embarcações de diversos portes, como os navios da
empresa, Carl Hoepcke, Anna, Max e Meta (SILVA, 1995) e o veleiro Anita (Hoepcke), que é
preservado até hoje. A estrutura do estaleiro também recebia embarcações para reparos, além
dos navios, barcos de pesca e veleiros em madeira.
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d) Os barcos atracavam no Mercado Público, que na época, contava com a presença de
um trapiche e um quebra-mar. O quebra-mar, o trapiche do Mercado Público e, também, o
trapiche da Alfândega ficavam próximos e eram responsáveis por receber grande número de
embarcações à serviço do comércio, sobretudo, na primeira metade do século XX.
Em 1950 a atividade portuária já estava enfraquecendo (HÜBENER, 1981), entretanto,
as estruturas ainda existiam, como era o caso do estaleiro Hoepcke e a Ilha do Carvão, antes da
chegada do aterro hidráulico da Baía Sul, que alterou completamente a área (figura 8).
Figura 8 – Florianópolis na década de 1950.

Fonte: JEM (2012).

Na última década do século XIX a prática de esportes e atividades ao ar livre e os
esportes náuticos, como o remo e a vela, difundem-se entre os jovens da época. A paisagem, os
recursos naturais e a posição geográfica favorável proporcionados pela baía e ISC eram os
fatores que atraíam o público.
Durante o início do século XX, o uso náutico para o desporto ocorria tanto na Baía Norte
quanto na Baía Sul. Os clubes de vela, presentes na área central, dividiam-se entre as baías
Norte e Sul; os clubes de remo convergiram todos para a Baía Sul após 1935, e a natação era
apoiada pela estrutura destes clubes. A prática da natação teve curta duração na baía, até cerca
da década de 40. As competições/regatas de vela e remo ocorriam tanto na Baía Norte quanto

na Sul (DUTRA, 2019; FERREIRA, 1998).
As atividades da Fundação da Sociedade de Regatas na cidade do Desterro iniciaram
em 1861, com a primeira regata em 17 de novembro do mesmo ano. Seus competidores eram
basicamente pescadores ou alunos da Escola de Aprendizes de Marinheiros. Com barcos a remo
e baleeiras na raia, a largada foi dada. Em 1902 surgiu o primeiro clube de regatas, que
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funcionou até 1905 (TESSARI, 2002). Apenas em 1915 apareceram os clubes de remo
tradicionais da ilha, a Federação Catarinense do Esporte, o campeonato estadual e demais
regatas. Conforme conta a história do Clube Náutico Francisco Martinelli8 (2012), as regatas
aconteciam geralmente aos domingos e eram prestigiadas por cerca de 6000 pessoas em meados
da década de 30 (SARTORI, 2013). Na época, os torcedores aglomeravam-se ao longo da orla
e suas EANs, como no Cais Miramar, Trapiche Rita Maria, molhe e rampa onde desciam os
barcos, próximo à rua João Pinto, conforme figura 9.
Figura 9 – Regatas de Remo na Baía Sul em meados da década de 20.

Fonte: JEM (2012).

Quanto ao uso voltado ao desporto náutico, podem ser mencionados os clubes de remo
como o Clube Náutico Francisco Martinelli (1915), Clube Náutico Riachuelo (1915) e o Clube
de Regatas Aldo Luz (1918), todos ainda existentes, porém, realocados após o aterro (VAZ,
1991).
Conforme retrata Tessari (2002, p. 132):
Pela própria situação geográfica, era inevitável sua vocação marítima aliada à
capacidade de muitos cidadãos, tanto no trato com o mar quanto na construção de
embarcações, onde os ventos por sua vez, criam um ambiente propício à prática do
esporte de vela e assim, já nos primeiros tempos ocorriam competições que envolviam
canoas.

Os iate clubes, dedicados à prática da vela recreativa e desportiva, surgiram na década
de 40 (SILVA, 1995) na Baía de Florianópolis. Aproximadamente na localidade da
Agronômica, situava-se o Iate Clube de Florianópolis, hoje inexistente, enquanto na Prainha

8

Entre 1917 e 1935, havia um único clube de remo na Baía Norte, na Praia de Fora, o Clube Náutico
Francisco Martinelli, próximo ao trapiche. Depois, mudou-se para uma sede na Baía Sul, rua Antônio
Luz - fundos com a rua João Pinto, próximo ao Forte de Santa Bárbara. Disponível em:
<http://www.remomartinelli.com.br/?page_id=9> Acesso em: 23 de nov. 2019.
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(Baía Sul) localizava-se o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, presente até a
atualidade.9 Os primeiros campeonatos de vela ocorreram na década de 40, com o primeiro
campeonato estadual em 1943 (TESSARI, 2002) e as regatas, em geral, revezavam-se entre a
Baía Norte e a Baía Sul. Os clubes promoviam o lazer náutico e o desporto, com campeonato
de monotipos como o Lightning, Sharpie e Snipe, veleiros de oceano.
O banho de mar, nas principais praias da área central da baía, ficou em evidência a partir
da década de 20 e, nessa época, o público se banhava à noite, conforme conta Silva (1995). Na
década de 30 passou-se a entrar no mar por volta das 16h e, na década de 40, as praias passaram
a ser frequentadas pelos banhistas também de manhã, quebrando os costumes da época. Com o
passar das décadas, a população foi tomando gosto pela prática, embora ao final da década de
50 já era comentado que a qualidade da água começava a ser questionada pelos seus banhistas
e demais frequentadores, sendo vista imprópria para banho em determinados locais (SILVA,
1995; FERREIRA, 1998). Especialmente as praias próximas ao Mercado Público e Alfândega,
já que, de acordo com a Prefeitura Municipal de Florianópolis (2007), a implantação da rede
coletora de esgotos iniciou em 1913, porém, ainda era incipiente para atender a demanda da
área central.
É nesta mesma época que começam a aparecer novas praias para se frequentar, contudo,
primeiramente, as praias eram frequentadas pelas pessoas que moravam nas respectivas
localidades. Assim, as principais praias a receber os banhistas nesta época eram:
a) Baía Norte
A praia do Müller era a preferida na área central, porém, tida como perigosa para os
banhistas pela correnteza e profundidade no local (SILVA, 1995). Havia também a praia do
Iate Clube, na localidade aproximada onde é hoje a Agronômica, onde situava-se o Iate Clube
de Florianópolis – ICF, o qual era pouco frequentado pelos sócios e suas famílias (SILVA,
1995). Ainda na Baía Norte tinha a praia São Luiz, que recebia a fortaleza de mesmo nome local próximo de onde atualmente se situa o Beira Mar Shopping – além de existir outra praia
chamada Igreja São Luiz, também na mesma baía.
É importante demonstrar que havia a questão do banho de mar na Baía Norte, tal uso é
demonstrado, além das bibliografias pelas imagens históricas que remetem a locais específicos
9

O ICSC-VI teve fundação em novembro de 1942. Disponível em: <http://icsc.com.br/pagina/fundacao-ehistoria/> Acesso em: 12 de jul. 2017.
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com suas EANs, tal como um trapiche com trampolim na Praia de Fora (na altura da atual praça
Esteves Júnior). As crianças e os jovens da época utilizavam estas estruturas para se divertirem
durante o banho de mar.
Além disso, Silva (1995) as praias Abrigo de Menores/Índio Costa, Carvalho, Colombo
Sabino, Patacho, Álvaro Ramos, Chieriguini, Das Dragas, Ernesto Vahl, e a praia Nenen
Valente, eram utilizadas principalmente pelos seus moradores.
b) Na Baía Sul
A praia do Mercado – em frente ao Mercado Público – foi destacada por Silva (1995)
como imprópria para banho, possivelmente afetada em função das atividades do Mercado
Público, como a limpeza do pescado e a falta de outros cuidados. Outra questão é acerca do
fundo lamoso ou pedregoso destas praias, que também não era muito convidativo (SILVA,
1995). A praia do Vai Quem Quer, ao lado da praia do Mercado; a praia do Rita Maria (do
Cais); da Capitania dos Portos, frequentada pelos moradores da Hercílio Luz e ruas próximas;
Prainha, utilizada pelos seus próprios moradores, ambas localizadas um pouco mais ao sul das
praias centrais, aproximadamente onde é hoje o bairro José Mendes. A maioria destas praias
eram utilizadas pelas famílias e moradores da própria localidade. De toda forma, é importante
salientar que, na década de 70, quase todas as praias foram suprimidas pelo aterro hidráulico da
Baía Sul.
Segundo Silva (1995), na área continental da Baía Sul, na década de 40, algumas praias
desta localidade se popularizaram pelos habitantes da ilha, que frequentavam as suas praias
preferidas como a praia de Coqueiros, praia do Meio, praia de Itaguaçu e a praia da Saudade –
esta última tinha ainda como atrativo um trapiche e estrutura de trampolim (quadro 5), seguidas
pela praia de Bom Abrigo e praia do Estreito. Vale mencionar que o acesso facilitado a estas
praias ganhou a preferência dos ilhéus, ao contrário da maioria das praias da ilha que não
estavam na área central e tinham seu acesso muito dificultado pelas suas vias muito precárias.
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Quadro 5 – Principais praias na Baía de Florianópolis.
Principais praias na Baía de Florianópolis
Baía Norte

Baía Sul

Praia do Müller e Praia de Fora

Praia do Mercado Público

Praia São Luiz

Praia do Vai Quem Quer

Praia do Iate Clube

Praia do Rita Maria

Praia Abrigo de Menores/ Índio Costa

Praia da Capitania dos Portos

Praia Carvalho

Praia Prainha

Colombo Sabino

Praia da Saudade

Patacho

Praia de Coqueiros

Álvaro Ramos

Praia do Meio

Chieriguini

Praia de Itaguaçu

Das Dragas

Praia de Bom Abrigo

Ernesto Vahl

Praia do Estreito

Praia Nenen Valente

Fonte: Elaboração da autora.

A praia do Iate clube e outras, como a Praia da Rita Maria, eram utilizadas pelos clubes
de remo e davam suporte ao lazer e esporte náutico em ascensão na ilha (TESSARI, 2002). Já
as que se destacavam por favorecer o banho de mar, contavam com uma orla vistosa, como a
Praia do Meio, na figura 10.
Figura 10 – Praia de Fora, década de 50 e Praia do Meio, década de 70.

Fonte: ND+ (2019) e Viva Coqueiros (2020).
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Outras praias apresentavam infraestruturas com um trapiche e trampolim, tal como a
praia da Saudade na localidade de Coqueiros (figura 11). Nesta época ficaram em evidência os
clubes sociais, principalmente aqueles que davam suporte ao lazer e o banho de mar, tal como
o Praia Clube, em Coqueiros.
Figura 11- Praia da saudade, em Coqueiros década 70 e ano 2013.

Fonte: Elaboração da autora.

A dinâmica natural da baía sofreu alterações significativas, o que provocou mudanças
na paisagem (PELUSO JÚNIOR, 1991) e na urbanização (CAMPOS, 2009). As alterações em
Florianópolis, no último século, podem ser atribuídas de forma sucinta a três fatores marcantes:
a) a centralização dos serviços públicos e administrativos na capital, que consolidou
o núcleo do centro urbano;
b) a integração rodoviária, que substituiu o transporte marítimo pelo rodoviário com
a inauguração, em 1926 da Ponte Hercílio Luz;
c) o turismo, que trouxe grande impacto espacial mesmo sendo uma atividade sazonal
e periférica, sendo também decorrente da ampliação das classes médias urbanas
(VAZ, 1991 apud CAMPOS, 2009, p. 129).

Entende-se que as principais mudanças no município de Florianópolis ocorreram entre
as décadas de 20 e 70, fruto dos investimentos direcionados ao plano urbano, sobretudo, pelas
obras viárias (MONTEIRO, 2005). Em 1926 foi construída a Ponte Hercílio Luz - PHL, e
concomitantemente foram executados uma série de pequenos aterros (CABRAL, 1971), nas
orlas da Baía Norte e Sul.
Adiante temos a primeira imagem aérea disponível para a área da baía, destacando a
ISC. Atenta-se para o desenho da sua linha de costa ao final da década de 30 (figura 12). Nesta
época, ainda não havia sido executada nenhuma obra hidráulica de grande escala.
Na costa insular da Baía Sul - de acordo com a análise das imagens aéreas disponíveis
(figura 11) - desde o final do século XIX, despontaram/predominaram algumas áreas de
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fundeadouro, algumas que, inclusive perduram até os dias atuais. Nas imediações da praia da
Rita Maria e na Prainha estavam presentes fundeadouros onde era possível verificar também a
presença de EANs para o suporte às atividades e usos náuticos.
Até o final da década de 50, nas margens da área central da baía ainda não apareciam os
grandes aterros, mas algumas alterações já podiam ser verificadas (figura 12), tal como o
trapiche na localidade do Jardim Atlântico, onde é possível verificar algumas EANs destinadas
a estaleiros e à pesca na cabeceira continental da PHL e o acréscimo de uma EAN em
Coqueiros. O que fica mais evidente é um aterro hidráulico de tamanho considerável, partindo
de José Mendes até o Forte Santa Bárbara e seu trapiche. É possível observar que pela imagem
aérea de 1957 apresenta mais qualidade e nitidez para verificação do que a de 38.
Figura 12 – Ortofotos de 1938 e 1957 e as EANs na área central e insular da baía.

