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RESUMO 
 

O litoral de Santa Catarina tem passado nas últimas décadas por um intenso 

processo de ocupação, onde as cidades se desenvolveram sem controle 

adequado das suas principais funções urbanas (moradia, circulação, lazer e 

trabalho). O turismo é o setor econômico mais produtivo do mundo, sendo que 

no Brasil, quanto em Santa Catarina, se desenvolveu, sobretudo, a partir da 

década de 1960, sendo então um dos responsáveis por este processo que 

determinaram o desenvolvimento do litoral. Modelos recentes tentam explicar 

uma possível lógica de desenvolvimento de balneários, Smith (1991) publica 

um modelo para praias tendo como referência uma análise integrada da 

realidade destes por meio de um desenho urbano e alguns elementos 

estruturantes da paisagem e publica o Modelo de Desenvolvimento de 

Balneários. Alguns pesquisadores no Brasil reproduziram este trabalho em uma 

tentativa de verificar sua validação no litoral brasileiro para explicar a evolução 

das praias de nosso litoral. O presente estudo faz novamente a aplicação deste 

modelo, porém, sobre uma nova perspectiva, a Praia Brava/Itajaí – Santa 

Catarina. A dinâmica deste setor costeiro mostrou-se diferenciada ao longo de 

seu território, sendo então analisada de forma detalhada em três diferentes 

setores: Norte, Central e Sul onde foi possível constatar diferentes estágios de 

desenvolvimento do MDB, mas que na realidade se complementavam. O 

desenvolvimento turístico da Praia Brava vive nos dias atuais um grande 

conflito de interesses, de um lado o setor da construção querendo aproveitar o 

momento de valoração do solo, de outro lado os movimentos ambientalistas 

defendendo a preservação da paisagem natural. A falta de uma gestão 

integrada, na Praia Brava, gera uma falta de diálogo entre seus atores sociais, 

neste contexto, o envolvimento da sociedade na gestão de seu próprio território 

é fundamental para minimizar esta problemática de conflitos de interesse.   

 

Palavras Chaves: Zona Costeira; Urbanismo; Turismo; Modelo de 

Desenvolvimento de Balneários; Gestão Integrada. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O litoral de Santa Catarina tem passado nas últimas décadas por um intenso 

processo de ocupação impensada sobre a ótica do planejamento regional e 

urbano. Assim, as cidades se desenvolvem sem controle adequado das suas 

principais funções que são: moradia, circulação, lazer e trabalho, legando uma 

série de problemas muitas vezes difíceis de serem enfrentados. Neste sentido, 

dentre as atividades que determinaram este processo de desenvolvimento está 

o turismo de sol e praia. Uma atividade econômica que se desenvolveu, 

sobretudo a partir da década de 1960 tanto no Brasil quanto em Santa 

Catarina. Neste intenso processo de uso e ocupação do solo nem sempre é 

possível explicar com precisão os processos que demandaram tal tipo de 

desenvolvimento, no entanto modelos recentes têm tentado explicar uma 

possível lógica de desenvolvimento de balneários. Tais modelos passam a ser 

importantes ferramentas na tentativa de tornar as relações entre o turismo e o 

planejamento urbano atividades complementares e que realmente possam 

levar a inclusão social e consequentemente à manutenção dos ambientes.  

Butler (1980) com seu modelo clássico tenta explicar de forma, mesmo que 

genérica, o comportamento das áreas turísticas, propondo que as mesmas se 

desenvolvem em um comportamento de uma curva “S” tendo como base 4 

estágios de desenvolvimento: Exploração, Envolvimento, Desenvolvimento e 

Consolidação. Smith (1991) publica um modelo para praias tendo como 

referência uma análise integrada da realidade destas por meio de um desenho 

urbano e alguns elementos estruturantes da paisagem. Muitos pesquisadores 

reproduziram estes trabalhos no mundo em uma tentativa de validar os 

modelos. No Brasil, Polette (1997) analisa estes modelos tendo como 

referência o município de Bombinhas, assim como Souza Junior (1998) 

demonstra serem correlacionáveis os modelos de Butler (1980) e Smith (1991) 

aplicado na cidade de Balneário Camboriú, identificando a fase de declínio da 

curva “S” no turismo da cidade. Tais trabalhos pioneiros no Brasil buscavam 

entender se estes modelos podiam ser adaptados a realidade da zona costeira 

brasileira. 
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Em uma tentativa de mais uma vez validar, ou não, a eficácia destes trabalhos 

em balneários que estejam dentro ou possam entrar dentro do ciclo de vida do 

turismo, o presente estudo faz novamente a aplicação deste modelo, porém, 

sobre uma nova perspectiva, a Praia Brava/Itajaí – Santa Catarina. Uma praia 

que nos últimos dez anos vem passando por um processo de transformação na 

sua paisagem devido à tríade turismo, construção civil e setor imobiliário. Neste 

sentido, a dinâmica deste setor costeiro mostrou-se diferenciada ao longo de 

seu território, o que levou a uma análise detalhada em três diferentes setores: 

Norte, Central e Sul onde foi possível constatar diferentes estágios de 

desenvolvimento do MDB, mas que na realidade se complementavam. 

O Brasil, ao longo de sua história, segundo Horn Filho (2003), explora a zona 

costeira intensamente, assim sendo, historicamente pode ser reconhecida 

como uma região geradora de conflitos, por abrigar interesses múltiplos e 

muitos usos em um mesmo lugar. O autor, ainda, ressalta a ocupação urbana 

da zona costeira como sendo desordenada, aproveitando-se dos espaços e 

descaracterizando-os, muitas vezes, de seu aspecto natural (HORN FILHO, op. 

cit.). A gestão da zona costeira enfrenta diversas dificuldades por suas 

características conflituosas, neste contexto o envolvimento da sociedade na 

gestão de seu próprio território é fundamental para minimizar esta problemática 

de conflitos de interesse. 

A falta de uma gestão integrada, na Praia Brava, gera muitos conflitos entre 

seus atores sociais. O mercado imobiliário quer impor sua lógica de valores, 

em áreas que são turisticamente valorizadas, contrapondo-se a um bairro 

residencial com uma história e peculiaridade ambiental própria (SANTOS 

JUNIOR, 2006). 

No Brasil, pouco tem sido feito no que concerne à gestão das áreas costeiras e 

ao planejamento do setor turístico. A atividade turística se desenvolve sem 

controle, bem como sem um sistema eficaz e adequado à dimensão e 

intensidade das dinâmicas emergentes, transformando assim a zona costeira 

brasileira em um território conflituoso. 

A atividade do turismo é muito dependente do ambiente e da qualidade 

ambiental, quanto maior a qualidade ambiental maior o nível da atração 
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turística, sendo assim, a preservação do meio ambiente, a conservação e 

desenvolvimento do patrimônio cultural e social são fatores essenciais para 

definição de estratégias, que visem o setor turístico, (PINHO, ALBUQUERQUE 

E MARTINS, 2007). 

Neste contexto, é importante diagnosticar as áreas turísticas para poder traçar 

metas e direções que se queira dar ao turismo. O Modelo de Desenvolvimento 

de Balneários mostra-se, então, uma importante ferramenta, pois 

diagnosticando o turismo através da gênese de sua área de estudo, possibilita 

a definição de estratégias resguardada em conceitos sociais, políticos, 

econômicos e ambientais. 

O Brasil da década de 1970 passava por um de seus maiores desenvolvimento 

econômico, crescendo a uma taxa de 10% ao ano (JACOBI, 2003). As praias 

do litoral brasileiro sofreram muitos impactos devido ao crescimento urbano e 

de atividades geradas em sua zona costeira. Essa urbanização se deu sobre o 

peso de uma herança colonial e escravista expresso na formação das cidades, 

que nos ajudam a entender as contradições, quando confrontamos discursos, 

leis, planos e projetos formais e a produção concreta de um ambiente 

construído com uma característica arcaica do processo de urbanização 

(MARICATO, 2006).   

Na década de 1980, o limite de uma legislação frente aos problemas 

ambientais, decorrentes do crescimento urbano e econômico, cria uma corrente 

ambiental de engajamento no setor público, a fim de preencher esta lacuna, 

(JACOBI, 2003). Desta forma o Brasil em 1988 promulga uma nova 

Constituição que legou ao país uma das mais modernas legislações ambiental. 

Hoje, a zona costeira possui uma boa estrutura normativa e legal no que se 

refere ao uso, ocupação e conservação do solo, (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010).  

Na Praia Brava, a análise de cerca de setenta anos de evolução urbana 

(desordenada) do balneário demonstrou muitos resultados da ação do turismo, 

tais como: erosão, poluição, entre outros. Segundo Floriano dos Santos (2007), 

a participação do movimento ambientalista de Itajaí, fazendo com que a Praia 

Brava fosse muito discutida na cidade, possibilitou a conservação de alguns de 
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seus recursos naturais, que podemos encontrar ainda hoje, porém, a falta de 

diálogo entre seus atores sociais dificulta a elaboração de um sistema de 

gestão integrada. 

A Praia Brava mostra-se dinâmica em relação a sua ocupação, com uma 

velocidade em suas mudanças de fase dentro do Modelo de Desenvolvimento 

de Balneários (MDB) muito rápidas. Desta forma, o estudo e inserção da Praia 

Brava no Modelo de Desenvolvimento de Balneários (MDB), contribui para o 

entendimento da dinâmica da Praia Brava quanto a sua urbanização frente a 

políticas públicas, diagnosticando a realidade com base em um modelo que 

pode ser replicado. 

Embora, o MDB não deixe explícito que a participação da sociedade é 

fundamental na evolução urbana de um balneário, a análise do presente 

modelo sugere a participação social como decisiva no processo de 

ordenamento territorial. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar o estágio atual de desenvolvimento no Modelo Desenvolvimento de 

Balneário – MDB na Praia Brava – Itajaí/SC. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Analisar qualitativa e quantitativamente as funções atuais do uso de solo da 
Praia Brava – Itajaí/SC; 

 Levantar o padrão atual de desenvolvimento da praia Brava por meio do 
Modelo de Desenvolvimento de Balneários – MDB; 

 Classificar os diferentes setores da praia Brava de acordo com o grau de 
desenvolvimento urbano. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Turismo 

A atividade do turismo estende-se pela história do Ser Humano desde os 

sumérios, fenícios, gregos e romanos, chegando aos dias de hoje como uma 

das principais atividades econômicas do mundo (SILVA, 2006). Atualmente o 

turismo se converteu no primeiro setor econômico contribuindo em 12% do PIB 

mundial (ZAPATA E ZAPATA, 2006). 

Apesar de ser uma prática antiga é somente após a segunda guerra que os 

estudos de turismo aparecem como área científica dentro dos moldes 

cartesiano-reducionista (LISBOA DE VASCONCELOS, 2005). Um dos maiores 

desafios é conceituar o turismo, um aspecto inerente ao turismo é o câmbio 

temporário do local de residência, tendo base no conceito de viagem, um tipo 

de deslocamento que se prevê o retorno ao local de origem (LISBOA DE 

VASCONCELOS, op. cit.). 

Já no século XX, a partir da década de 60 o turismo surge como um fenômeno 

social, com crescimento expressivo do turismo nas áreas litorâneas. Nessa 

década ainda esse fenômeno amplia-se para outros continentes como México 

(Acapulco), Chile (Viña Del Mar), Argentina (Mar del Plata), Uruguai (Punta Del 

Este). No Brasil nos Anos 70 é consolidado o turismo de sol e praia com o 

surgimento das segundas residências, inicialmente em Copacabana, 

posteriormente, para todo litoral do Brasil (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).   

 

2.1.1 Turismo de Sol e Praia 

Segundo o Ministério do Turismo (2010) “Turismo de sol e praia constitui-se 

das atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso 

em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor.”. Sendo 

assim, o Brasil um país de clima tropical, tendo sol e calor, o ano inteiro, 

distribuído em suas regiões, tem grande potencial para este setor turístico. O 

turismo de sol e mar nas praias marítimas é responsável pelos maiores fluxos 

de visitantes estrangeiros no Brasil, contribuindo para a captação de divisas 

internacionais para o país (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) 

O turismo de sol e praia tem por características, historicamente, concentração 

de um grande número de pessoas na mesma época em um só lugar. 

Apresenta altas taxas de sazonalidade nos meses de verão ou em períodos de 

feriados longos, (MINISTÉRIO DO TURISMO, op. cit.).  

A Organização Mundial de Turismo (OMT) indica as tendências para o turismo 

de sol e praia do século XXI: uma busca por novos roteiros internacionais 
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diferentes dos tradicionais, pois, os mesmos, já estão passando por uma fase 

de saturação (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

O mercado europeu deste tipo de turista está em cinco milhões de turistas, ou 

mais de cinqüenta milhões de pernoites.  A viagem (ou férias) combinada alia o 

componente sol e praia com uma visita turística de interesse especial, como 

ecoturismo. A escolha do destino condiciona-se em concentração de oferta 

(diversidade) e singularidade (atrativos específicos do destino). O naturismo 

como um segmento de grande vocação para o Brasil, por se tratar de uma 

costa tropical, com características geográficas propícias (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010). 

A demanda turística internacional do Turismo sol e praia representa 60,4% das 

viagens a lazer (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). As viagens de 70% dos 

visitantes estrangeiros que estiveram no Brasil entre 2004 e 2006 com a 

intenção de realizar turismo, 37% responderam ser a praia seu principal motivo 

de visita ao país (MINISTÉRIO DO TURISMO, op. cit.).  

As praias marinhas, lacustres e fluviais, são bens de valor coletivo e 

representam uma das bases para o investimento no turismo. Sua conservação 

deve ser uma iniciativa de todos: setor público, privado e do terceiro setor. O 

meio ambiente aqui representa a base sustentável do turismo. Deve se 

destacar as atividades ligadas à educação ambiental junto aos turistas como 

papel essencial da manutenção de tais ambientes (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010).  

2.1.2 Aspectos históricos do Turismo de Sol e Mar 

Em meados do século XVIII na Europa surge a função balneária, inicialmente 

como uma atividade medicinal. O mar, a salinidade da água, o sol, a brisa e a 

paisagem marítima, surgem como uma fuga para o restabelecimento físico e 

mental dos nobres (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

No século XIX com o surgimento do turismo moderno, voltado ao modo de 

produção e ao desenvolvimento tecnológico, com o advento da ferrovia, 

surgiram as primeiras viagens coletivas, barateando e tornando as viagens 

acessíveis a outros segmentos sociais (SOUZA, 2006). Os espaços praianos 

assumem uma função social e na Europa surgem os espaços de segunda 

residência (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

Já no século XX, a partir da década de 1960 o turismo surge como um 

fenômeno social, com crescimento expressivo do turismo nas áreas litorâneas. 

Nessa década ainda esse fenômeno amplia-se para outros continentes como 

México (Acapulco), Chile (Viña Del Mar), Argentina (Mar del Plata), Uruguai 

(Punta Del Este). No Brasil nos Anos 1970 é consolidado o turismo de sol e 

praia com o surgimento das segundas residências, inicialmente em 
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Copacabana, posteriormente, para todo litoral do Brasil (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010). 

O turismo é, portanto, o setor econômico de maior produtividade hoje no 

mundo, onde sua atividade concentra-se principalmente na zona costeira, para 

a prática do turismo de sol e praia, sendo assim, o entendimento da dinâmica 

deste setor e seus efeitos sobre o meio onde atua, torna-se importante para a 

longevidade deste setor econômico. 

2.1.3 Turismo Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

O potencial ativo de recursos endógenos (naturas e culturais) são a base para 

o desenvolvimento turístico de um território, e constituem a sua oferta primária 

de recursos turísticos, podendo, assim, o turismo, ser utilizado como estratégia 

para o desenvolvimento local (ZAPATA E ZAPATA, 2006).   

As políticas públicas de turismo, incluindo a segmentação do turismo, têm 

como função principal o desenvolvimento social com a diminuição da pobreza e 

a inclusão social (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). O turismo pode contribuir 

para a inclusão social e para o desenvolvimento sustentável, pois contém um 

conjunto de ações favoráveis a solidariedade e integração social, pois em sua 

própria natureza age rompendo a barreira do isolamento, interagindo culturas e 

diversos atores, abre espaços para novos negócios, gerando renda e 

oportunidade de trabalho (Rua, 2006). 

Buarque (2005) nos fala como o turismo é o único setor econômico capaz de 

promover a inclusão social, o turismo é o único setor que necessita de um 

aparato social, de baixa renda com instrução básica e de inglês, gerando, 

portanto, inclusão social, dando suporte às populações de baixa renda 

perseguirem suas aspirações.    

As atividades de Turismo de Sol e Praia desenvolvem-se, muitas vezes, em 

área de preservação permanente, devendo, portanto, ter uma gestão adequada 

de maneira a evitar e/ou minimizar impactos (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010). É primordial para a existência frutífera do turismo o estabelecimento de 

parcerias, da formação de redes e da participação da comunidade no 

desenvolvimento de destino turístico (MINISTÉRIO DO TURISMO, op. cit.). 