Fonte: Prefeitura de Florianópolis (2019).
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É importante destacar que, atualmente, algumas destas estruturas foram suprimidas pela
obra do aterro, como os trapiches da área central, na Baía Sul. Outra parte dessas estruturas
sofreram modificações e ganharam outros usos, por não se encontrarem mais à beira-mar,
portanto, perderam sua função inicial.
Entre as décadas de 60 e 70 ocorreram dois expressivos aterros na área central insular
da Baía de Florianópolis, um na Baía Norte e outro na Baía Sul. O maior aterro construído
ocorreu na parte central da cidade, na orla da Baía Sul, na década de 70 (figura 13). Na mesma
época ocorreu o aterro da Baía Norte (MONTEIRO, 2005). Ambos deram suporte às grandes
obras do sistema viário na ilha, como as vias marginais e seus bolsões de estacionamento, anéis
viários e um túnel, que convergem para a área das cabeceiras insulares das pontes.
Figura 13 – Aterro da Baía Sul sendo executado na década de 1970.

Fonte: Acervo Velho Bruxo – UFSC (2013).

A Baía de Florianópolis, tal como a Baía de Guanabara, também recebeu aterro de
grande porte, inclusive, o aterro da Baía Sul, foi concebido nos mesmos moldes do aterro do
Parque do Flamengo, construído em prol do lazer e esportes náuticos no Rio de Janeiro
(MOREIRA, 2013; DE SOUZA; CABRAL, 2011), com a presença de uma Marina Pública (na
época) e outras infraestruturas. Em Florianópolis, as áreas do aterro destinadas ao lazer e ao
espaço público deram lugar ao sistema viário e seus anexos (PIMENTA, 2005). Nas
similaridades entre essas duas baías, predomina o uso náutico para lazer e esporte, uma vez que
a Baía de Guanabara é pioneira na prática do remo e vela no Brasil (DE FARIAS, 2007), a qual
influenciou a capital catarinense no esporte do remo.
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Ainda na década de 70, a atividade portuária e o transporte de cargas e passageiros
estavam praticamente extintos (HÜBENER, 1991) e, em 1975, foi inaugurada a segunda ponte
denominada Colombo Machado Salles, já a terceira, Pedro Ivo Campos, foi construída somente
em 1991.
Na figura 14, que corresponde ao mosaico de imagens aéreas de 1977 da área central da
Baía de Florianópolis, percebe-se algumas mudanças em relação ao mosaico anterior, de 1957.
É possível verificar que as obras dos aterros hidráulicos da Baía Sul estão em andamento, já
constando o traçado viário, os aterros do sistema viário de Coqueiros e da Beira-mar no início
do processo de construção. E por conta destes aterros, os trapiches não são mais identificados
na Beira-mar Norte. Desse modo, as EANs levantadas anteriormente, como o Miramar, o cais
Rita Maria e as infraestruturas do Mercado Público e Alfândega, entre outros, não constam mais
no cenário da baía. Destaca-se ainda na figura 14 a ampliação do local do ICSC e a presença
do trapiche da praia de Coqueiros.
Figura 14 – Mosaico de 1977 área central da Baía de Florianópolis em 1977.

Fonte: Prefeitura de Florianópolis (2019).

Com o projeto e construção da segunda ponte, juntamente com o aterro da Baía Sul, a
Ilha do Carvão, útil e estratégica para a época do funcionamento/abastecimento das atividades
do porto, é alcançada pelas areias do aterro hidráulico em execução, suprimindo suas
instalações10 (figura 15). Assim, neste local acabou ficando um dos pilares de sustentação para
a Ponte Colombo Machado Salles.
10

Na Ilha do carvão haviam instalações como a construção denominada “castelinho” e um trapiche anexo.
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Neste momento da análise já é possível observar que esta baía não apresenta mais a
mesma relação náutica com os municípios de seu entorno, como no passado. O trânsito
marítimo de mercadorias e pessoas enfraqueceu até a sua extinção, como comenta Peluso Júnior
(1991), de tal modo, decretando o fim da atividade portuária para a baía, na mesma época em
que se consolidava o aterro da Baía Sul.
Figura 15 – A área central da baía vista de cima, com a PHL e a Ilha do Carvão.

Fonte: IHGSC ([S d.], grifo do autor).

Concomitantemente a este período, surgiu também o aterro de Coqueiros (ANDRIANI,
2015), inicialmente nas imediações das cabeceiras continentais das Pontes Colombo Salles e
Pedro Ivo Campos até o parque de Coqueiros, nas proximidades da sua via gastronômica que
leva o mesmo nome, lembrando que, na ocasião, a última ponte ainda não havia sido construída.
Nota-se que o trapiche municipal da Beira-mar Norte reaparece após a finalização das
obras do aterro, como evidencia a figura 16. O cenário encontra-se próximo do que temos hoje,
no que se refere à dinâmica dos usos e atividades náuticas e a localização das EANs, com
destaque para os clubes de remo no PNWL e o ICSC.
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Figura 16 – Imagens aéreas de 1994 e 2002 da área central da Baía de Florianópolis.

Fonte: Prefeitura de Florianópolis (2019).

No final da década de 1990, o governo sentiu necessidade de fazer outra obra de grande
porte para contemplar mais infraestruturas urbanas viárias: o aterro da Via Expressa Sul
(Rodovia Governador Aderbal Ramos da Silva), planejado para a área da Baía Sul, na
localidade da Costeira do Pirajubaé - teve início em 1994 e inauguração em 2004 (PEREIRA,
2011). Com 4,6 quilômetros de extensão, concretizaram-se, além da rodovia, outras vias de
acesso para facilitar a ligação com o sul da ISC, por meio do túnel Antonieta de Barros entre os
bairros José Mendes e Costeira do Pirajubaé. Como medida de compensação da obra, ocorreu
a criação da Resex (PEREIRA, 2011) e 3 grandes galpões com seus respectivos trapiches para
apoiar tal atividade extrativista. (PEREIRA, 2011).
O último aterro de grande porte na área central, Beira-mar do Estreito/Continental
(Avenida Cláudio Alvin Barbosa), iniciou suas obras em 2004 e foi entregue em 2012
(ANDRIANI, 2015), por isso, não aparece na Ortofoto de 2002 (figura 16).
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As grandes obras, como os aterros hidráulicos concluídos para as Baías Norte e Sul, e
inclusive, os investimentos do ramo rodoviário (VÁRZEA, 1984) em âmbito nacional
transformaram este espaço e a linha de costa tal como se encontra atualmente (figura 17).
Figura 17 – Principais aterros na área central da baía.

Fonte: Andriani (2015).

Ao longo do tempo, as alterações no plano urbano dos municípios próximos da área
central da baía não foram feitas apenas por aterros, é importante ressaltar que muitos corpos
hídricos e canais de drenagem sofreram alteração de curso, sendo que um número considerável
destes também foi coberto por obras na adequação e dimensionamento de ruas e avenidas. Este
foi o caso da Avenida. Mauro Ramos e a Avenida Hercílio luz, cujo canal foi conectado
subterraneamente aproveitando o antigo leito do rio da Bulha11.

11

Conforme CASAN (2001), o rio da Bulha, atualmente rio da Avenida Hercílio Luz, era tido como fonte de
abastecimento de água em 1651. E em 1909 iniciou a implantação das primeiras redes de distribuição de água em
Florianópolis. As obras destinadas ao Sistema de esgotos sanitários também ocorreram na mesma época, assim
como a construção do forno do lixo, próximo à Baía Sul.
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Conforme já comentado sobre a expansão urbana, incluindo as ocupações irregulares,
convém relembrar um problema destoante destas áreas na zona costeira, a contaminação das
águas costeiras12, sucedendo a outros impactos, a ponto de influenciar nos usos e atividades
náuticas ocorrentes, tais como o banho de mar, a maricultura, por exemplo.
Assim, o crescimento acelerado dos municípios do entorno da baía também contribuiu
para a impermeabilização do solo (FLORIANÓPOLIS, 2004) e a realização das obras
supracitadas, que tiveram grande influência na reformulação da área central, principalmente na
ISC, fator que refletiu nos usos e atividades ali existentes (PELUSO JÚNIOR, 1991;
MOREIRA, 2003). Desse modo, retomando brevemente o histórico da baía, nota-se uma
diversidade de atividades e usos que hoje não ocorrem mais, embora outros tenham prosperado.
3.2 PANORAMA DAS ATIVIDADES E USOS NÁUTICOS ATUAIS
Nesta seção serão demonstradas como as atividades e usos náuticos interagem na Baía
de Florianópolis nos dias atuais, assim como as mudanças do entorno da baía influenciaram na
alteração e/ou perda de EANs (MOREIRA, 2013).
Atualmente predominam alguns estaleiros, além de um estaleiro na região central da
baía, hoje existe 1 estaleiro no rio Biguaçu. Nos municípios de Palhoça e São José há estaleiros
que não estão próximos à água, tendo em vista a divisão, especialização na fabricação das partes
e montagem. A maioria das empresas fabrica embarcações em fibra de vidro, cabinadas ou não,
como as lanchas de pequeno, médio e grande porte. O foco desta atividade hoje é atender a
prática da pesca e mergulho, seja esportivo ou recreativo. Também há, em menor escala, a
produção de embarcações em alumínio.
Ainda sobre a construção naval, o estaleiro Porto Biguaçu Veleiros tem um diferencial
entre os outros, pois recebe diversos tipos de embarcações, como barcos de madeira, aço e
veleiros em fibra, podendo realizar reparos, mudanças ou construção, no entanto, a mão de obra
fica sob a responsabilidade do proprietário da embarcação. Diferentemente dos estaleiros como
Schaefer e FS Yatchs, os quais trabalham com a fabricação padronizada de determinados
modelos, em sua maioria, sendo lanchas.

12

https://ndmais.com.br/noticias/historico-da-balneabilidade-indica-condicoes-das-praiasem-florianopolis-em-20-anos/;
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/verao/2018/noticia/florianopolistem-40-de-pontos-proprios-para-banho-diz-relatorio.ghtml

60
Fazendo um comparativo entre o panorama da construção naval no presente e passado,
percebe-se que esta atividade sofreu mudanças e adaptações pela facilidade no transporte das
embarcações. Não é mais necessário que os estaleiros tenham acesso direto a um corpo hídrico,
muitas entregas de embarcações são feitas por caminhões-cegonha.
Acerca do que está disposto para a baía no Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
do Estado de Santa Catarina (PEGC/SC), é possível destacar que a economia dos 5 municípios:
Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Governador Celso Ramos é composta basicamente
pelo turismo. O PEGC/SC estabelece algumas questões sobre os usos e atividades relacionadas
à maricultura, pesca, uso náutico, uso esportivo e a navegação.

Sobre a atividade da pesca, verificou-se que na baía atualmente não é realizada a pesca
industrial, há a empresa de pescado Pioneira da Costa na área central da baía, por isso, as
embarcações acabam transitando pelo local, inclusive, para abastecimento. Predomina como
atividade, a pesca artesanal e, sobretudo, o cultivo de moluscos, provenientes das fazendas
marinhas, como ocorre no Sul e no Norte da Ilha de Santa Catarina. Na Baía Sul ainda está
presente a atividade extrativista artesanal nos bancos da Resex, envolvendo a comunidade em
seus processos.
Assim como os ranchos de pesca e respectivos trapiches na Via Expressa Sul, algumas
comunidades artesanais foram identificadas na localidade da Beira-mar de São José, próximo
ao Rio Araújo e, na Beira-mar continental, no mesmo município, os ranchos do molhe do Centro.