O turismo tem em sua base um produto de insumos do território que não são 

de uso econômico (patrimônios naturais e culturais), assim, tem a capacidade 

de transformar o meio ambiente e a cultura local em ativo estratégico de 

desenvolvimento (ZAPATA E ZAPATA, 2006). A possibilidade de crescimento 

turístico não está em função da disponibilidade quantitativa dos recursos 

naturais, mas de sua qualidade (BENI, 1998). 

Não se trata mais, portanto, simplesmente um grupo de ecólogos que 

defendiam a “natureza”, como se a mesma estivesse dissociada do Ser 
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Humano, trata-se aqui de preservar o produto ativo de geração de renda do 

setor produtivo de maior geração de renda do mundo, o turismo.   

A importância das zonas costeiras e sua fragilidade frente aos desequilíbrios 

provocados pela ação humana assumem no início deste século proporções 

cada vez maiores e passam a ser a preocupação em escala mundial. O 

advento do aquecimento global e a constante ameaça do aumento em volume 

das águas oceânicas repercutem na sustentabilidade das zonas costeiras e, 

principalmente, na sobrevivência das praias. Portanto, urge que as regiões 

litorâneas sejam mais seriamente estudadas (SUGUIO, 2006). 

2.2 Zona Costeira 

Existe uma grande discussão conceitual sobre costa e litoral Scherer (2001), 

porém a autora após uma minuciosa revisão sobre o assunto define zona 

costeira (ou litorânea) como: “região onde o mar, a terra, a água doce e o ar se 

encontram, traduzindo-se em ecossistemas e ambientes produtivos, de 

importantes estruturas e funções ecológicas, onde o ser humano desenvolve 

uma série de usos e atividades, interagindo direta e indiretamente com esses 

ecossistemas e recursos naturais.” (SHERER op. cit., 2001). Essa definição 

abrange um conceito de um ambiente onde a ação do homem se faz presente 

ecologicamente, socialmente e economicamente (SHERER op. cit., 2001).  

Ainda segundo Suguio (2006), a zona litorânea (costeira) se constitui pela faixa 

limítrofe entre os continentes (terras emersas) e os oceanos (terras 

submersas), representando uma área de intenso intercâmbio de energia e 

matéria do planeta terra, estando esta área em equilíbrio dinâmico, desta 

forma, são também áreas em constantes mudanças podendo ser afetadas em 

diversas escalas temporais e espaciais. 

Deste modo temos duas classificações da zona costeira, uma primeira 

classificação com uma visão geógrafa, onde o Ser Humano passa a fazer parte 

do sistema ecológico da zona costeira e uma segunda geológica, onde a 

existência ou não do Ser Humano seria apenas mais um dos componentes do 

equilíbrio dinâmico da zona costeira. Segundo Suguio (2006), o ideal de uma 

classificação é que ela seja, sobretudo, genética, para facilidade de 

compreensão para palavras-chave, onde a simples menção da palavra bastaria 

para a compreensão de sua origem. Entretanto como nem sempre se 

consegue definir a gênese, comumente adota os critérios mistos (SUGUIO, op. 

cit.).    

A zona costeira pode ser definida historicamente como: geradora de conflitos; 

por abrigar interesses múltiplos e muitos usos em um mesmo lugar. A zona 

costeira pode também ser entendida por província costeira, por vezes 

correlacionam entre si no que concerne a aspectos físicos, biológicos e sócio-

econômicos (HORN FILHO, 2003). 
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A Constituição Federal promulgada em 1988 define em seu parágrafo 40, do 

art. 225, a Zona Costeira, como “patrimônio nacional”, Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM, 1998. Destacando a zona 

costeira como patrimônio nacional, ao lado da Amazônia e do Pantanal Mato-

Grossense, o governo federal toma a zona costeira por local de grande 

interesse nacional, devendo assegurar o seu uso na forma da lei, “dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 

ao uso dos recursos minerais” (SCHERER, SANCHES E NEGREIROS, 2009). 

Os componentes biofísicos da zona costeira do litotral centro norte catarinense, 

é descrito segundo o Relatório Técnico-Avaliação e Ações Prioritárias para a 

Conservação das Zonas Costeiras Marinhas (MMA, 2008 apud SCHERER, 

SANCHES E NEGREIROS, 2009) como: uma costa recortada, formando 

pequenas praias e enseadas interrompidas por morros e costões. A Serra do 

Mar se aproxima da praia formando, entre outras, a maior ilha costeira do Sul 

do Brasil, Florianópolis. O extremo sul de laguna representa o limite austral da 

ocorrência de manguezais no Brasil (SCHERER, SANCHES E NEGREIROS, 

op. cit.). 

Os recursos naturais mais importantes da Zona Costeira do Brasil são segundo 

Scherer, Saches e Negreiros (2009): a extração mineral e obtenção de energia 

através do petróleo, gás natural e carvão; a pesca e aqüicultura; os recursos 

paisagísticos; biodiversidade dos domínios de Mata Atlântica; entre outros.  

O conceito de zona costeira e as preocupações internacionais com esse 

ambiente remontam da década de 70. Diversas discussões e conferências já 

foram realizadas em âmbito internacional, culminando com um capítulo15 

especial sobre o tema na Agenda 21. As discussões e a documentação 

internacional tiveram um papel significativo na construção de normas para o 

uso do espaço litorâneo (PINHO, ALBUQUERQUE E MARTINS, 2007)  

O Brasil possui um arcabouço normativo bastante importante no que se refere 

ao uso, ocupação e conservação do solo na zona costeira e em áreas 

adjacentes a corpos de água (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

A zona costeira brasileira tem sido invadida pelo rápido crescimento urbano, 

que constitui uma das influências diretas do crescimento econômico, tendo 

como resultado deste crescimento uma exploração de recursos, inclusive 

ambiental, praticamente insustentável (SUGUIO, 2006).       

A zona costeira é um local onde se convive com os mais multifacetados 

interesses por se constituir em um ambiente rico em diversidade ambiental. 

Zona de grande produção de matéria, a zona costeira abriga em seus 

domínios, os mais diferentes desejos e sonhos dos Seres Humanos desde 

suas mais antigas civilizações. Nos dias atuais a preocupação com a 
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ordenação de sua ocupação e exploração é um paradigma da sociedade 

moderna.  

2.3 Urbanismo 

2.3.1 Urbanização 

Segundo Becker e Oliveira (1975) urbanização é o processo de crescente 

concentração de pessoas nos centros urbanos. A industrialização e, também, 

no Brasil um processo chamado de repulsão-atração, contribuíram para a 

aceleração do processo de urbanização (BECKER e OLIVEIRA, op. cit.).  

Ligado a este processo de urbanização ao qual passamos surgem novas 

visões de interpretação do nosso meio como: Meio Ambiente Urbano. O 

assunto Meio Ambiente Urbano foi amplamente discutido, sobre aspectos 

científicos, ideológicos e consumistas, sendo quase que uma conseqüência 

necessária a urbanização (DAVIDOVICH et. al., 1976). O ambiente urbano 

como uma “escala espacial do ecossistema propulsionado pelo processo de 

urbanização”, sendo três aspectos necessários a uma avaliação do Meio 

Ambiente Urbano: seu desenvolvimento recente; a polêmica que tem 

levantado; uma abordagem diferenciada em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (DAVIDOVICH et. al., op. cit.).  

Segundo Dadidovich, et. al. (1976), não se pode apenas tratar a ecologia como 

uma forma determinística, na qual o Ser Humano estaria ajustado. Devemos 

assumir uma nova perspectiva de estruturar um ambiente necessário ao 

desenvolvimento humano, levando em conta que podemos moldar o ambiente 

ao nosso redor. Sendo assim não podemos dissociar o Ser Humano de um 

ambiente ao estudá-lo. 

Segundo Dadidovich, et. al. (1976), os processos inorgânicos significativos 

interferem e participam dentro da urbanização tanto quanto os Humanos. A 

biologia considera a antítese organismo-ambiente aceita como genuína e 

irremovível, assim, o ambiente passa a ser definido inclusive por fatores sociais 

(Dadidovich ET AL, op. cit.). A manifestação cultural dos seres humanos teria o 

equivalente à integração físico-química de outras formas de vida, na relação 

Ser Humano-Natureza, (Dadidovich et. al., op. cit.). 

A sociedade brasileira se urbanizou praticamente no século XX, embora o 

processo de urbanização tenha ocorrido no período republicano, a raiz colonial 

e escravista se faz presente também nas cidades, (MARICATO, 2006). Essa 

urbanização se deu sobre o peso de uma herança colonial e escravista 

expresso na formação das cidades, que nos ajudam a entender as 

contradições, quando confrontamos: discursos, leis, planos e projetos formais e 

a produção concreta de um ambiente construído, contrariando a igualdade 

social e a sustentabilidade social e a lógica capitalista, devido ao alto custo do 

desenvolvimento urbano à manutenção de propriedades ociosas, à espera de 
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valorização e mercado privado restrito a uma elite econômica, são 

características arcaicas do processo de urbanização (MARICATO, op. cit.).  