Atenta-se para o fato destas estruturas terem se instalado nestes locais que sofreram aterros de
médio a grande porte, assim como também ocorreu na Beira-mar Norte, em Florianópolis.
Sendo assim, mesmo em épocas diferentes, os aterros que trouxeram a modificação da orla
orientaram a presença destas estruturas. Em outros locais que não sofreram tais modificações,
mantiveram-se as comunidades pesqueiras tradicionais, como em São José, no rio Aririú e, em
Governador Celso Ramos. Neste último, destaca-se uma das comunidades pesqueiras mais
antigas da baía - ainda em funcionamento - que possui relevante apelo histórico cultural pela
extinta atividade da pesca da baleia e suas armações. É possível perceber que, além da pesca
tradicional, outra variante da atividade entra no cenário, as fazendas marinhas próximas aos
costões.
A atividade da maricultura está distribuída da seguinte forma na Baía de Florianópolis:
a) Baía Sul: predomina a aquicultura nas imediações do Ribeirão da Ilha, em que a
produção é acompanhada pela rota gastronômica, com seus restaurantes típicos; Na costa
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continental, Ponta de Baixo/ Foz do Imaruí - São José; Ponta do Tomé/Barra do Aririú, Pontal,
Praia do Cedro, Enseada de Brito e Foz do Maciambu - Palhoça;
b) Baía Norte: fazendas marinhas de Santo Antônio de Lisboa e Sambaqui, no norte da
Ilha, que também é acompanhada por sua rota gastronômica, na costa insular. Do lado
continental destacam-se, em Biguaçu, a Baía de São Miguel/Tijuquinhas e, em Governador
Celso Ramos, na Baía dos Ganchos, Armação da Piedade e praia do Tinguá.
No município de São José foi observado que as estruturas do molhe do Centro, com as
reformas da prefeitura, propiciaram/impulsionaram o uso do local, o qual se tornou mais
acessível aos pescadores e atrativo à comunidade náutica em geral. A condição criada pelos

molhes oferece proteção às embarcações que estão saindo ou retornando à/da água,
promovendo a condição de um fundeadouro. O local recebe várias embarcações de diversos
usos, o que pode indicar que a segurança e a qualidade físico-natural são importantes
características na promoção às atividades e usos náuticos.
A baía é o local de treino para velejadores e remadores dos 3 clubes do Parque Náutico
Walter Lange e Iate Clube de Santa Catarina, os quais continuam a promover regatas entre as
raias da Baía Norte e Sul, de campeonatos mais simples à campeonatos estaduais, por exemplo.
Os clubes náuticos sofreram mudanças de local devido aos aterros, especialmente os clubes de
remo, que se mudaram para o Parque Náutico e a Federação Estadual do esporte, na área da
cabeceira das pontes. Dutra (2019) comenta que o PNWL agora está situado aproximadamente

onde era a passagem do antigo canal do porto. Nos dias de hoje pode-se destacar a melhoria das
infraestruturas para auxiliar a prática de esportes como o remo e a vela.
O aterro da Baía Sul também afetou o ICSC-VI, propiciando o seu crescimento em área
e visibilidade, desse modo, o clube continuou a promover a pesca esportiva, seus campeonatos
e as regatas para os barcos à vela, bem como a prática recreativa. Além disso, o número de
embarcações aumentou significativamente, sobretudo, de lanchas em consonância com a
produção na região.
Nas alterações provocadas pelos aterros e a extinção da atividade portuária, as dragagens
deixaram de ocorrer com a frequência de antes para a manutenção do canal central da baía. Do
mesmo modo, como a PHL passou a ser um fator limitante para a navegação de cabotagem,
contribuindo na diminuição do alcance do porto de Florianópolis. Estaleiros como Hoepcke e
os veleiros de passeio e competição passaram a enfrentar dificuldades quanto à altura dos
mastros para passar embaixo da PHL, que é a mais baixa das três pontes. O calado dos barcos
também foi aumentando proporcionalmente, sobretudo, dos de competição, que devido às áreas
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rasas da baía, até hoje encontram limitações que afetaram a localização das raias das regatas. Já
para as lanchas de pesca, passeio e mergulho, a profundidade e altura da ponte não interferem
do mesmo modo, a não ser pelo cuidado ao navegar muito próximo à terra.
As limitações e riscos encontrados para os barcos maiores – a partir de cerca de 36 pés
– demandam a necessidade de verificar a maré para planejar a passagem entre as porções sul e
norte da baía. Existe a preocupação pelo perigo de encalhe nas lajes ou áreas menos profundas,
por isso, é necessário apenas ter cuidado sobre a rota, realizar frequentes consultas e guiar-se
pelas cartas náuticas, hoje possuindo muita ajuda da tecnologia para avisar sobre tais locais e
profundidades. Embora o canal central da baía sempre seja mais seguro à navegação, as
embarcações têm o costume de navegar costeando a baía, podendo encontrar eventualmente
rochas submersas, o que é um problema para as embarcações mais simples, que não possuem
os aparelhos de aferição. Para aqueles que não possuem o conhecimento da área, como
navegadores com menos experiência e visitantes, que precisam ter cuidado redobrado,
principalmente no período noturno. As regiões do sul da ilha também oferecem tal perigo, assim
como a parte continental central.
Para o remo, a profundidade da baía não é encarada como um problema. Já para os
pequenos barcos à vela, principalmente os monotipos, a pouca profundidade já causa
limitações, tanto para as regatas quanto para os treinos e passeios, além disso, as áreas próximas
aos trapiches e clubes são sempre mais rasas e com rochas emersas e submersas, as quais
oferecem riscos às embarcações. Para os barcos menores, que podem comumente
emborcar/virar nos treinos e competições, o fundo lodoso da baía pode causar certo desconforto
pois o mastro toca o fundo e, ao desvirar retorna com seu topo e a parte superior da vela cobertos
por lama. Em detrimento destes fatores, as regatas à vela na Baía Sul, principalmente para os
campeonatos maiores, não são tão frequentes, lembrando que algumas destas questões
implicam para a Baía Norte também.
Um fator que já era comentado pontualmente no passado para algumas áreas da baía, e
hoje encontra-se de forma mais generalizada, é a qualidade da água, atualmente muitos pontos
estão comprometidos de acordo com as análises periódicas de balneabilidade do Instituto do
Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA.
Sobre as praias da área central continental, na baía sul, as mais conhecidas: praia de
Fora, praia de Itaguaçu, praia do Meio e a praia de Coqueiros, hoje não recebem banhistas,
diferentemente do passado, porém ainda restaram algumas estruturas como reflexo de um uso
que não ocorre mais, como os trapiches e estruturas de trampolim e escorregador.

63
A utilização da praia para o banho de mar nos municípios de Biguaçu e Governador
Celso Ramos não foi afetada da forma como ocorreu com a área central. Em especial, no
município de Governador Celso Ramos, as praias orientadas à Baía de Florianópolis hoje têm
um apelo maior ao banho de mar e está na rota do turismo náutico do estado e, também para a
Grande Florianópolis.
No que se refere ao lazer náutico, o molhe do Centro, no município de São José, é uma
área que têm recebido praticantes de esportes à beira-mar, e o público que contempla o local
com suas interações peculiares na paisagem - ao longo da via principal que o contorna e/ou
passeia ou transita por ali a pé, de bicicleta, na ciclovia, ou de carro, ônibus, etc. fazendo uma
conexão com os serviços culturais, que será comentada adiante na seção sobre os serviços
ecossistêmicos.
Na Beira-mar Norte também ocorre esta relação entre o público em terra no calçadão,
os esportes náuticos, os pescadores artesanais e os pescadores por lazer, os quais frequentam o
trapiche municipal de Florianópolis e a orla para pescar. Algumas regatas do remo e da vela já
foram planejadas para ocorrer na orla da beira-mar, como campeonatos estaduais, regatas
festivas, no aniversário do município de Florianópolis, por exemplo, e até competições
internacionais, como a Extreme Sailing Series 13 , realizada em 2013, na altura do trapiche
municipal. E sobre o trapiche municipal é importante salientar que também serve de apoio para
algumas embarcações de passeio, algumas escunas que, por vezes, ali ficam ancoradas.
Nas áreas em frente ao trapiche municipal de Florianópolis, PNWL e ICSC estabelecemse três fundeadouros, juntamente com a presença de EANs, uma configuração similar ao que
ocorria antes da execução dos aterros. O fundeadouro do ICSC permaneceu, recebendo as
embarcações de embarcações dos seus associados e de visitantes do clube e ao lado, estão as
canoas e bateiras dos galpões de pesca. Na área das três pontes, onde estão a Marinha dos Portos
e um posto de bombeiros, está o fundeadouro próximo ao PNWL, que atualmente, abriga
embarcações/escunas de passeio, assim como no fundeadouro na Baía Norte, próximo ao
trapiche. Na questão do turismo náutico, estas embarcações rumam para destinos variados, em
sua maioria para as praias distantes da área central ou fora da baía.
Boa parte da economia dos 5 municípios: Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e
Governador Celso Ramos provém do turismo, como apontado pelo Plano Estadual
Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina – PEGC/SC. Sobre o turismo náutico, com base nos
13

Este campeonato possui várias etapas, que ocorrem em diferentes países e continentes. Em outra oportunidade
(2012), já foi sediada na Baía de Guanabara também.
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levantamentos da SANTUR (Santa Catarina Turismo), aponta-se que as rotas de navegação e
os principais fluxos das embarcações se dão pelos passeios turísticos na baía, destacando que,
no verão, ocorre a intensificação diária no trânsito de embarcações.
A Baía Sul abriga na área central algumas escunas de passeio, que partem dos trapiches
da localidade em direção à Baía Norte para destinos variados, em sua maioria, para as praias
fora da baía.
Ao norte da Baía de Florianópolis, apontando para o município de Governador Celso
Ramos, as localidades Baía dos Golfinhos e a praia da Armação da Piedade se destacam no
turismo náutico, apesar de apresentarem poucas EANs. Na maior parte das vezes, as EqANs,
recebem os passageiros das escunas de turismo. Além das escunas de passeio, também existem
veleiros e lanchas que visitam o local, que por lá passam o dia fundeados ou pernoitam. No
local, os restaurantes da própria praia oferecem o serviço às embarcações com entrega via mar.
Próxima à Baía dos Golfinhos está a Ilha e Fortaleza de Anhatomirim, uma das mais visitadas
pelos estudantes das instituições de ensino de toda a região. É um local atrativo ao turismo
náutico com foco na educação e história do local podendo atender a diversos públicos. Seguindo
para o segundo e terceiro vértice do triângulo defensivo, na praia do Forte (São José da Ponta
Grossa), no lado insular da baía e entre elas, um pouco abaixo, na Ilha de Ratones Grande (Santo
Antônio de Ratones Grande), também oferecendo mais opções à visitação, nos mesmos termos
da primeira.
Na Ponta de Baixo, em São José, a prefeitura se encarregou da construção de um
trapiche e fingers flutuantes para impulsionar o turismo, porém, as estruturas carecem de
manutenção pela administração municipal.
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Quadro 6 – Atividades e usos náuticos da baía desde o início do século XX.

Fonte: Elaboração da autora.

Ao traçar um encadeamento histórico destes acontecimentos, verifica-se que relação das
atividades náuticas, usos e estruturas referidas na pesquisa estão intrinsecamente ligadas ao
surgimento das obras de aterros de pequeno, médio e grande porte em ambas baías Norte e Sul
(VAZ, 1991), assim como a decadência e extinção da atividade portuária (HÜBENER, 1981;
PELUSO JÚNIOR, 1991; BASTOS, 2007). A urbanização crescente nas bordas da baía
(BASTOS, 2007; CAMPOS, 2009) impulsionou promoveu algumas dessas mudanças no
panorama das atividades e usos náuticos da Baía de Florianópolis.
Ainda analisando o mesmo quadro é possível dizer que o reflexo destas atividades e
usos náuticos indicam a alteração da paisagem e dinâmica desta baía, envolvendo as questões
da percepção ambiental e cultural, que serão abordadas sob a ótica dos serviços ecossistêmicos.
3.2.1 Levantamento das atividades e usos náuticos e EqANs
Este tópico permeia alguns aspectos em relação à percepção das atividades e usos
náuticos ao longo da baía, o que permite retratar os EqANs – Equipamentos de Apoio Náutico
levantados a partir do campo, assim como os conflitos ocorrentes sob a ótica das atividades e
usos náuticos.
A presença de EANs, mais precisamente as EsANs, que se multiplicaram, tal como
apresenta os levantamentos do GERCO/SC e PON, quando comparados com o levantamento
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das estruturas nas ortofotos de 1938 a 1994, apresentadas anteriormente. Hoje a maioria das
estruturas de apoio náutico estão distribuídas nas bordas da baía, ao longo das vias principais,
como na parte insular ou, em terrenos de particulares, algumas com acesso ao público, outras
não.
Para este trabalho, utilizou-se a denominação mais abrangente, como as EANs Estrutura de apoio náutico, assim como para fins específicos, utilizou-se a diferenciação EqAN.
A necessidade de diferenciação da denominação EAN surgiu devido aos problemas para
diferenciar estruturas simples e isoladas das que comportam uma série de usos/atividades e
serviços para detalhar o que é conveniente para a pesquisa. Esta diferenciação serve como
alternativa ao que é utilizado referente às legislações14 que só diferenciam as EANs por poucos
parâmetros e, entre eles, o porte. As denominações propostas enfatizam mais informações e
diferenciações sobre o uso ou atividade do local e facilita a descrição das mesmas.
Para tanto, as pesquisas em campo orientaram e deram subsídio à obtenção de
informações quali e quantitativas acerca dos Equipamentos de apoio náutico existentes15 na
área de estudo. Estas informações resultaram no levantamento detalhado das EqANS da Baía
de Florianópolis16 (quadro 7).

14

Instrução Normativa no 33 (IN 33) - IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina); Resolução
CONSEMA nº 10/2012.
15 O levantamento foi pautado nos parâmetros previamente definidos acerca das estruturas e equipamentos
náuticos, que cabem para esta pesquisa.
16 Levantamento trazendo as EqANs – em operação/funcionamento na Baía de Florianópolis até presente data de
análise (agosto de 2019), verificadas mediante visitas em campo.