O fenômeno da urbanização em santa Catarina se deu principalmente nas 

décadas de 50 e 60 (PELUSO JUNIOR, 1991). A urbanização é processo que 

se impõe, assim, a atenção que a urbanização merece dos poderes públicos 

constituirá a medida segura do processo da economia e do desenvolvimento 

social de Santa Catarina, (PELUSO JUNIOR, op. cit.) 

 

2.3.2 Paisagem Urbana 

A palavra paisagem, etimologicamente falando, estaria ligada a um conceito 

rural, já segundo a tradição anglo-saxônica e germânica, a palavra teria um 

sentido relacionado ao espaço geográfico abrangido pela visão humana 

(BONAMETTI, 2010). Em uma concepção relativa do espaço, de que partindo 

de dois conjuntos o primeiro de pontos p (Z) e o segundo de atributos a (A) 

pode se conceber o conjunto S = {Z X A}, onde a extensão de “A” representaria 

a teoria e, as inter-relações de “a” seria o teste da hipótese ou teoria 

(FAISSOL, 1975). Nestes termos o espaço perde a conotação de absoluto e 

torna-se relativo às diferentes especificações de “A”, sendo que suas 

características mudam no tempo e de lugar para lugar, (FAISSOL, op. cit.).  

A paisagem pode ser compreendida ainda segundo Santos (1979) como uma 

segunda natureza, que ultrapasse a fronteira do ecológico e abranja toda 

problemática social.          

A Paisagem Urbana segundo Bonametti (2010) foi o fenômeno mais importante 

da história da humanidade. O humano com o advento da cidade constrói um 

novo nicho. A evolução histórica da paisagem urbana demonstra que esta 

sempre procurou formas de expressar o ideal de poder; refletindo seus padrões 

políticos, econômicos, estéticos e culturais, a integração entre a arte e a 

técnica, (BONAMETTI, op. cit.).  

Assim Bonametti (2010), define paisagem urbana como: uma mistura de arte 

ciência e acaso; sendo compreensivo em sua construção o novo se interpondo 

ao antigo, atendendo a novos estilos de vida de cada momento histórico como 

conseqüência da manifestação de poder. Deste modo, os critérios de 

planejamento vão sendo constantemente questionados e revisados com a 

evolução e transformação da sociedade, da ciência, da técnica e das várias 

formas de representação do poder (BONAMETTI, op. cit.). 

Atualmente o termo paisagem recebe um novo sentido e abordagem a 

Paisagem Ecológica, tomando o assunto sobre uma perspectiva mais ampla e 

interdisciplinar, contribuindo assim para seu entendimento funcional e 

estrutural, bem como suas mudanças ao longo do tempo (POLETTE, 1997).    
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A paisagem urbana, portanto, é o somatório do meio abiótico e biótico, onde, 

sua evolução e resultado atuais são uma somatória de fatores inerentes a cada 

lugar. Os entendimentos de como estes fatores, bióticos e abióticos, agem para 

a construção da paisagem urbana, ao longo do tempo, se torna um paradigma 

moderno na medida em que se busca a otimização de um uso sustentado. 

 

2.3.2 Planejamento Urbano 

O planejamento urbano que foi instituído nas cidades ocidentais faz cem anos, 

permanece uma atividade de cima para baixo. Esta visão, entretanto, está 

empalidecendo na medida em que as sociedades se descentralizam e o 

planejamento centralizado, baseado nas economias dominantes, colapsa 

(BARCELLOS E BARCELLOS, 2004). 

A revolução industrial além de criar o fenômeno do urbanismo e do turismo, 

aprofunda o caráter do individualismo econômico e do patrimonialismo do 

Estado, onde, seu caráter constitucional francês e norte-americano tem como 

fundamentos as liberdades individuais e a proteção da propriedade privada 

contra o Estado Absolutista (OLIVEIRA FILHO, 2009). O sistema de separação 

do poderes, o racionalismo e o cientificismo dão forma às ordens regulatórias e 

do governo das elites, é neste contexto então que surge a imagem do 

planejador das cidades (OLIVEIRA FILHO, op. cit.).  

No Brasil “a Constituição Federal determina que o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana é o Plano Diretor”, (IBAM, 

2001). O planejamento urbano adota o plano diretor e o zoneamento como os 

principais responsáveis pela ordenação e pela regulação de uso e ocupação 

dos solos, bem como planejar o futuro das cidades (OLIVEIRA FILHO, 2009).  

Segundo Barcellos e Barcellos (2004), o planejamento urbano desde seu 

nascimento há cem anos atrás, vem enfrentando problemas das mais diversas 

situações, como exemplo cita as cidades de Boston e Atlanta. No primeiro 

caso, a cidade após a segunda guerra desenvolveu uma política de 

crescimento que inicialmente resultou em uma alta no desenvolvimento urbano 

da cidade. Após uma alta nos impostos urbanos houve uma evasão de seus 

moradores da cidade. No segundo caso, a cidade de Atlanta desenvolveu uma 

política expansionista durante as olimpíadas realizada no início dos anos 

noventa no século passado, obteve êxito em sua tentativa. O resultado?  Um 

crescimento tal da cidade gerando poluição do ar, sistema de tráfego 

congestionado e frustração crescente na população. 

Por meio de legislação específica sobre uso do solo e função social da 

propriedade, bem como pelo emprego criterioso da adequada limitação do 

abastecimento de água, drenagem, alturas de prédio, deposição de lixo, 
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construção de malha rodoviária e de sistema de transporte, uma cidade pode 

influenciar positivamente seu futuro (BARCELLOS E BARCELLOS, 2004). 

Os planos diretores do Brasil ao longo de suas experiências como gestores das 

cidades têm sido inoperantes e não existem na prática, (VILLAÇA, 2006). A 

história do planejamento urbano no Brasil deixa clara a diferença entre 

zoneamento e plano diretor, diferença importante, o primeiro surgiu ainda no 

século XIX, já o segundo surge em 1930. O zoneamento desde seu surgimento 

é muito claro quanto a sua proposição de se determinar o que pode e o que 

não pode, tendo sido efetivamente aplicado, sendo de extremo interesse da 

classe dominante. O plano diretor se constitui, com freqüência, por retóricas, 

princípios gerais, diretrizes, objetivos que não se aplicam e de boas intenções, 

sendo que no plano diretor o interesse da classe dominante não é claro. 

Enquanto o zoneamento historicamente tem sido decidido de maneira empírica, 

o plano diretor é altamente teórico e desvinculado de qualquer experiência 

prática (VILLAÇA, op. cit.). 

A distinção de liderança oficial dos balneários, que são o governo do local e 

outros atores sociais envolvidos, contribui para uma compreensão da evolução 

dos balneários, segundo Smith (1991). Inicialmente o desenvolvimento dos 

balneários fica a cargo do governo local associado a setores da sociedade civil, 

que falham, quando não há mais solução local para os problemas, os mesmos, 

são levados a níveis mais altos de seus governos, caso representem, os 

balneários, importantes núcleos para a economia de seus países.      

No Brasil isto seria o equivalente ao descrito por Villaça (2006), planos 

diretores ineficientes e zoneamentos direcionados aos interesses da classe 

dominante, tendo como resultado uma gestão desastrosa com perda da 

qualidade ambiental.         

 

2.4 Modelo de Desenvolvimento de Balneários 

2.4.1 O Conceito Evolutivo de uma Área Turística 

Sendo o turismo, desde a década de 1970, consolidado como um fenômeno 
social, vários estudos surgem a fim de entender seu processo evolutivo na 
paisagem. Dentre muitos, destaca-se o conceito evolutivo através do ciclo de 
vida, onde uma área em um determinado espaço passa a receber a visitação 
de pessoas, essa visitação segue a tendência de desenvolvimento de uma 
curva “S” (figura 1), onde, ao atingir seu nível máximo, dentro de sua 
capacidade de carga, sem um controle adequado das entradas e saídas de 
energia do sistema, o mesmo tenderá ao declínio da curva, (BUTLER, 1980). O 
modelo de Butler (1980) é, ainda hoje, um dos mais aceitos (ANDRIOTIS, 
2009).        