67
3.2.1.1 Levantamento das EqANs de Florianópolis
Quadro 7 – Levantamento das EqANS de Florianópolis.
LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO NÁUTICO (EqANs) *17
Município

Baía

Baía
Sul

Florianópoli
s

Baía
Norte

Localização

Estrutura
(tipo)

Atividades/uso

Nome

Estruturas Internas

Insular;
Central

Parque
Náutico

Público –
desportivo
recreativo

PNWL

Galpões e molhe com
finger flutuante

Insular;
Central

Iate Clube

Sociedade
privada –
desportivo
recreativo

Iate Clube
de Santa
Catarina Veleiros da
Ilha

Rampa de acesso, 3
trapiches fixos, pátios,
galpões de guarderia e
manutenção,
abastecimento/
Combustível

Insular; Sul
da Ilha

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Garagem
Náutica
Ribeirão da
Ilha

Pátio, guincho/trator

Continental;
Itaguaçu

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina
Itaguaçu

Pátio, Rampa;
Trapiche flutuante

Continental;
Estreito

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina Baía
Norte

Rampa de acesso,
pátio coberto; tratores

Continental;
Estreito

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina Sea
Scape
Oceanic

Rampa, tratores.
Abastecimento, pátio
coberto

Insular;
Santo
Antônio de
Lisboa

Marina

Privado recreativo

Marina
Santo
Antônio

Rampa; Transporte;
Pátio, Vagas secas e
molhadas; reparos

Insular;
Sambaqui

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina
Marina

Rampa, trapiche,
tratores, Galpões de
guarderia

Insular;
Sambaqui

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina
Guará

Rampa, trator

Fonte: Elaboração da autora.

17

*Foram levantados apenas locais que apresentavam relevância por abarcar múltiplos usos/atividades. Marinas,
garagens náuticas, clubes, associações e afins que se apresentaram significativo ou expressivo apoio das atividades
e usos náuticos na Baía e suas adjacências, como ocorre no rio Biguaçu.
** Neste município foram consideradas também as EqANs localizadas no rio Biguaçu, tendo em vista a
dinâmica/interação ali implícita, importante para o detalhamento das atividades e usos náuticos na área de estudo.
Assim, foram levantados equipamentos de apoio náutico correlatos, equipamentos náuticos pertencentes à
construção naval, considerada uma atividade náutica. Oferecem serviços direcionado à comunidade
manutenção/reparo, reformas e construção de embarcações, porém, não oferecem os serviços de Marina/Garagem
Náutica.
*** No município de Governador Celso Ramos existem Condomínios com prestação de serviço de Garagem
Náutica para as embarcações de moradores, porém, estas não foram levantadas por questão de relevância e
acessibilidade, tendo em vista que recebem/atendem apenas seus respectivos condôminos.
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A seguir serão demonstradas as principais EqANS levantadas no campo.
O Parque Náutico Walter Lange, criado na década de 1970, é uma grande estrutura de
apoio ao uso náutico esportivo e concentra os três clubes de remo de Florianópolis. Localizado
na cabeceira insular das pontes Governador Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, o PNWL
ainda conta com uma boa infraestrutura (figura 18), contendo, além dos clubes de remo, um
molhe e um trapiche anexo para descer as embarcações ao mar. Os hangares agregam, cada um,
algumas atividades como a marcenaria voltada ao reparo das suas próprias embarcações e
equipamentos de treino - academia, máquinas ergonômicas de remar e tanque de prática.
Figura 18 – Estrutura dos clubes de remo do PNWL.

Fonte: Elaboração da autora.

O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha é uma completa estrutura náutica
pertencente à Baía Sul. Na sua estrutura, existem diversos serviços para atender setor náutico,
como pintura, marcenaria e serviço em fibra (reparos), mecânica de motores, marinharia e
garagem, abastecimento e outras funções disponíveis nos serviços de uma marina,
contemplados nesta infraestrutura de grande porte. Além de ser voltado para o lazer, também é
voltado para esportes náuticos, como a vela e a pesca.
Assim como o remo e seus clubes, o clube de vela também possui reconhecimento
nacional, tendo em vista o nível técnico de seus competidores, com medalhas conquistadas à
nível nacional e mundial (ICSC-VI, 2012).
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Na figura 19 é possível visualizar o ICSC – VI com a presença de 1 de seus 3 trapiches
e uma rampa náutica. A movimentação das embarcações é feita por meio de tratores e, para
subir veleiros, um guindaste. Além das vagas secas, no pátio, existem vagas nos trapiches e nas
poitas em frente ao clube.
Figura 19 – Trapiches e finger flutuantes com o pátio ao fundo do ICSC.

Fonte: Elaboração da autora.

Para o sul da Ilha, na localidade do Ribeirão da Ilha – Rodovia Baldissero Filomeno encontra-se a EqAN Marine EcoPark, que fica cerca de uma quadra afastada da orla e utiliza
tratores para se locomover/guinchar, entretanto, como não tem acesso direto à água não será
contabilizada. Adiante, na Costeira do Ribeirão, destaca-se a presença da Garagem Náutica
Ribeirão da Ilha (figura 20), com a presença de uma rampa e pátio, a qual serve para suprir
serviços de limpeza e manutenção de embarcações; predominam as lanchas de pequeno a médio
porte, mas também recebem veleiros de pequeno porte.
Figura 20 – Garagem Náutica Ribeirão da Ilha.

Fonte: Elaboração da autora.
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Em Santo Antônio de Lisboa, na rua Gilson da Costa Xavier, em diferentes alturas, estão
localizadas 3 EqANs:
Figura 21 – Marina Marina e Marina Guará.

Fonte: Elaboração da autora.

A Marina Guará, destacada na letra A, e a Marina Marina, destacada na letra B (figura
21), apresentam problemas com os cabos da rede elétrica, pois encontram-se do outro lado da
rua, precisando também atravessar a via com os tratores para acessar as rampas públicas. Ainda
é possível observar na imagem C, que próximo às duas rampas há um trapiche de pequeno porte
com uma parte fixa e plataforma flutuante usada pelos pescadores e comunidade. Os usuários
das EqANs também confirmam que a estrutura auxilia no embarque e desembarque de seus
passageiros.
Figura 22 – Marina Santo Antônio.

Fonte: Elaboração da autora.
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A Marina Santo Antônio (figura 22) funciona um pouco diferente das outras duas da
mesma localidade, tendo em vista seu caráter de marina, possui barcos em vagas secas e
molhadas. Para tanto, existe o serviço de locomoção das pessoas por um pequeno barco na rota
marina - barco, barco - marina ou para subida e descida de embarcações pela rampa e trator, no
caso das que ficam em carretas, nas vagas secas. Sendo assim, não há impedimento quanto às
embarcações com mastro, por exemplo. A marina também oferece serviços de náutica, em
geral, para reparos e manutenção.
Outro aspecto a comentar sobre a localidade destas EqANs, é que em frente à marina e
por toda orla da praia de Santo Antônio de Lisboa está um fundeadouro com expressiva
quantidade de embarcações. Existem algumas fazendas marinhas ao norte e ao sul do
fundeadouro e próximo a Ponta de Santo Antônio.
Na Baía Norte – lado continental – ainda no município de Florianópolis, aparecem mais
algumas EqANs. Na figura 23, na foto A é possível visualizar de um lado da rua, a Marina Sea
Scape Oceanic e, do outro lado, a rampa náutica; na foto na B é demonstrada a Marina Baía
Norte:
Figura 23 – Rampas náuticas do Balneário do Estreito.

Fonte: Elaboração da autora.

Ambas as EqANs possuem pátio coberto para as embarcações, e para descer e subir os
barcos utiliza-se um trator. Semelhante à questão de Santo Antônio de Lisboa, tanto para os
serviços náuticos prestados nas EqANs, quanto para a questão da localização próxima ao
cabeamento da eletricidade, há um ponto limitador quanto ao tamanho das embarcações para a
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movimentação. Ainda, no caso da localidade do Estreito não há um fundeadouro, limitando por
tipo e tamanho os barcos que recebem.
3.2.1.2 Levantamento das EqANs de São José
Quadro 8 – Levantamento das EqANs de São José.
LEVANTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO NÁUTICO (EqANs) DA BAÍA DE FLORIANÓPOLIS
- Múltiplos usos*
Município

São José

Baía

Localização

Estrutura (tipo)

Baía Sul

Beira-Mar
Continental

#

Atividade
s/uso
Público pesca,
recreativo

Nome

Estruturas Internas

"Molhe do
Centro"

Galpão de pesca, associação
de Pesca, rampa, molhe;
vagas de pátio e em poitas

Fonte: Elaboração da autora.

O molhe do Centro é uma área que conta com um rancho de pesca18, 2 molhes, 2 rampas
náuticas e pátio, com vasta área para receber barcos em carretas. Possui área para vagas secas,
porém ainda com pouca organização, em um local ficam as embarcações de recreio e, próximo
ao galpão de pesca, ficam as canoas dos pescadores, em geral, de pequeno porte, bateiras,
canoas e algumas embarcações de tamanho médio com cabine. Os barcos ficam tanto na água
quanto em terra, assim como Os barcos à vela e demais embarcações (canoas, monotipos,
pequenas lanchas, caiaques, etc.).
A infraestrutura do local se aprimorou, mais uma rampa foi construída, o espaço ficou
mais amplo e o rancho de pesca sofreu algumas modificações. A área, que também pode ser
determinada como pátio, funciona como “estacionamento” para receber as embarcações novas
que chegam por terra e, sobretudo, para as embarcações em carretas, que descem à água para
passeio e retornam ao local seco ou ainda para receber aquelas que estejam em reparo.
O molhe do Centro apresenta condições para servir de fundeadouro, o predomínio dos
ventos do quadrante norte e nordeste promove segurança às embarcações que ali estão
fundeadas em suas devidas poitas. Apesar de ainda não se caracterizar como uma infraestrutura
organizada, este equipamento público municipal é capaz de proporcionar suficientemente as
práticas da pesca e recreação, haja vista o número de embarcações que o local tem recebido,
inclusive barcos de recreio, de motor ou à vela e de apoio à pesca.
18

Rancho de pescadores Hilário Vieira, inaugurado em 2005 pela Prefeitura Municipal de São José.
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Figura 24 – Estrutura do molhe do Centro.

Fonte: Elaboração da autora.

A figura 24 retrata a estrutura do molhe em 2013, podendo ser comparada com a imagem
ao lado que é de 2019, a fim de verificar o crescimento e popularização deste local, que pode
ser observado pelo número de embarcações em terra e na água.
3.2.1.3 Levantamento das EqANs de Palhoça
Quadro 9 – Levantamento das EqANs Município de Palhoça.
Palhoça

Baía Sul

Localidade
Praia de
Fora

Marina

Privado recreativo

Marina
Palhoça

Rampa de acesso, trator,
vagas secas cobertas

Fonte: Elaboração da autora.

Para o município de Palhoça ficou destacada apenas a Marina Palhoça dentro dos limites
da baía. Possui estruturas simples para receber barcos à motor de porte pequeno, tendo em vista
a altura de seus hangares quanto às vagas secas. Existem algumas poitas em frente à EqAN,
mesmo que em pouca disponibilidade, oferecem apoio aos usuários do local.
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3.2.1.4 Levantamento das EqANs de Biguaçu
Quadro 10 – Levantamento das EqANs Município de Biguaçu.
Baía
Norte

Rio Biguaçu

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina Pier
33

Rampa; trapiches e
fingers flutuantes;
Tratores; Pátio com vagas
cobertas e descobertas;
Posto de abastecimento;
Galpão de manutenção.

Estaleiro

Privado –
Prestador de
Serviços

Porto
Biguaçu
Veleiros

Rampa; Trapiche; Píer
flutuante; Galpão de
manutenção; Pátio
descoberto; Serviço de
reparo, modificações de
projeto e construção de
embarcações (aço; madeira
e fibra.)

Marina

Privado recreativo

Marina X
Boat

Rampa; 2 tratores;
Galpões de guarderia;
Serviços de reparo e
limpeza.

Baía Norte

Localidade de
São Miguel

Marina

Privado recreativo

Restaurante
e Marina 3
Mares

Trapiche fixo; Rampa de
acesso; Galpão; Trator;
Serviços e restaurante
anexo.

Baía Norte

Localidade de
Tijuquinhas

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina
Terra Firme

Rampa; Vagas de pátio
cobertas e descobertas;
trator; Lavação.

Baía Norte

Rio Biguaçu

Baía Norte

Localidade de
São Miguel

Biguaçu**

Fonte: Elaboração da autora.

As EqANs no município de Biguaçu estão na localidade de São Miguel, em Tijuquinhas
e à beira do rio Biguaçu. Foram encontradas outras EANs com usos diversos localizadas no
mesmo rio, entretanto, elas não foram contabilizadas pela dificuldade de acesso ao local e
informações.
Figura 25 – Marina Pier 33.

Fonte: Elaboração da autora.

A Marina Pier 33 (figura 25) é um equipamento náutico de médio/grande porte e, tendo
em vista a sua estrutura e localização admite embarcações de pequeno à grande porte no local.
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Possui trapiches com fingers flutuantes, local de abastecimento, pátio amplo com vagas
descobertas e hangares. Também é possível deixar as embarcações em vagas molhadas,
acostadas ao trapiche; não há vagas em poitas.
As marinas 3 Mares e Xboat Marine estão localizadas na baía de São Miguel, em
Biguaçu. A Marina 3 Mares é anexa a um restaurante e possui rampa náutica, hangar alto para
receber embarcações à motor de médio a grande porte, trator e demais serviços náuticos. Ainda
foi identificado um trapiche que é utilizado pela marina. A Marina XBoat possui um pátio
amplo, com galpões altos que recebem embarcações de médio a grande porte, dois tratores,
oferecendo serviços de reparo e náuticos em geral.
Destaca-se o aspecto positivo da localização destas EqANs no município serem
confrontantes diretas com o corpo hídrico, diferentemente do que ocorre em outras localidades.
Figura 26 – Marina Terra Firme.

Fonte: Elaboração da autora (2019).

A Marina Terra Firme (figura 26) possui amplo pátio e galpões, rampa náutica,
trator/guincho e empilhadeira para jet skis e lanchas. Recebe embarcações de pequeno a
médio/grande porte como jet skis, monotipos, lanchas e veleiros. Apesar de não se localizar na
área central da baía, ela apresenta uma ótima infraestrutura, podendo receber diferentes tipos
de embarcações.
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3.2.1.5 Levantamento das EqANs de Governador Celso Ramos
Quadro 11 – Levantamento das EANs Município de Governador Celso Ramos.
Governador Celso
Ramos***

Baía
Norte

Localidade
da Fazenda
da Armação

Garagem
Náutica

Privado recreativo

Marina São
Sebastião

Pátio
semicoberto,
trator.

Fonte: Elaboração da autora.

Na área do município que corresponde à Baía de Florianópolis foi encontrada
apenas a Marina São Sebastião, na localidade da Fazenda da Armação. É uma EqAN que
possui pátio semicoberto com galpões altos, podendo abrigar embarcações à motor, de
médio a grande porte. Possui trator para a movimentação de embarcações, porém, não
possui rampa náutica.
É importante comentar que, na mesma orla do município existem outras EqANs,
entretanto, são de domínio do próprio condomínio residencial, assim, recebem apenas as
embarcações de moradores.
Com as informações levantadas e explanadas nos quadros do capítulo anterior, foi
possível a espacialização das informações no mapa final das EqANs levantadas para a
Baía de Florianópolis (figura 27).
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Figura 27 – EqANs na Baía de Florianópolis.

Fonte: Elaboração da autora.

3.2.1.6 Levantamento dos estaleiros
Em relação à construção naval, foram levantados também os estaleiros presentes na
região da Grande Florianópolis que não estão próximos à agua. Atenta-se a esta configuração
pois, no passado os estaleiros encontravam-se necessariamente à beira-mar, e se localizavam
principalmente na área central. Atualmente, a atividade naval cresceu e se diversificou. A
quantidade de estaleiros é superior à do passado, E encontram-se espalhados ao longo das
principais rodovias que cortam os 5 municípios, a BR-101 e a BR-282, por facilitar a dinâmica
de escoamento das embarcações. Poucos estaleiros estão na orla da baía e sistemas anexos,
como é o caso do Schaefer Yachts, FS Yachts, estaleiro escola Madeira Mar e os estaleiros no
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rio Biguaçu. Para tanto, elencamos os estaleiros existentes nos municípios circundantes da baía
quanto a sua localidade e tipos de produtos oferecidos (quadro 12):
Quadro 12 – Estaleiros/atividade de construção naval nos municípios da baía.
Estaleiro/Empresa

Produtos

Localização

Estaleiro escola Madeira
Cursos (teórico e prático)
Mar

Balneário Estreito,
Florianópolis
Estreito,
Florianópolis; Aririú,
Palhoça

Schaefer Yachts

Lanchas de pequeno, médio e grande
porte

Zeta Estaleiro

Lanchas de pequeno a médio porte para
lazer e pesca, diversos modelos.

Aririú, Palhoça

Lanchas tipo Monocasco e Catamarã de
pequeno a médio porte para lazer e esporte
(mergulho e pesca)

Aririú, Palhoça

Hydrus Yachts

Lanchas e outros artigos (pranchas de
StandUp Paddle)

Aririú, Palhoça

SEC Boats

Lanchas de diversos modelos, de pequeno
a grande porte

Palhoça

Estaleiro Krause

Embarcações de 16 a 24 pés em fibra de
vidro modelos: esporte/recreio; TR/casco
para mar aberto (pesca e mergulho)

Areias, São José

Estaleiro FS Yachts

Lanchas de pequeno a médio porte. Venda
de embarcações novas e usadas

Biguaçu

Floripa Náutica Sunline Boats

Carretas Náuticas; Embarcações a motor,
modelos cabinadas e abertos

Fundos, Biguaçu

Mastro D`ascia

Fonte: Elaboração da autora.
* Os campos em azul sinalizam os estaleiros que possuem ligação direta com a baía.

No rio Biguaçu, destaca-se além da existência de uma marina de médio/grande porte, o
estaleiro Porto Biguaçu Veleiros (figura 28), com saída direta para a água. É uma estrutura que
dá suporte à atividade similar a dos estaleiros elencados, funcionando como uma estrutura de
apoio para a construção e reformas/reparos de embarcações, todavia, não pela administração do
local, mas pelos seus próprios responsáveis.
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Figura 28 – Estaleiro Porto Biguaçu Veleiros.

Fonte: Elaboração da autora.

O local é capaz de receber diversos tipos de embarcações para reparos ou construção,
como veleiros, barcos de pesca e lanchas que estejam passando por alguma intervenção/reparo.
Também aceita embarcações em processo de construção. Não possui rampa náutica, porém,
possui um guindaste para subir barcos de pequeno a médio porte ou retirada de mastro para
reparos. Possui um deck, outra estrutura que possibilita a chegada de embarcações pela água. É
possível executar pequenos reparos nos barcos enquanto acostados.
É importante mencionar que também foram identificadas, porém, não contabilizadas, as
lojas do ramo e os pequenos estaleiros, locais de reforma e construção de barcos de pesca, de
madeira e outros tipos em todos os 5 municípios. Prezou-se por levantar os nomes com maior
expressividade para compreender a influência/relevância desta atividade.
3.2.2 Conflitos entre atividades e usos náuticos na Baía de Florianópolis
Este tópico traz os conflitos existentes entre as atividades e usos náuticos na Baía de
Florianópolis (figura 29), a fim de desdobrar tais ocorrências e suas peculiaridades.
Figura 29 – Atividades e usos náuticos atuais na Baía Florianópolis.

Fonte: Elaboração da autora.
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É interessante destacar que, tanto para a Baía Norte quanto para a Baía Sul, ocorrem
conflitos similares - sobretudo para o lado insular - em virtude das atividades e usos que detém.
Neste sentido, as vias principais ao Norte e Sul da ilha possuem rampas e também fazendas
marinhas, que serão detalhadas a seguir.
Ao longo das vias principais do Sul da ilha são percebidas algumas EANs, como rampas
de pequeno e médio porte que apoiam e favorecem o uso náutico (figura 30). Com um olhar
orientado aos conflitos entre as atividades e usos náuticos, por exemplo, é possível notar que
algumas das rampas estão próximas às fazendas marinhas. Tal questão desdobra para outras
demandas de planejamento e ordenamento das atividades e usos da baía e seus recursos.
Figura 30 – Rampas (EANs) existentes à rodovia Baldicero Filomeno.

Fonte: Elaboração da autora.

Os parques aquícolas (figura 31) ocupam uma grande área em frente às estruturas
náuticas, como trapiches e rampas, impedindo ou dificultando a circulação de embarcações.
Devido ao mau uso/descuido ou até mesmo abandono dos parques, os condutores de
embarcações desavisados podem colidir ou enganchar-se nos cabos soltos na água, provenientes
das poitas (flutuadores) do parque aquícola, os quais podem ocasionar danos ou avarias aos
motores e outras estruturas destas embarcações.
Figura 31 – Foco para a maricultura e a pesca artesanal na localidade do Sul da ilha.

Fonte: Elaboração da autora.
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Assim como o turismo, a maricultura também apresenta relevância na economia dos
municípios do entorno da baía. A seguir são demonstrados os locais de predomínio desta
atividade (quadro 13):
Quadro 13 – Locais de predomínio de predomínio da maricultura na Baía.

Fonte: Elaboração da autora.

As referidas áreas de cultivo constam no Plano Local de Desenvolvimento da
Maricultura – PLDM, vinculado ao Ministério da Aquicultura e da Pesca19.
Para a aquicultura o cultivo de ostras, mexilhões (malacocultura) e etc., é responsável
por trazer tanto impactos no meio social, quanto marinho. Estes impactos apresentam caráter
negativos e positivos para ambos os meios. O impacto/poluição visual por parte destas
estruturas da atividade é apontado no diagnóstico do Plano de Gerenciamento Costeiro de Santa
Catarina – PEGC/SC (2010). O impacto visual causado pela atividade da maricultura ocorre,
geralmente, quando algumas áreas de cultivo se utilizam de flutuadores de diferentes tamanhos
e cores. Esta disposição de flutuadores infringe a legislação, que obriga os flutuadores a
seguirem um determinado padrão.
Sobre os impactos na qualidade da água afetando o cultivo das espécies, foi apresentado
no PEGC/SC que:
A melhor alternativa para evitar a contaminação dos moluscos e das áreas de cultivos
por metais é identificar as fontes poluidoras e implantar sistemas de tratamento de

19

Este plano é responsável por mapear os parques aquícolas existentes, analisar e determinar, com base nas
comunidades tradicionais, as possibilidades de expansão e manutenção desta atividade na Baía de Florianópolis.
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efluentes industriais e domésticos. Quando essa premissa não é observada é
recomendável não realizar cultivos de moluscos nestas áreas (SPG, 2010, p. 379).

Na Baía Norte, na costa insular, a rua Gilson da Costa Xavier apresenta cabeamentos de
energia por postes, os quais são um fator limitante para o tamanho dos barcos, uma vez que os
estabelecimentos ficam do lado oposto ao mar na via. Tal questão interfere na oferta dos
serviços daquele local, limitando o tipo de embarcação e tamanho máximo que podem atender.
Então tais EqANs recebem o público das embarcações a motor, em sua maioria, lanchas com
até cerca de 30 pés para descer de forma segura os barcos até a água. Além do tamanho das
embarcações, os veleiros também são afetados pela questão dos mastros quando não há
possibilidade de escamoteá-los ou retirá-los facilmente, no caso de monotipos. Para este tipo
de embarcação a solução mais viável, neste caso, seria o fundeadouro, porém, para a localidade
apenas a Marina Santo Antônio oferece este serviço.
Neste sentido, as localidades ao longo da via referida, também possuem fazendas
marinhas e dois locais de fundeadouros. Em Santo Antônio de Lisboa, seu fundeadouro mais
frequentado/utilizado fica localizado entre duas áreas de fazendas marinhas. Em Governador
Celso Ramos, na entrada da baía de Ganchos, o local de fundeadouro utilizado pelos pescadores
também é utilizado para a atividade da maricultura. A praia da Armação da Piedade é uma área
de fundeadouro e também é voltada à atividade da maricultura, que estão situados nos cantos
extremos da praia. Além disso, também é fácil encontrar outras fazendas marinhas próximas à
entrada da praia do Tinguá. Em vias gerais, há uma forte expressão da pesca extrativista e da
maricultura neste município.
O quadro14 mostra que a maricultura é a atividade náutica que mais aparece,
espacialmente falando, e o uso náutico para o lazer e desporto são os mais relevantes. Foi
verificado que a principal atividade e o principal uso náutico da baía refletem o conflito mais
recorrente nela (quadro 14).
Quadro 14 – Principal uso e principal atividade náutica ocorrentes, que convergem no
principal conflito encontrado na Baía de Florianópolis.