Áreas turísticas são dinâmicas e evoluem com o tempo, podendo ser 
demonstradas através da curva “S” de crescimento, (BUTLER, 1980). A curva 
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“S” é apresentada em dois eixos representando o número de visitante e o 
tempo (figura 1). O autor ainda discutiu os estágios pelos quais passam as 
áreas turísticas, levando em consideração que estas tendem ao declínio em 
qualidade ambiental, e discutiu suas possíveis projeções após alcançarem o 
máximo de seu crescimento em número de visitantes. Os cinco estágios 
citados por Butler (1980) seriam:  

ENVOLVIMENTO

ESTAGNAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

CONSOLIDAÇÃO

EXPLORAÇÃO

DECLÍNIO

REJUVENESCIMENTO

A

C

B

D

E

Tempo

N
°

d
e 

V
is

it
an

te
s

Esgotamento da 
Capacidade de carga

 
Figura 1. Curva de desenvolvimento de Butler (1980) para áreas turísticas. Fonte: O autor. 

 Exploração:  

Onde pequeno número de turistas visita o local com 
padrões irregulares. O motivo pelo o qual são atraídos 
inicialmente podem ser diversos. O acesso ao local ainda é 
rudimentar. Não existe uma estrutura específica para o 
visitante. O contato com os residentes locais é alto o que 
pode ser um atrativo ao turista. O fluxo do turismo ainda 
tem pouco significado econômico e social dos residentes 
locais. O meio social e natural ainda encontram-se 
inalterados pelo turismo. 

 Envolvimento:  

Nesta fase há uma melhoria dos acessos ao turista, 
levando a um aumento no número de turistas no local. Os 
locais começam a ver no turismo uma alternativa de fonte 
de renda gerando facilidades para o turista. Aumenta 
assim a expectativa do residente local com o turismo e 
começam a querer cativar o turista. As segundas 
residências crescem em número e criam uma faixa de 
residências dispostas ao longo da praia e conectadas ao 
acesso. Os primeiros hotéis são criados e surgem 
empregos. Propagandas são veiculadas de modo a atrair o 
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turismo. Uma temporada de turismo surge e com ela uma 
série de ajustes social será realizada em função dessa 
sazonalidade. Demarca-se uma área específica de 
comércio. O desenvolvimento é ad hoc iniciado e 
controlado pelos empresários. Pode ocorrer algum nível de 
organização em agências de turismo. As pressões sobre o 
governo ou sobre agências públicas iniciam para a 
melhoria de facilidades e transporte para o local.  

 Desenvolvimento:  

Neste estágio marca-se principalmente o local como um 
mercado turístico com grandes investimentos na 
propaganda. Faixas são adicionadas a primeira devido à 
crescente procura por mais acomodações, surgindo mais 
hotéis e residências. Neste estágio à medida que progride 
há uma perda do controle e envolvimento local no 
desenvolvimento do balneário. Exclusão dos residentes, 
sendo suas casas convertidas em negócios que visam 
atender ao turismo. Atrações culturais e naturais são 
utilizadas para a atração do turismo. Para suprir a 
demanda turística, outras atrações são importadas. Notam-
se mudanças físicas na área e pode ser que estas não 
sejam aprovadas pelos residentes do local. O número de 
turista tem um pico na temporada, podendo ser em igual 
ou maior número que o de residentes do local. Será 
requerida mão de obra de outras áreas para auxiliar a nova 
estrutura turística instalada. O perfil do turista muda em 
relação aos estágios anteriores.  

 Consolidação:  

Nesta fase a taxa de visitantes permanentes diminui ao 
passo que o número total de turistas de um dia é maior que 
o do primeiro. A propaganda intensifica-se ainda mais. Os 
residentes do local, que não estão envolvidos com o 
turismo, têm suas atividades normais alteradas. A cidade 
balneária terá uma área como distrito recreacional distinta. 
A cultura importada é promovida. A capacidade de suporte 
da água potável e de recreação está no limite ou 
esgotadas. A poluição se torna em um problema potencial. 
O congestionamento no trânsito pode levar a criação de 
vias secundárias. Deterioração do ambiente. As 
edificações sofrem uma mudança no seu padrão 
arquitetônico. Fluxo de drenagem torna-se outro problema 
potencial. Erosão/acresção de praia podem ocorrer devido 
alterações no balanço sedimentar. A atividade turística é a 
grande força política. Ocorre a zonação na estrutura de 
acomodação. O governo preocupado prepara um plano de 
gestão. 

 Estagnação:  
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O pico em número de visitantes chega ao limite. Os níveis 
de capacidade de carga são atingidos e muitas vezes 
excedidos, gerando problemas social, ambiental e 
econômico. A área desenvolve uma imagem consolidada 
frente aos turistas, mas não será mais um local da moda. 
Haverá uma demanda maior do número de leitos e 
propagandas serão necessárias para que haja uma 
manutenção do número de turistas. Atrações naturais e 
culturais serão substituídas por outras importadas. A 
imagem do balneário estará dissociada de seu ambiente 
geográfico. Novos empreendimentos serão realizados em 
áreas periféricas. A zona central de casas terá uma 
freqüente mudança de proprietários. Um novo plano é 
desenvolvido pelo governo tendo em vista o insucesso do 
anterior.  

Após o período de estagnação as áreas turísticas poderiam experimentar 
algumas situações, de declínio ou rejuvenescimento, de maneiras mais 
acentuadas ou suaves. No caso de rejuvenescimento, é muito raro casos onde 
o rejuvenescimento ocorre de maneira acentuada, os poucos casos onde 
ocorreu, uma possível causa estaria na autenticidade do projeto que promoveu 
o rejuvenescimento da área turística (BUTLER, 1980). A fase de declínio, onde 
ocorreria por conseqüência à queda da curva ocorrem por perda de seu 
atrativo inicial. As fases podem ser identificadas através da coleta de dados 
como: fatores ambientais (qualidade da água, qualidade do ar, escassez de 
terra); da morfologia urbana (acessos, acomodações, outros serviços), ou de 
fatores sociais (super lotação, irritação da população local).    

 

 

 Declínio:  
A grande oferta de imóveis faz com que os valores de 

mercado dos mesmos caiam. Há uma redução do número 

de visitantes. O novo plano de gestão do governo também 

não surte efeito. Passa-se então a investir-se em 

balneários periféricos. 

As fases nem sempre são vividas de uma forma clara. Algumas modelagens 

por computador, como no caso de Cancun no México, demonstraram que as 

fases de exploração e envolvimento têm uma menor importância no destino 

final das áreas turísticas. Assim o início realmente do ciclo evolutivo estaria na 

fase de desenvolvimento, (BUTLER, 1980), (ANDRIOTIS, 2007). 

Andriotis (2009) aplica o conceito evolutivo de uma área turística de 

Butler(1980) para as ilhas de Creta na Grécia. Visto a dificuldade em explicar a 

evolução da ilha de Creta através das fases descritas por Butler (1980), 

Andriotis (2009) fala que outras pesquisas já haviam apontado sobre a 

insuficiência do modelo de Butler (1980) para explicar a evolução de outros 

balneários, tendo ainda algumas destas pesquisas proposto que cada balneário 
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teria seu modo particular de evolução, sendo necessária uma abordagem 

diferenciada para cada caso.    

 

2.4.2 Modelo de Desenvolvimento de Balneário 

O trabalho publicado por Butler (1980), segundo Smith (1991), não traz em si 

as características necessárias para o estudo do desenvolvimento de um 

balneário, a crítica de Smith a este modelo é por não o sê-lo dirigido 

especificamente a balneários, porém considera-o, pelo fato de indicar ascensão 

e queda, um modelo coerente. 

Balneários são definidos como áreas geográficas que oferecem facilidades, 

serviços e atividades em torno da orla marítima para a acomodação, uso e 

lazer de seus visitantes (SMITH, 1991).  

Balneários evoluem de uma área natural à medida que recebem acomodações 

e funções recreativas, em sua grande maioria acabam tornando-se ambientes 

cada vez mais urbanizados, podendo, em alguns casos de forma rápida, evoluir 

a uma cidade, onde, a transformação social, política e ambiental são 

freqüentemente negativas (SMITH, 1991). 

O modelo de desenvolvimento de balneários descreve a evolução de uma 

praia, do natural ao urbanizado em oito estágios, sendo que, de cada estágio 

são apresentados seus indicadores em seis categorias: morfologia; físico; 

ambiental; social; econômico; político (SMITH, 1991). 

Frequentemente, o planejamento geral do desenvolvimento dos balneários 

recai sobre os governos locais onde os conflitos de interesses e escopo 

limitado para a política de planejamento, resultam em problemas a resolver; 

como: declínio da herança cultural, destruição dos recursos naturais, exclusão 

de residentes e a falta de crescimento da receita comercial (SMITH, 1991). 