Fonte: Elaboração da autora.
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Pensando na atual espacialização dos cenários acima, a maioria das áreas tem apelo
turístico e também assemelharem-se em uma característica específica: ambas retratam a
atividade da maricultura e o uso para o recreio náutico. Sendo assim, a configuração físiconatural propicia destas duas localidades beneficia esses dois, assim, concorrerem neste mesmo
espaço, refletindo o mesmo tipo de conflito ambos na costa insular da baía, porém um ao sul e
outro ao norte.
Costanza (2015) complementa que, a partir dos serviços provenientes de um
ecossistema é possível reconhecer de potenciais impactos deste sistema, sendo assim, torna-se
interessante utilizar uma metodologia que analise os impactos e conflitos ocorrendo no sistema
para melhor compreensão das peculiaridades daquele local. A seguir apresenta-se os conflitos
e impactos entre as atividades e usos pertencentes à Baía de Florianópolis (quadro 15).
Quadro 15 – Os conflitos e impactos entre atividades e usos mais recorrentes na baía.
Conflitos entre usos e atividades na Baía de Florianópolis - SC
Atividade/Uso

Pesca
artesanal

Fazendas
Marinhas

Construção
Naval

Desporto
náutico

Lazer
náutico

Turismo
náutico

Pesca
artesanal

0

-1

0

-1

-1

-1

Fazendas
marinhas

-1

-1

0

-1

-2

-2

construção
naval

0

0

0

0

1

0

Desporto
náutico

-1

-1

0

0

0

2

Lazer
náutico

-1

-2

1

0

0

2

Fonte: Elaboração da autora.
* Algumas atividades e usos não constam no quadro pois são inexistentes no cenário atual da baía, como o
transporte aquaviário e a atividade portuária, por exemplo.
** A atividade da construção naval consta-se presente, de acordo com a empresa Schaeffer Yatchs, que possui
duas fábricas, uma no município de Florianópolis, localizada no Estreito (próxima aos vãos centrais das pontes)
e uma em Biguaçu, com isto, pode-se perceber que a atividade é neutra, de certa forma, frente aos outros conflitos
da baía, sobretudo, por não ter característica expressiva.

O PEGC/SC, ainda em seu diagnóstico da faixa marinha, traz os impactos e conflitos do
uso do mar e fazendo um contraponto com o que foi compreendido em campo, para a área da
Baía de Florianópolis relativa a sua costa insular, é possível perceber as dificuldades impostas
quanto aos conflitos de uso e de atividades. O PEGC/SC evidencia o que foi visto em campo.
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As áreas de maricultura no sul da ilha se sobrepõem em duas UCs, uma federal e outra estadual.
O conflito também se estende para a navegação, relativos aos barcos de passeio (lazer náutico)
e os parques aquícolas. Vale também salientar que existem rampas públicas na orla da
localidade, não levantadas no documento do PNGC.
Quanto aos impactos e conflitos do uso, fazendo um contraponto com o que apresenta
PEGC/SC (2010; 2012) e o que foi compreendido em campo para a área de estudo, é possível
perceber as dificuldades para manejar e minimizar os conflitos encontrados. Como exemplo
desses conflitos e impactos percebidos na baía estão as áreas de maricultura no sul da ilha, que

se sobrepõem em duas Unidades de Conservação, uma federal e outra estadual - a Resex
Marinha do Pirajubaé e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e Área de Proteção Ambiental
do entorno costeiro, entre Biguaçu e Governador Celso Ramos. O conflito também se estende
ao uso da navegação, relativo aos barcos de passeio (lazer náutico), suas estruturas e
equipamentos náuticos e os parques aquícolas.
No que se refere à pesca apresenta-se como importante atividade promovida na Baía de
Florianópolis, acerca dos conflitos, o plano afirma que não existe qualquer tipo de conflito entre
a pesca artesanal e a pesca industrial (SPG, 2010). Oconflito entre a pesca artesanal e a pesca
industrial, teoricamente/legalmente não ocorre na baía. Entretanto, a Pioneira da Costa – uma
das empresas líderes no ramo da pesca industrial no Estado de Santa Catarina – possui uma de

suas instalações na área continental central da baía, o trânsito de embarcações e demais
processos inclusos nesta atividade, tais como descarga de pescado e abastecimento de
embarcações podem vir a impactar em outras atividades e usos.
O conflito entre as EANs de suporte ao lazer e a pesca artesanal ocorre também quando
um deles age em descumprimento às práticas marítimas, por exemplo, quando pescadores
jogam suas linhas no vão central das pontes que interligam a ilha ao continente ou colocam
redes em meio ao canal oferecendo risco à navegação em geral, principalmente sobretudo com
petrechos mal sinalizados.
O trânsito de embarcações de passeio na baía, de acordo com as pesquisas em campo e
dados do setor náutico levantados pelo SEBRAE (2013) revelaram que há uma crescente na
compra de embarcações de recreio, em especial, as de pequeno porte, com investimento
acessível. Aliada a esta questão, o perfil dos usuários destas embarcações aponta que o maior
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fluxo na baía ocorre internamente, ou seja, o que podemos chamar de turismo doméstico20.
Ocorre quando, neste caso, o trânsito dos barcos de recreio na baía partem de um local dessas
águas abrigadas em direção a outro ponto a ser visitado, ainda em águas interiores. Tal
apontamento reflete uma diversidade de locais atrativos ao lazer náutico presentes na mesma
baía. Tal condição é benéfica também às pequenas embarcações e determinadas habilitações
náuticas, em que não é permitido sair de águas interiores, de acordo com as designações da
Marinha do Brasil.
Sobre as rotas de navegação o PEGC/SC baseou-se na SANTUR (Santa Catarina
Turismo) para identificar parcialmente as localidades e os fluxos das embarcações que fazem

passeios turísticos pela Ilha e seus arredores. Destacou também que, no verão, ocorre a
intensificação diária no trânsito de embarcações que exploram o turismo marítimo.
Um dos fluxos corresponde da área central à baía norte, destinam-se, tanto à praia de
Jurerê 21 e a localidade de Santo Antônio de Lisboa, quanto à praia do Tinguá ou praia da
Armação e proximidades, em Governador Celso Ramos, principalmente durante a temporada
de verão, além de outras localidades próximas ao litoral centro-norte do estado e outras áreas.
Acerca do que pôde ser compreendido em campo, ao percorrer as costas da baía,
destacam-se as perceptíveis dificuldades impostas quanto aos conflitos de uso e de atividades.
É nesta mesma área que coincidem as atividades da pesca artesanal e maricultura,
historicamente culturais para a localidade, conflitando com o uso náutico para lazer.
3.3 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E OS USOS E ATIVIDADES NÁUTICAS
Com base nos dados de campo e levantamento bibliográfico, o quadro 16 apresenta os
serviços ecossistêmicos, benefícios, atores beneficiados, impactos e principais vetores e de
transformação para o sistema Baía de Florianópolis – SBFln.

20

O conceito de turismo doméstico é oriundo da Organização Mundial do Turismo, que define o fluxo
orientado pelos residentes ou visitantes viajando dentro do próprio país. Assim, tal terminologia, que se
refere ao trânsito interno, foi adaptada de modo a indicar que as embarcações alocadas em EANs ou
outros locais na baía costumam visitar outros locais atrativos sem deixar suas águas interiores.
Disponível em https://edisciplinas.usp.br/mod/glossary/showentry.php?eid=1554.
21 Muitas embarcações neste trajeto orientam-se do Iate Clube de Santa Catarina, no centro, até a praia
de Jurerê - fora da área de estudo deste trabalho -, onde há outra sede do mesmo clube, além de outras
marinas.
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Quadro 16 – O Sistema Baía de Florianópolis e os serviços ecossistêmicos.
SISTEMA BAÍA DE FLORIANÓPOLIS
Categorias

Usos e
benefícios

Descrição

Stakeholders

Impactos e
forças atuantes
principais

Pesca;
Maricultura

Envolvendo o ciclo
de vida implícito
neste serviço e o
pool genético como
contribuição da
manutenção ao
habitat marinho.

Pescador
artesanal; Pesca
industrial;
Maricultor,
Setor
gastronômico.

Expansão urbana
desordenada;
carência de gestão
e planejamento
integrado da área,
etc.

Pesca;
Maricultura

A disponibilidade de
alimentos oriundos
da fauna marinha
para a alimentação
humana.

Pescador
artesanal,
Maricultor;
Setor
gastronômico.

Conflitos entre
usos e atividades;
Expansão urbana
desordenada,
refletindo na má
qualidade da água
que é drenada
para a baía.

Qualidade da
água

Filtragem e melhora
dos parâmetros de
qualidade da água,
principalmente
aqueles relativos à
turbidez, coliformes
totais e fecais, DBO
e DQO.

Pescador
artesanal;
Maricultor;
Comunidade
local; Turismo;
Setor
gastronômico.

Expansão urbana
desordenada;
carência de gestão
e planejamento
integrado da área,
etc.

Abrigo físico

Abrigo físico
promovendo
segurança para
ocupação, usos e
atividades infraestrutura urbana
e sobretudo, às
EANs.

Setor pesqueiro;
comunidade
local;
Praticantes de
esportes
náuticos ;
Turismo.

Alterações na
linha de costa,
construção de
aterros, etc.

Diversidade de
habitats

Pesca e
Maricultura

Correlação com os
serviços de provisão
tais como berçário
natural e estoque
pesqueiro.

Pescador
artesanal,
Maricultor.

Expansão urbana
desordenada;
carência de gestão
e planejamento
integrado da área,
etc.

Produção de
matéria
orgânica

Pesca e
Maricultura

Pescador
artesanal,
Maricultor.

Lançamento de
efluentes urbanos

serviços

Berçário natural

PROVISÃO
(ABASTECIMENTO)
Estoque
pesqueiro

Ciclagem de
nutrientes

REGULAÇÃO
(CONTROLE)
Prevenção ou
moderação de
fatores
climáticos e
oceanográficos

SUPORTE

Corpo receptor
de efluentes

Navegabilidade

Diluição

Tem papel conjunto
com o serviço de
regulação de
ciclagem de
nutrientes, pois
corroboram para a
qualidade da água da
baía.

Casan;
Comunidade
local; Turismo
e praticantes de
atividades
aquáticas e
esportes
náuticos

Transporte

Vias navegáveis
favorecem a prática
de esportes náuticos,
do turismo e lazer
náutico. Oferecem
também
possibilidade para
implantação de
sistema aquaviário e
atividade portuária
em geral.

Comunidade
local; Pescador
Artesanal;
turismo e Lazer
náutico.

Lançamento de
efluentes urbanos

Desmatamento e
Assoreamento das
baías
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Valor
paisagístico

Recreação e
lazer

Comunidade
local; Turismo;
Setor
gastronômico

Alteração da
paisagem pela
ocupação urbana

A prática de
atividades ao ar livre
promove qualidade
de vida.

Comunidade
local; turismo.

Lançamento de
efluentes e
resíduos urbanos,
Alteração da
paisagem pela
ocupação urbana

Educação,
Informação e
pesquisa.

Comunidade
local; Turismo;
Setor
gastronômico.

Lançamento de
efluentes e
resíduos urbanos,
Alteração da
paisagem pela
ocupação urbana.

Comunidade
local.

Lançamento de
efluentes e
resíduos urbanos;
Alteração da
paisagem pela
ocupação urbana.

Contemplação

Valor estético
contemplativo da
paisagem

Qualidade de
vida; bem-estar

CULTURAIS
Reprodução
cultural

Educação
ambiental

Identidade e
herança cultural

atividades e
usos da baía

Desenvolvimento da
cultura náutica.

Fonte: Elaboração da autora em parceria com LAGECI – UFSC – base de referência: MEA (2005).

É importante ressaltar que o SBFln ocorre interdependente com outros ambientes
(Figura 32). Analisar, destacar e relacionar a influência destes ambientes em relação às suas
trocas - bem como nos seus serviços ecossistêmicos oferecidos - também é peça fundamental
no entendimento da qualidade ambiental da baía.
Figura 32 – Esquema indicando os demais sistemas interdependentes à baía.

Fonte: Elaboração da autora.

A exemplo disto, os estuários e manguezais são ambientes que possuem funções em
conjunto com a baía, em relação com os serviços de provisão, regulação e suporte, sobretudo,
os serviços de provisão relacionados à alimentação, e berçário natural. É possível observar
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diversos locais com presença significativa desses sistemas, como na Costeira do Pirajubaé,
Pontal da Coroa Grande, juntamente com os estuários do Aririú e Cubatão, em Palhoça.
No caso dos sistemas de ilhas/ilhotas, algumas estão bem próximas à orla continental
ou insular da ISC (FLORIANÓPOLIS, 2004): Anhatomirim e Ilha Grande, em Governador
Celso Ramos e Ilha do Papagaio Pequeno, em Palhoça. Anteriormente também havia a Ilha do
Papagaio Grande, que hoje está unida ao continente.
Considerando a rica interação entre seus sistemas adjacentes, temos suas influências
refletidas na construção da identidade do SBFln. Nesta influência mútua entre os sistemas é
possível destacar tanto os resultados positivos, quanto os negativos. Dessa forma, reflexos
negativos advindos de um sistema podem repercutir em maior ou menor grau em um sistema
vizinho. O sistema urbano, dentre outras interações, apresenta os aterros hidráulicos tão
evidentes na história da Baía de Florianópolis, sendo que as modificações provocadas por estes
impactaram no conjunto de sistemas anexos ao SBFln, consumiram praias, manguezais e ilhas
alterando não só o limite da baía, mas também a sua dinâmica (Figura 33).
Figura 33 – Destaque das principais transformações na Baía de Florianópolis.

Fonte: Elaboração da autora.

A seguir o quadro 17 elenca todas as ilhas presentes no SBFln, incluindo ilhas já
suprimidas - as duas que estão sublinhadas, as quais foram aterradas.
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Quadro 17 – As ilhas na Baía de Florianópolis.

Fonte: Elaboração da autora.

Conforme acrescenta Florianópolis (2004), algumas ilhas próximas à ISC ou do
continente foram incorporadas à ilha principal na execução dos aterros, tal como ocorreu para
a Ilha do Carvão, na década de 70 e a Ilha do Forte de Santa Bárbara, aterrada no início do
século XX. Assim como as ilhas, um número significativo de praias foi suprimido, fazendo
desaparecer uma gama de serviços, entre eles, a alteração da paisagem e o serviço estético, de
valor espiritual e contemplativo. A perda desses SE, causada pela intervenção dos aterros e
expansão urbana em geral, por sua vez, atuam como tensores nos sistemas ilha e praia.
Quadro 18 – Principais praias, ilhas e fortificações suprimidas na Baía de Florianópolis.

Fonte: Elaboração da autora.
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Ainda, o desaparecimento de algumas praias, em decorrência de aterros na área central
da baía desde o início do século XX, totalizando 18 praias, sendo 5 na Baía Sul e 13 na Baía
Norte. A Supressão das fortificações listadas acima, totalizando 6 fortificações - das quais, 4 na
Baía Norte (Beira-mar Norte) e 2 na Baía Sul.
Ainda sobre a perda das paisagens da área central da cidade pode-se mencionar que as
imediações do centro histórico foram alteradas pelos aterros afetando a principal praça – Praça
XV – e as EANs presentes neste entorno (Miramar), Mercado Municipal e Alfândega.
Dentre os serviços ecossistêmicos culturais, a perda de conhecimento ecológico local,
do sentimento de pertencimento ao lugar e identidade cultural da comunidade, há também a
perda das atividades recreativas e desportivas.
A figura 34 apresenta uma comparação entre as contribuições positivas e negativas
encontradas no cenário atual, isto é, retratando em cada sistema adjacente à baía a relação com
as atividades e usos náuticos e serviços ecossistêmicos.
Figura 34 – Contribuições positivas e negativas às atividades e usos náuticos e serviços
ecossistêmicos.

Fonte: Elaboração da autora.

Vale ressaltar que as condições abrigadas do ambiente em conjunto com seus
ecossistemas próximos, como os manguezais e costões, facilitam seu manejo e protegem as
fazendas das intempéries, também contribuindo positivamente às comunidades pesqueiras
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artesanais. Tais atividades extrativistas representam a culinária local e, assim, um atrativo ao
turismo. Desta forma, o turismo aparece como fator positivo para tais atividades extrativistas,
de forma a gerar retorno econômico aos municípios da baía, favorecendo a empregabilidade e
desenvolvimento das comunidades artesanais, bem como dos comerciantes e população em
geral. A Baía de Florianópolis se destaca pela maior produção de moluscos no cenário estadual
(FLORIANÓPOLIS, 2017). A atrativa culinária local se destaca em vários pontos da baía,
conforme já mencionado anteriormente na pesquisa e pode ser um incentivo ao incremento do
uso e turismo náutico de tais localidades.
Neste ensejo, a paisagem é um fator relevante, tanto para a questão turística quanto à

população em geral. As ilhas e costões, sistemas vizinhos que se interligam à baía, conformando
seu cenário são relevantes à valorização paisagística pela beleza natural. As ilhas, por sua vez,
também oferecem abrigo para embarcações, tanto para o mau tempo quanto para beneficiar a
ancoragem. Por outro lado, algumas ilhas e, sobretudo os costões, lajes e pontais arenosos,
demandam atenção22 às embarcações que por ali passam - visto que estão demarcadas na carta
náutica da baía, evitando riscos de colisão. A perda da navegabilidade também ocorre com o
assoreamento de algumas áreas, pois, além de oferecer perigo à navegação, dificulta o acesso
das embarcações, como na entrada de rios e estuários.
Também sobre as contribuições negativas, podemos ressaltar que, em sua maioria são
geradas pelo sistema urbano, que por um lado é capaz de facilitar o acesso à água, oferecendo
estruturas para servir as atividades e usos náuticos, enquanto é responsável pela
homogeneização da paisagem/perda da paisagem natural. Algumas atividades potencialmente
poluidoras e a falta de investimento no saneamento básico nos municípios do entorno da baía
são fatores que levam à perda da qualidade ambiental, principalmente a poluição dos corpos
hídricos que deságuam no ambiente. Ainda sobre os corpos hídricos, juntamente com a
execução dos aterros, muitos rios, córregos e drenagens sofreram modificações, a fim de se
adequarem ao sistema viário dos municípios, o que favoreceu a impermeabilização do solo,
especialmente na área central da baía. Além da presença de efluentes domésticos a prejudicar
os corpos hídricos, a obstrução de canais por resíduos sólidos prejudica o escoamento da água,
aliado à dificuldade na manutenção de determinados trechos destes – em função da ocupação
desordenada em algumas áreas – podem dificultar as intervenções e agravar a situação no caso
de eventos de alta pluviosidade.

22

Consulta da carta náutica da baía ou utilização de Plot Chart (ex.: Navionics ChartViewer) da mesma área.
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Apesar de o sistema urbano ser caracterizado positivamente por facilitar o acesso à água,
podendo receber EqANs e EsANs, para que a expansão recriasse espaços na Baía de
Florianópolis acabou por suprimir importantes EANs, patrimônio cultural e histórico existente.
Verifica-se na figura 35 o balanço geral das modificações significativas.
Figura 35 – Saldo das relações entre atividades, usos náuticos e os serviços ecossistêmicos na
Baía de Florianópolis.

Fonte: Elaboração da autora.

Principalmente no centro histórico e área central da baía, EANs e outras construções
foram afetadas pelas obras urbanas, assim como usos e atividades foram alterados. Pontos
referenciais na praça principal da cidade, por exemplo, como as estruturas na borda da baía,
hoje encontram-se a alguns quilômetros de distância da água. Uma parcela dessas estruturas
tornou-se patrimônio histórico, porém adaptadas quanto ao seu uso/função. Aquelas que não
obtiveram a mesma atenção, quanto à importância da preservação de sua história, foram
suprimidas por descaso dos governos da época.
3.3.1 Aspectos histórico culturais da baía e os SE
Foi verificado que de uma forma geral, na orla da baía, os itens importantes que foram
suprimidos e a consequente alteração na paisagem desencadearam a perda da identidade e
memória cultural na baía.
Um exemplo disso é a antiga praça comercial de Desterro, no centro histórico de
Florianópolis, onde a identidade do local foi perdida pelo afastamento do mar. No entanto, ainda
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é possível notar expressões que remetem ao contexto histórico da baía, tais como as
fortificações distribuídas ao longo dela e os núcleos de pesca artesanal em suas localidades.
O memorial do extinto Miramar marca o local onde o mar da baía chegava e a
localização dos pilares do cais, que recebiam os barcos e seus passageiros. Este memorial tem
um papel importante na expressão da referência ao lugar e identidade cultural de seus
habitantes, pois transmite a história de uma outra época, que difere do que percebemos hoje.
Assim, a preservação e/ou reconstrução como este são formas de conservar o passado, capazes
de contar a história às novas gerações.
A Portaria n. 127 de 30 abril 2009, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, acerca das paisagens culturais, preocupou-se com a ameaça que as
paisagens e populações estão sujeitas com as mudanças na legislação, planos e códigos de
proteção (SANTA CATARINA, 2009). Para o estado de Santa Catarina foram verificados 3
níveis de preservação: no âmbito nacional, o IPHAN; para o estadual, a Fundação Catarinense
de Cultura – FCC e Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina – IHGSC e, em nível
municipal, as prefeituras de cada município. É importante salientar que no presente trabalho foi
analisado somente o patrimônio histórico relacionado aos serviços ecossistêmicos culturais e
pertinentes à questão náutica.
Em Florianópolis, a preservação do patrimônio histórico é feita pelo Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, assim, foram destacadas as
Freguesias de Santo Antônio de Lisboa e Cacupé e Ribeirão da Ilha, que são consideradas
patrimônio histórico. A FCC também aponta como patrimônio do município, em tombamento
provisório, o Forte de São João (1863), situado no lado continental da cabeceira da PHL, além
do tombamento da própria ponte pela FCC em 1997.
Em Governador Celso Ramos, segundo a FCC, foi tombada em 2001 a igreja Nossa
Senhora da Piedade, na localidade de mesmo nome, ainda com algumas outras ruínas
remanescentes, onde se estabeleceu a armação de baleias, em 1741 (SANTA CATARINA,
2019).
Quanto à proteção do patrimônio artístico e cultural estabelecida pela Prefeitura de São
José, foi destacado o centro histórico, datado de 1750, com a instalação dos açorianos. A
enseada, pertencente a esse contexto, era utilizada como ancoradouro para pequenas
embarcações que transitavam entre este povoado e a ISC Vale ressaltar que independentemente
dos aterros e modificações ocorridas, atualmente, a área ainda é utilizada como fundeadouro
voltada à pesca e às embarcações de recreio, conforme comentado anteriormente nesta pesquisa.
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Também há o píer do Maruim, de 1858, na Ponta de Baixo, esta ponte teve um papel importante
por facilitar a locomoção dos moradores e, inclusive, de tropeiros comerciantes. Diversos
artigos eram comercializados em São José e depois transportados por barcos até a ISC, quando
ainda não havia a PHL (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, 2019).
Conforme a Prefeitura Municipal de Palhoça (2019), parte das tropas oriundas de Lages
seguia caminho pela ponte do Maruim e parte atravessava de barco até o Ribeirão da Ilha. A
localidade do rio Maruim divide a história com Palhoça também, dada a interligação pela ponte
do Imaruim, também pelo fato de que o município era uma localidade vinculada a São José até
1894. Na década de 90 um evento de fortes chuvas destruiu a metade da ponte, do lado de
Palhoça. Ainda neste município, a localidade de Enseada de Brito é tombada e possui mais de
250 anos de história, conservando traços açorianos.
No município de Biguaçu há o complexo arquitetônico luso-açoriano de São Miguel da
Terra Firme, que foi tombado pelo IPHAN, e é composto pelo Museu etnográfico Casa dos
Açores, pela igreja de São Miguel Arcanjo e parte de um antigo aqueduto, que fornecia água
potável às embarcações da região que ali ancoravam e aos navios de cabotagem com destino ao
Rio da Prata ou retornando de lá (PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU, 2019).
Como exemplo de patrimônio histórico, o forte de Santa Bárbara/Capitania dos Portos
(figura 36) está localizado na área do aterro, no meio da cidade – longe do mar e sem a presença
do trapiche. Essa é uma das poucas fortificações que não foi demolida e/ou vendida em leilão
público, como ocorreu na praia de Fora, na Baía Norte, com os fortes de São Francisco Xavier
e São Luís.
Figura 36 – Forte de Santa Bárbara/Capitania dos Portos e o aterro.

Fonte: Fortalezas.org (2020).
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Abaixo, o quadro 19 traz apenas as fortalezas da baía que foram suprimidas pelos aterros
e vendas em leilões.
Quadro 19 – Fortalezas suprimidas na Baía de Florianópolis.
Fortificação

Local aproximado

Forte do Lessa e entrincheiramento

Baía Norte, Agronômica, ISC

São Luiz e Bateria de São Caetano

Baía Norte, Praia de Fora, Beira-mar norte

Forte de São Francisco Xavier

Baía Norte, ISC, atual praça Esteves Jr.

São João do Estreito

Baía Norte, área central - Estreito.

Bateria de José Mendes

Baía Sul, próximo da Ilha das Vinhas

Forte da Ponta das Almas (temporária)

Baía Sul, Ponta do Saco dos Limões/José Mendes

Fonte: Adaptado de Tonera (2010) e Fortalezas.org.

Pertinente ao que é proposto sobre preservar e recuperar patrimônio histórico e cultural,
destaca-se a falta de atenção que é dada à fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, na Ilha de
Araçatuba – em meio a entrada da barra sul da baía, entre a Ponta dos Naufragados e a Ponta
do Papagaio (Palhoça), que se encontra em processo de degradação/em ruínas, não possuindo
visitação regularizada. É patrimônio histórico tombado pelo IPHAN desde 1980, e em 1991,
sob coordenação da Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC, com apoio da Marinha do
Brasil, o IPHAN, iniciou um trabalho emergencial das ruínas da fortaleza, interrompido em
2002 (TONERA, 2010).
[...] a grande dívida da sociedade local e brasileira com a memória dos fortes
catarinenses recai sobre as ruínas da Fortaleza de Nossa senhora da Conceição de
Araçatuba [...]. Torna-se necessário e inadiável a retomada do processo de restauração
dessa singular fortaleza [...]. Ela representa o elo faltante que permitirá́ a recuperação
completa do sistema defensivo original composto pelas quatro primeiras e principais
fortalezas idealizadas por Silva Paes entre 1739 e 1742 (TONERA, 2010, p. 11).