Por fim, Smith (1991) tenta descrever a dinâmica da evolução de Balneários, 

segundo o autor a observação de muitos balneários da região Ásia-pacífico 

sugerem uma queda de qualidade com o passar do tempo. Congestionamento 

e poluição parecem aumentar com o aumento do desenvolvimento físico 

contribuindo muitas vezes com a perda de qualidade em atividades turísticas 

de balneários. O ambiente natural é dissipado enquanto o ambiente social é 

imposto ao natural. Enquanto o investimento for concentrado no ambiente 

social, haverá uma degeneração de ambos os ambientes (SMITH, op. cit.). Se 

for fato comum a tendência observada, torna-se necessário o conhecimento de 

como essas áreas crescem e transformam-se ao longo do tempo para que os 

benefícios do turismo sejam alcançados e os problemas trazidos antecipados e 

mitigados. 
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Smith (1991) considera o trabalho de Butler (1980) com uma premissa similar 

de que as áreas turísticas decaem com o passar do tempo, porém, ele discorda 

de Butler (1980) que os balneários, enquanto áreas turísticas, deixariam de 

serem atrativos com o aumento do número de visitantes e sua capacidade de 

carga excedesse, tornando-se impossível competir com outros balneários. 

Smith (1991) ainda ressalta que o modelo de Butler (1980) por não ser dirigidos 

especificamente a balneários, não seria ideal para uma aplicação a balneários. 

A morfologia urbana da área estudada é importante para compreensão de 

como o balneário evolui, porém, isoladamente ela torna-se insuficiente para 

explicar a sua evolução, (SMITH, 1991). É necessário, portanto, uma 

abordagem de vários fatores e de como eles interagem, para termos mais 

clareza de como essas áreas evoluem. Uma visão holística de 

desenvolvimento de balneários, como processo de urbanização, fornecerá uma 

compreensão melhor deste tipo de desenvolvimento (SMITH, op. cit.). 

As fases propostas por Smith (1991) seriam: 

● pré-turismo:  

Onde não ocorreria nenhum turismo, porém, já ocorrem 

assentamentos;  

● segundas-residências:  

Neste estágio já ocorrem visitantes, casas de segunda 

residência, ruas definidas, desenvolvimento da praia em 

faixas paralelas; 

● primeiro hotel: 

 Aqui já ocorre um incremento do turismo na praia, 

abertura do primeiro hotel, comércio começa a intensificar-

se, aparecem os primeiros empregos por conta do turismo;  

● balneário estabelecido: 

 Neste estágio de desenvolvimento mais hotéis aparecem, 

o desenvolvimento em faixa intensifica-se. Algumas 

residências em frente da praia são transformadas em 

pousadas ou comércio, expansão residencial, empregos 

dominados na área de hotelaria dominam no local; 

● área comercial estabelecida:  

Onde aqui as acomodações continuam crescendo, tipos 

variados de turistas começam a freqüentar o local, turismo 

domina no setor econômico, aumenta a força de trabalho 
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para o turismo por pessoas que não são moradores da 

praia, ruptura cultural, congestionamento e poluição da 

praia, deterioração do ambiente natural; 

● hotéis interiores: 

 Os hotéis já começam a aparecer distante das praias, 

residências com desenvolvimento rápido, distrito comercial 

é consolidado, erosões e enchentes são problemas 

potenciais, cultura do turismo prevalece, padrões 

tradicionais são obliterados, empreendedores dirigem o 

desenvolvimento, plano de gestão governamental; 

 

● transformação: 

 Aqui neste estágio o balneário é urbanizado, é necessária 

a reabilitação do ambiente natural, acomodação estrutural 

as mudanças ocorrem, mudam os investidores e 

freqüentadores, falham os planos governamentais; 

● cidade balneária: 
 Urbanização completa, rotas alternativas de 

circulação surgem a fim de amenizar o congestionamento 

da malha viária, distritos comerciais e recreacionais são 

distinguidos, poluição em estágio crítico, poder político de 

mudança deve estar ligado no maior grau governamental 

ou político. 

2.4.3 Trabalhos que aplicaram o MDB 

Patoskie e Ikeda (1993) aplicam o MDB correlacionado ao modelo de Butler 

(1980), na praia de Waikiki no Havaí, os autores consideraram a aplicação do 

modelo satisfatória por proporcionar uma perspectiva histórica valiosa do 

balneário, porém, consideraram que a falta de previsão quanto ao futuro do 

balneário seria uma de suas deficiências. 

Polette (1997) analisa o modelo tendo como referência o município de 

Bombinhas e concluiu que as praias de Mariscal e Canto Grande e a Praia 

Brava já estavam inseridas dentro do MDB.  

Souza Junior (1998) aplica o MDB no município de Balneário Camboriú, sobre 

a Praia Central, correlacionando o modelo de Butler (1980) e Smith (1991), 

considerando válida a análise do MDB para explicar a evolução da Praia 

central de Balneário Camboriú. Souza Junior identifica através do MDB que 

Balneário Camboriú encontrava-se na última fase do modelo (Cidade 

Balneário), iniciando a sua fase de declínio devido à perda de seus atrativos 
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naturais, como a atividade de sol e praia devido à sombra causada pelas 

edificações que se encontram muito próximas da faixa de areia da praia. Desde 

então Balneário Camboriú implementou alternativas recreativas na cidade de 

Balneário Camboriú, bem como, melhorou os acessos a suas praias que se 

encontravam em melhor estado de conservação da paisagem natural do que a 

Praia Central.     

 

2.5 Gestão Integrada 

A cidade de Boston a cidade, após a segunda guerra, desenvolveu uma política 

de crescimento que inicialmente resultou em uma alta no desenvolvimento 

urbano da cidade, (BARCELLOS E BARCELLOS, 2004). Após uma alta nos 

impostos urbanos houve uma evasão dos moradores da cidade, o que levou o 

prefeito da cidade, no ano de 1968, a buscar ajuda no Instituto Tecnológico de 

Massachusets (MIT), junto ao professor Jay W Forrester, pesquisador na área 

de dinâmica de sistemas (BARCELLOS E BARCELLOS, op. cit.). Nasce então 

o planejamento urbano sobre a perspectiva sistêmica, onde, a antiga visão do 

pensamento reducionista do planejamento em que somente a alta 

administração pública e privada, bem como aos técnicos e especialistas da 

área, é dada a tarefa de gerir as decisões sobre o futuro comum de todos os 

cidadãos, (BARCELLOS E BARCELLOS, op. cit.). O planejamento urbano 

sistêmico prevê que a participação de todos os atores sociais no processo de 

gerir a cidade, ou uma área, é melhor do que a soma individual de poucas 

visões. A essência da abordagem proposta é tentar entender as inter-relações 

das diversas variáveis do sistema em análise, planejando um futuro desejado 

por meio de uma construção partilhada (BARCELLOS E BARCELLOS, op. cit.). 

A idéia de Gerenciamento Costeiro vem desde os anos de 1970, onde se 

buscou a solução para os conflitos de uso da zona costeira, porém a idéia de 

zona costeira ainda não estava bem inserida nas tomadas de decisão, os 

problemas de erosão costeira e utilização da linha de costa era a prioridade de 

muitos planos de gerenciamento costeiro, POLETTE (1997). Ainda segundo o 

autor acima citado a partir do meio da década de 1980, começou a despertar a 

idéia mais ampla de uma zona costeira mais abrangente e levando-se em 

conta a participação da população para a resolução de seus problemas, a partir 

daí a idéia de Gerenciamento costeiro integrado começa a se fazer mais 

compreensível. 

A afirmação do conceito de gestão integrada toma corpo no período pós-

conferência da Rio 92, sendo considerado o desencadeador para processo de 

desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, (PINHO, ALBUQUERQUE E 

MARTINS, 2006). 

O Brasil possui desde 1987 o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(GERCO) pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), 
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fundamentado na Lei Nacional de Gerenciamento Costeiro No 7.661/88, que 

institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), atualmente 

revisado em uma segunda versão o PNGC II, onde se incorpora o 

gerenciamento costeiro integrado, (SCHERER, SANCHES E NEGREIROS, 

2009).  

Dentro da ótica dos estudos realizados, o Gerenciamento Costeiro Integrado 

vem a oferecer uma solução para a gerência de conflitos de uso do solo e 

interesses conflitantes, que segundo Hershman (1981) apud Polette (1997) é o 

que se busca em uma gerência, de forma inteligente, pois, se faz participar no 

processo de gerenciamento da zona costeira as pessoas que ali estão 

inseridas. Assim, quanto mais local for à participação dos atores na resolução 

de seus problemas, estimulando assim sua cidadania, mais fácil se chegará a 

um desenvolvimento de um turismo sustentado. 

O Gerenciamento Costeiro Integrado segundo Polette (1997) apud The Word 

Bank (1993) tem por objetivos: reforçar a gestão setorial através de formação 

de pessoal, treinamento e legislação; preservar e proteger a produtividade e 

biodiversidade dos ecossistemas costeiros; promover o desenvolvimento 

racional e sustentado dos recursos costeiros. E por um lado mais humano tem 

por objetivo: abrigo adequado, alimentação e água limpa; saúde adequada e 

uma razoável expectativa de vida; oportunidades para a educação e a 

possibilidade de avanço individual bem como as crianças; uma medida de 

estabilidade e tranqüilidade; alguma oportunidade de prazer e satisfação 

(POLETTE, op. cit.). 

Segundo Scherer, Sanches e Negreiros (2009) o PNGC II estabelece outros 

instrumentos de Gestão: 

 Plano de gestão Costeira (PGC): deve ser desenvolvido sobre a ótica da 

gestão integrada, e define as prioridades de ação integrada de curto 

médio e longo prazo, estando estas ações divididas em três campos: 

ações integradas de intervenção, Zoneamento Ecológico-Econômico e 

elaboração da Lei do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. 

 O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro estabelece um Sistema 

Estadual de Gestão Costeira, estabelece a necessidade de um Plano 

Integrado de Ação, formalizado por Decreto ou instrumento similar, 

sendo desta forma um instrumento necessário à administração de 

pressões e conflitos dos interesses sobre a região costeira. 

O governo federal brasileiro, com uma parceria da Secretaria de Qualidade 

Ambiental de Assentamentos Humanos do Ministério do Meio Ambiente 

(SQA/MMA) e da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SPU/MP), em uma tentativa de disciplinar 

e ordenar o uso e a ocupação da orla marítima, um espaço que se constitui a 
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sustentação natural e econômica da zona costeira, apresenta o Projeto de 

Gestão Integrada da Orla Marítima, Projeto Orla, no ano de 2002.  

O Projeto Orla incorpora os princípios da gestão integrada, tendo como 

objetivos estratégicos: o fortalecimento da capacidade de atuação e a 

articulação dos atores de diferentes setores sociais na gestão integrada da 

orla; desenvolvimento de mecanismos institucionais de mobilização social para 

a gestão integrada; estimulo a atividades socioeconômicas sustentáveis da 

orla; (Projeto Orla 2002). 

O planejamento participativo diminui a característica conflituosa da zona 

costeira, tira proveito do conhecimento local, e desenvolve a confiança e o 

compromisso com as decisões planeadas, (COMISSÃO EUROPÉIA, 1999). A 

gestão poderá ser capaz de fomentar a sustentabilidade social e ambiental 

através de estratégias de relação entre as pessoas e de conflitos, integrando 

interesses ambientais, econômicos e sociais, exigindo, assim, o envolvimento 

ativo do cidadão, surge então à necessidade de envolver ativamente a 

população na gestão territorial, (PINHO, ALBUQUERQUE E MARTINS, 2007). 

A participação popular nos regimes democráticos surge com a própria 

democracia grega como sistema político que prevê a participação dos cidadãos 

na gestão dos assuntos públicos. No Brasil a prática de participação pública 

nas tomadas de decisão ainda não esta muito difundida, há pouca participação 

da sociedade nas ações de gerenciamento costeiro, (SCHERER, SANCHES E 

NEGREIROS, 2009).     

 

 
 
3. ÁREA DE ESTUDO 
A Praia Brava é uma praia que se encontra em dois municípios Itajaí e 

Balneário Camboriú, hoje conurbados (figura 2). O divisor de águas das 

cidades é o Ribeirão Ariribá, a desenbocadura deste ribeirão se dá na parte Sul 

da Praia Brava, encostada ao promontório rochoso conhecido por Ponta da 

Preguiça, deste modo, a porção de areia da praia encontra-se totalmente nos 

domínios de Itajaí, restando apenas costão rochoso a cidade de Balneário 

Camboriú.  
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América Latina

Brasil
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Balneário Camboriú

Itajaí

 

Figura 2. Localização da Praia Brava. Fonte: Google Earth. 

A área compreendida neste trabalho se encontra delimitada ao Leste pelo 

Oceano Atlântico, ao Oeste seu limite se dá na Rodovia Oswaldo Reis, ao 

Norte se delimita com a Ponta do Farol e ao Sul com a Ponta da Preguiça.  

3.1 Geologia e Geomorfologia 

O litoral centro-norte de Santa Catarina encontra-se inserido no Litoral das 

Escarpas Cristalinas, compreendendo o espaço entre o Município de Barra 

Velha ao Município de Tijucas, sendo uma região que apresenta um litoral de 

feição recortada pelas rochas afloradas do escudo cristalino pré-cambriano, 

que interrompe a continuidade da planície costeira quaternária, (MUEHE, 1998, 

apud BENEDET FILHO, 2000). Observa-se no litoral centro-norte a presença 

de uma série de enseadas pouco confinadas que se abrem para o oceano, 

(BENEDET FILHO, op.cit.). 

A planície costeira da Praia brava é recoberta por depósitos relacionados aos 

processos transgressivos marinhos do Pleistoceno e do Quartenário, (HORN 

FILHO, et.al., 1995).   

A Praia Brava possui uma extensão de praia de 2.645m e largura média de 

34m, orientada na direção N – S é uma praia totalmente exposta à ondulação 

proveniente de quadrante Sudeste (MENEZES, 1999). O estágio 

morfodinâmico da praia caracteriza-se como intermediário (MENEZES, op. cit.). 

Caracteriza-se por uma praia de enseada, que tem por características praias 

com formato de “lua crescente”, com feições definidas pelas ondas incidentes 

(BENEDET, 2000).       
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3.2 Paisagem 

A Bacia Hidrográfica da Praia Brava possui 9,51km2 e localiza-se nas 

coordenadas 26o56’ S e 48o38’ W, com forma triangular, possuindo ribeirões de 

característica dendríticas variando entre 1o e 2o ordem de grandeza, suas 

nascentes estão na cota altimétrica de 300m, pelo levantamento feito por Horn 

Filho; Polette; Diehl (1997) apud Polette et.al. (1997) a micro bacia estaria 

inserida dentro da bacia do Rio Itajaí-Açu. A cobertura vegetal original pertence 

à Floresta Tropical do Centro-norte catarinense, com solos podzóicos 

vermelho-amarelo álico, distrófico. A temperatura média anual de 18-20o com 

precipitação de 1400-1600 mm (POLETTE et.al., op.cit.). 

 

3.3 Recursos Naturais  

 

3.3.1 Praia 

A morfologia da Praia Brava é controlada pela presença de seus dois 

promontórios rochosos a Ponta da Preguiça ao Sul e a Ponta do Farol ao 

Norte, apresenta uma forma de planta retilínea, com uma área de sombra 

pouco definida (BENEDET, 2000). 

A praia Brava, por ser uma praia arenosa oceânica exposta às ondulações de 
Nordeste, Leste e Sudeste, oferece as condições mais constantes do Estado 
de Santa Catarina para a prática do surfe (SCHETTINI & TRUCOLLO, 2000, 
apud DAFFERNER, 2002). 
 
 
3.3.2 Oceano  
 
O turismo de sol e praia é uma das grandes atrações da Praia Brava. No mar 

são desenvolvidas atividades recreacionais como: banho de mar, natação, 

surfe, kytesurf e pesca esportiva.  

O desenvolvimento do balneário iniciou um dos problemas decorrentes da falta 

de planejamento, a diminuição da qualidade de água para as condições de 

balneabilidade da praia, comprometendo o principal recurso da Praia Brava. 

 

3.3.3 Costões 

Os costões rochosos da Praia Brava que se encontram nas encostas de seus 

promontórios rochosos de suas extremidades Sul e Norte, não apresentam 

segundo Ferreira de Souza (2010) muitas perturbações. São praticados 

esportes de montanhismo como rapel e escalada no costão da Ponta do Farol. 
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3.3.4 Ribeirões, Lagoa do Cassino e Manguezal 

O Ribeirão Ariribá ainda possui uma vegetação de mata ciliar importante no 

controle de erosão, abrigo e condução das espécies, bem como de alimentos 

para as mesmas (FERREIRA DE SOUZA, 2010). O ribeirão, segundo Santos 

Junior (2006), passou por um processo de retificação na década de 1980, e 

aterramento de um dos seus afluentes secundários, encontra-se hoje poluído 

por despejo de esgoto doméstico em suas águas (FERREIRA DE SOUZA, 

op.cit.). 