Na mesma situação da fortaleza na ilha de Araçatuba está o Forte Marechal Moura, em
ruínas, mas esta estrutura se localiza em Naufragados, extremo sul da ISC e, ao servir o antigo
sistema de defesa da Baía de Florianópolis, Araçatuba e Marechal Moura guarneciam a entrada
da barra sul. Atualmente, são as duas fortificações que mais necessitam atenção quanto ao seu
estado de conservação.
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Na Baía Norte, a Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, por exemplo, é uma das mais
buscadas para visitação, tanto pelos alunos de instituições de ensino públicas e privadas da
região quanto para os pesquisadores de áreas afins. Suas estruturas passaram por restaurações
e há um trapiche para atracar as embarcações (figura 37):
Figura 37 – Vista do trapiche da Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim.

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Além da Fortaleza da Ilha de Anhatomirim, outras duas, como a de São José da Ponta
Grossa, localizada na praia do Forte - entre as praias de Daniela e Jurerê – e a fortaleza Santo
Antônio de Ratones, na Ilha de Ratones Grande, na Baía Norte, ambas se encontram em bom
estado de conservação e aptas a receber visitantes.
As fortificações, que em tempos passados tinham seu serviço ecossistêmico cultural

ligado à defesa do território, trocando de papel, agora a guardar a história, também se aliando a
outras funções, ainda dentro dos serviços culturais. Caberiam agora, ações que consistem na
valorização e resgate, como apropriação do seu legado histórico-cultural. De certo modo, tais
aspectos também convergem para a promoção do uso náutico recreativo e do turismo na baía,
que comparado a outras baías demonstra ser pouco explorado, em função da gama de usos e
atividades que nela poderiam ser desenvolvidas, além daqueles que foram perdidos e poderiam
ser resgatados.
Tendo em vista o apelo de todo o contexto histórico na paisagem da baía, é importante
a mentalidade de preservar e enaltecer estes patrimônios, uma vez que eles apoiam importantes
serviços culturais para a baía, tanto no âmbito educacional quanto para impulsionar o uso
náutico recreacional, além da promoção do turismo cultural/histórico, pelos pacotes de passeios
de barco e visitação.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Baía de Florianópolis, do início do século XX até a atualidade, apresenta um conjunto
de atividades e usos náuticos que correspondem, em parte, com o que ocorria no passado.
Determinados usos e atividades permaneceram, alguns foram acrescentados e outros extintos.
Foi possível observar por meio da pesquisa que as atividades náuticas que ocorriam no
passado eram a pesca, o transporte marítimo de carga e de pessoas entre ilha e continente e a
atividade da construção naval. E como usos, estavam presentes o lazer, incluindo o banho de

mar, o remo, a vela e a natação. Estes últimos também representavam o uso esportivo e suas
competições.
Os impactos oriundos das intervenções no sistema urbano foram, sobretudo, na alteração
da paisagem, decorridos de uma série de aterros hidráulicos que invadiram ilhas e, pelo menos,
18 praias na região central, afastando fisicamente a área da ISC de perto do mar, e influenciando
também na perda dos serviços ecossistêmicos fornecidos por esse ambiente. Foram suprimidas
marcantes estruturas náuticas para a população, como os trapiches do Mercado Público e da
Alfândega e rampas náuticas, cais Rita Maria, cais Miramar, entre outros, impactando também
na atividade portuária e na dinâmica geral da baía.
Na alteração deste espaço, a construção naval perdeu seu conceito principal e ressurgiu

mais tarde no ramo das embarcações de recreio. E o transporte marítimo de pessoas e de cargas
são atividades que foram realmente perdidas, além do uso para o banho de mar acompanhado
pela prática da natação, na região central da baía.
Nas atividades e usos atuais na área de estudo, que evoluíram consideravelmente a partir
da década de 90, destacam-se a maricultura, vista de norte a sul na baía, o turismo, além do
crescente uso recreativo no âmbito náutico. Tanto este uso, quanto a maricultura estão
conectados com o turismo, inclusive, o turismo doméstico, uma vez que as embarcações a motor
– lanchas e escunas de passeio turístico – e veleiros saem para passeio rumo a outros locais
atrativos, sem necessariamente saírem das águas abrigadas da baía. Foi observado que em
devidas localidades as EqANs possuem limitações devido a alguns aspectos, capazes de

restringir o tamanho, tipo e calado das embarcações, sobretudo, em relação à dificuldade na
entrada e saída, pois muitas não apresentam conexão direta com a água.
Conforme evidenciado neste trabalho, algumas marinas, garagens náuticas e suas
embarcações de recreio dividem espaço com a maricultura, fator que indica a valorização deste
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espaço, porém também é capaz de potencializar o conflito entre a maricultura e a recreação
náutica. Ainda sobre os conflitos que ocorrem neste sistema é possível estabelecer uma relação
entre os impactos que ocorrem e a perda dos SEs oferecidos, especialmente, os relacionados à
questão náutica.
Com a verificação dos SEs e seus benefícios à baía em relação às atividades e usos
náuticos, foram levantadas as contribuições positivas deste sistema e os outros 7 sistemas que
a cercam. Os SEs culturais proporcionam o valor paisagístico, a recreação/lazer náutico, a
identidade, herança cultural e a promoção do ensino. As praias, o estuário e as ilhas, por
exemplo, oferecem uma série de aportes positivos, especialmente, porque proporcionam acesso

à água e às EANs, paisagem/contemplação e reforçam a identidade cultural. Como um serviço
de suporte, destaca-se a navegabilidade, favorecendo o lazer e o esporte. No serviço de
regulação/controle, a baía proporciona abrigo físico na prevenção ou moderação de fatores
climáticos e oceanográficos, enquanto a provisão/abastecimento oferece importantes serviços à
pesca, como berçário natural e estoque pesqueiro.
As modificações que ocorreram na baía implicaram na perda dos SE, especialmente os
serviços ecossistêmicos culturais, de modo a desfavorecer a preservação da identidade cultural
e sua referência histórica, como é o caso das fortificações que há muito tempo perderam seu
status de defesa do território e atualmente carregam um grande valor histórico-cultural,
educacional e para o turismo. Um exemplo disso foi o ocorrido com o Forte de Santa Bárbara

que hoje está descaracterizado e distante do mar. A ilha do carvão é outro exemplo de um
ambiente que foi suprimido e, portanto, configurou a perda de serviços, entre eles, destacam-se
os culturais, consistindo na mudança e homogeneização da paisagem e perda da referência
histórica do local. A ilha apoiava o abastecimento das embarcações do porto, entretanto, ela
poderia ter ganhado outros usos no presente, tal como ocorreu na maior parte das fortalezas da
baía.
Importante ainda salientar, que quando ocorre a perda de SEs, pode ser sentida também
a diminuição da qualidade ou potencial de usos e/ou atividades que dependem deles. Ou, em
piores cenários, pode até mesmo configurar a perda de tal uso/atividade, fato que ocorreu com
os usos para o banho de mar, e para natação como desporto na área central da Baía, a mais
afetada. Neste caso, podemos destacar que ocorreu a perda do serviço responsável por fazer a
diluição dos efluentes, em decorrência de diversas intervenções ocorridas neste sistema e em
sistemas vizinhos. Por fim, o número de praias e ilhas suprimidas, principalmente pelo avanço
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dos aterros na baía, é uma forma de contabilizar a perda dos serviços ecossistêmicos
proporcionados/oportunizados pela baía e sistemas vizinhos.
As atividades e usos náuticos dependem dos serviços ecossistêmicos, porém, estas
mesmas atividades e usos também podem causar impactos ao ambiente, em decorrência de
fatores tais como o uso de produtos de limpeza para embarcações, vazamento de óleo, despejo
de água servida das embarcações, etc. Neste sentido, é verificada a necessidade de gestão da
área e seus recursos.
Ao longo da construção desta pesquisa ocorreram algumas dificuldades para localizar
com exatidão informações quantitativas em relação às estruturas e atividades náuticas no

passado da baía, principalmente na área central, que apesar de possuir um grande volume de
pesquisas/publicações disponíveis, faltaram informações relacionadas aos estaleiros, EANs e
suas respectivas localizações na orla continental. Tais dados forneceriam maior precisão na
marcação da quantidade de estaleiros a serem representados nas aerofotografias. A baixa
resolução das imagens aéreas mais antigas também dificultou a visualização ou conferência dos
pontos, em alguns casos.
Outra limitação referente a esta pesquisa diz respeito ao aprofundamento do assunto
sobre a qualidade da água da baía, que é retratado amplamente pela mídia local no decorrer dos
anos23, além do histórico de balneabilidade do IMA. Em função da complexidade desta temática
não foram analisados o histórico de coletas e a situação atual da balneabilidade. Contudo, foi

possível compreender que a melhora da qualidade da água da baía remeteria positivamente na
oferta de seus serviços ecossistêmicos, bem como possibilitaria conquistar novamente alguns
usos que detinha, tal como o banho de mar e a natação e, com isso, desenvolver o turismo no
local. Do mesmo modo, recolocar a Baía de Florianópolis no calendário de campeonatos dos
esportes náuticos, como uma forma de resgatar e fortalecer o olhar do público para as raias da
baía, tal como ocorria no passado.
Vale ressaltar a importância das ações dos municípios quanto à conservação das praias
das praias, manguezais e outros sistemas, além da preservação dos aspectos histórico-culturais,
visto que, na maioria dos aterros, predominou apenas o intuito de acomodar a ampliação da
malha viária. Seria de grande valia investir na gestão e no planejamento integrado dos 5
municípios com enfoque nas atividades e usos náuticos, bem como conhecer e mitigar conflitos.

23

https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/ Acessado em: 20 outubro de 2020.
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Seria interessante investir também no aprofundamento de estudos focados nas peculiaridades
históricas de cada município com o intuito de resgatar e valorizar a memória de seus habitantes.
Todos os 5 municípios possuem diversos locais atrativos para passeio e/ou ancoragem,
no entanto, alguns ainda carecem de infraestrutura. Foram verificados alguns locais com apelo
histórico náutico que voltaram a apresentar tal apelo, o que pode ser indicado como um
crescimento/retorno natural, isto é, devido às questoes físicas e culturais existentes. Assim
ocorreu, sobretudo, com o lazer náutico no Molhe do Centro - São José, impulsionado pela
estrutura da associação de pesca do local. Contudo, os espaços públicos privilegiados à beiramar precisam ser valorizados, a fim de contribuir na popularização dos usos náuticos.
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DE FARIAS, C. M. O Esporte Náutico e a Construção de uma Nova Materialidade
Urbana no Rio de Janeiro in: Cidade Nova Revista. Rio de Janeiro: 2007. Disponível em:
http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/pdf/revista_agcrj_pdf/revista_cidade_nova.pdf#page =33.
Acesso em: 1 nov. 2013.
DE GROOT, R. S.; WILSON, M. A.; BOUMANS, R. M. J.A typology for the classification,
description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics,
v. 41, p. 393–408, 2002.
DE GROOT et al. Global estimates of the value of ecosystems and their services in
monetary units. Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. Elsevier Journal,
Ecosystem Services, Volume 1, Issue 1, July 2012, Pages 50–61. Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041612000101>. Acesso em: 20 ago.
2016.
DE SOUZA, Luiz Felipe M. C. ; CABRAL, Maria Cristina. Marina da Glória, sobre a
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SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4a ed. São Paulo:
Edusp, 2006.
SARTORI, C. Na alvorada de um sport: o remo na Ilha de Santa Catarina. 2013. 140 f.
Dissertação (Mestrado em história) Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de
Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 2013.
SCHERER, M. E. G.; ASMUS, M. L. Ecosystem-Based Knowledge and Management as a
tool for Integrated Coastal and Ocean Management: A Brazilian Initiative. In: VILACONCEJO, A. et al. (Eds.), Proceedings of the 14th International Coastal Symposium
(Sydney, Australia). Journal of Coastal Research, Special Issue, n. 75, in press. Coconut
Creek (Florida), 2016.
SCHETTINI, C. A. F.; PEREIRA, FO., J.; SPILLERE, L. Caracterização oceanográfica e
biogeoquímica dos estuários dos rios Tavares e Defuntos, Reserva Extrativista de Pirajubaé,
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APÊNDICE A – Checklist saída a campo EANs
●

Fotos no:

●
Especificações da localidade e entorno: ______________________
____________________________________________________________
●
Especificação da EAN por tipo: _____________________________
●
Nome da EAN visitada: ___________________________________
Demais informações sobre a EAN: (dados de funcionamento, datas, etc.)________
______________________________________________________________
__________________________________________________________
●

Estruturas que este Equipamento de Apoio Náutico detém: (trapiche,
trapiche flutuante, molhes, rampas, etc.)

●

Tipos de embarcações que abriga: (iates, lanchas, veleiros, catamarãs, infláveis,
lanchas de pesca, monotipos, jetskis etc.)

●

Numero de embarcações que comporta:

- durante o ano:
- durante a temporada:
- número máximo de embarcações:
a) Vagas secas e molhadas (quantidade):
- poitas:
- vagas secas:
b) Tamanho das embarcações que comporta (mín. e max.): (em terra e na água)

●

Serviços prestados (Guincho/trator; lavação; pintura; manutenção; bote/locomoção,
marinheiros, abastecimento/combustível, etc.)

●

Participa de algum evento náutico?