O Ribeirão Cassino da Lagoa teve suas águas comprometidas por despejo de 

esgoto doméstico e ainda segundo o Projeto Brava Eco-Ação (2006), uma 

carga de metal pesado devido a falta de um tratamento adequado de uma 

indústria de lavagem industrial, que hoje já está fechada. 

O Ribeirão Ariribá devido a sua baixa vazão forma no final de seu trajeto ao 

longo de sua micro bacia uma lagoa. A Lagoa do Cassino forma uma das 

manchas mais importantes da Praia Brava por além de abrigar um pequeno 

estuário e manguezal, é também um local utilizado para o turismo de sol e 

praia para a prática balnear. Apresenta segundo Ferreira de Souza (2010) 

problemas de poluição de água. Sendo o Ribeirão Ariribá o formador desta 

lagoa é presumível que a lagoa também esteja comprometida pela poluição do 

ribeirão. 

A mancha de mangue que se forma nas porções mais protegidas da lagoa se 

encontra em um bom estado de conservação segundo Ferreira de Souza 

(2010), apresentando algumas perturbações do tecido urbano introduzido 

próximo a ocorrência do mangue. É um dos poucos manguezais da região que 

possui árvores de Rhizophora mangle, o que faz com que o mangue da Praia 

Brava possa ser usado como um importante referencial para a educação 

ambiental dos colégios da região. 

 

3.3.5 Dunas  

As dunas da Praia Brava passaram por alterações devido à ocupação de sua 

planície costeira, que removeram e ocuparam as dunas pleistocênicas, 

formadas no período de regressão do nível do mar. As dunas do Holoceno, que 

formam as dunas frontais atuais, sofreram perturbações por aterramento e 

estruturas fixas colocadas para o uso recreativo na forma de bares, encontram-

se hoje em um estado de regeneração devido à retirada das estruturas fixas e 

de parte do aterramento colocado para a construção da avenida beira mar da 

praia. Porém ainda apresenta alguns pontos de erosão sendo mais críticos os 
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pontos de erosão próximos ao canto Sul da praia. Segundo o Projeto Brava 

Eco-Ação (2006), as dunas são um dos atrativos turísticos da Praia Brava.  

 

3.3.6 Vegetação de Restinga 

A vegetação de restinga é uma das manchas mais perturbadas e ameaçadas 

da paisagem da Praia Brava por se encontrarem, sua maioria, em lotes de 

estoques de terreno (FERREIRA DE SOUZA, 2010), a restinga da Praia Brava 

juntamente a restinga de Navegantes são uma das últimas manchas 

representativas do litoral Centro-Norte de Santa Catarina (BONILHA, 2003, 

apud MARENZI, 2007).    

 

3.3.7 Mata Atlântica 

A mata atlântica é formada por floresta em estágio médio/avançado de 

regeneração sendo definida por Ferreira de Souza (2010) como a grande 

matriz da paisagem da Praia Brava.    

 

3.3.8 Mancha Urbana   

A mancha urbana vem crescendo sobre a matriz aumentando seu processo de 

fragmentação e de contração e desgaste de outras manchas (FERREIRA DE 

SOUZA, 2010). No setor Sul esse processo de crescimento da mancha urbana 

vem acontece de maneira mais contundente, fazendo com que o setor esteja 

em um estágio mais avançado do MDB. No setor centro o processo de 

crescimento da mancha urbana vem se acelerando, principalmente com o 

surgimento de empreendimentos no sentido da verticalização, este setor ainda 

se encontra em um estágio menos avançado ao setor Sul no MDB. O setor 

Norte, a mancha urbana ainda é pequena próxima as outras manchas 

existentes nos outros dois setores da Praia Brava, porém, este cenário já está 

passando por processo de transformação da paisagem com a implantação de 

um complexo habitacional e turístico, onde contará com resort, podendo fazer 

com que este setor, que se encontra nos estágios iniciais de desenvolvimento 

do MDB, passe para estágios mais avançados do MDB. 

A Rodovia Oswaldo Reis, a primeira via a cortar o local, possui ao longo de sua 

margem, hoje, o comércio predominante, um fluxo constante de trocas de 

serviços, caracterizando uma conurbação entre as cidades de Itajaí e Balneário 

Camboriú. Confere a Praia Brava, então, a característica de um corredor 

urbano. 
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4 METODOLOGIA 
O presente estudo utilizou-se da metodologia aplicada por Smith (1991) no 

Modelo de Desenvolvimento de Balneários (MDB), possui como princípio 

básico que os balneários seguem uma sequência de fases que são estágios de 

desenvolvimento, sem um tempo pré-determinado, sendo que sua evolução na 

sucessão, segundo o modelo, ocorre por fatores alheios ao balneário.  

Os dados atuais para os casos e os dados históricos são importantes para a 

análise temporal (tabela 1). Os dados podem estar disponíveis em publicações, 

em conversas e entrevistas com antigos moradores do local. Documentos 

publicados e não publicados. Dados informais e formais contendo data em 

mapas, fotos, plantas e diagramas. Muitos dados do início do desenvolvimento 

e ocupação do local podem ser obtidos em entrevistas com antigos moradores. 

Os dados atuais foram levantados por pesquisa na internet, pesquisa na 

Biblioteca Central da UNIVALI e Biblioteca da UNIVALI – Campos II Balneário 

Camboriú, Laboratório de Gerenciamento Costeiro e de Unidades de 

Conservação do CTTMAR – UNIVALI, nas secretarias de planejamento dos 

municípios de Balneário Camboriú e Itajaí e entrevistas informais com 

moradores. 

Os dados históricos foram levantados na internet, no acervo histórico das 

cidades de Balneário Camboriú e Itajaí, na Biblioteca Central da UNIVALI, 

Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto do CTTMAR – 

UNIVALI, Laboratório de Climatologia CTTMAR – UNIVALI, Laboratório de 

Gerenciamento Costeiro e de Unidades de Conservação do CTTMAR – 

UNIVALI e entrevistas informais com moradores.   

Foi obtido junto às secretarias de planejamento de Balneário Camboriú e Itajaí 

arquivos em extensão “DWG”, os layers que deram origem aos mapas 

temáticos. Os mapas temáticos por sua vez foram realizados no software livre 

do INPE o “Spring 5.1.7”.  

Uma vez confeccionados os mapas, realizou-se saídas de campo para poder 

construir o mapa temático de uso e ocupação do solo na área de estudo, usado 

para definir o estágio de desenvolvimento do balneário dentro do MDB. 

Após as saídas de campo os lotes foram digitalizados e classificados no 

“Spring 5.1.7”, seguindo a classificação de uso e atividades do solo contido no 

Plano Físico-Territorial e Plano Diretor do Município de Balneário Camboriú 

consolidado até 21 de dezembro de 1999, sendo utilizadas cores para 

representação das classes no mapa temático, tabela 2. Posteriormente 

mediram-se as áreas dos lotes e foram quantificados os usos e ocupações do 

solo da área de estudo, formando assim tabelas e gráficos para a análise do 

MDB. 
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Tabela 1. Informações necessárias para o estudo dos modelos de desenvolvimento de balneários 
(MDB). Fonte: O autor. 

 

ASPECTOS FÍSICOS 

E INFRA-

ESTRUTURA 

 Geologia; 

 Geomorfologia; 

 Pluviosidade; 

 Clima; 

 Drenagem; 

 Acessibilidade; 

 Infra-estrutura básica (energia elétrica, rede de água e esgotos);  

MORFOLOGIA 

URBANA 

 Zona de frente a praia; 

 Zona de segunda-residência; 

 Hotéis, pousadas e outras formas de acomodação (determinantes da 
capacidade de acomodação) 

 Disposição dos estabelecimentos comerciais, formando ou não uma 
área comercial definida; 

 Áreas verdes, estacionamentos, tipos de loteamentos; 

 Serviços públicos: hospitais, delegacias; 

 

CARACTERÍSTICAS 

AMBIENTAIS 

 Ecossistemas/elementos da paisagem; 

 Legislação ambiental; 

 Uso e impactos sobre os ecossistemas; 

 Caixas de empréstimo e áreas de risco geológico; 

 Condições de balneabilidade; 

 Comprometimento dos recursos hídricos (rios, lagoas e lençol 
freático); 

ASPECTOS SOCIAIS 

 Análise da percepção dos moradores relativos ao processo de 
urbanização da praia Brava; 

 Análise das expectativas futuras quanto à urbanização da praia 
Brava. 

 Percepção do turismo pelos residentes; 

 Exclusão dos residentes; 

 Perda da identidade cultural. 

ECONOMIA 
 Empregos dos moradores da microbacia; 

 Residentes envolvidos de forma direta ou indireta com o turismo; 

 Trabalhadores vindos de outra área; 

ASPECTOS 

POLÍTICOS 

 Situação atual do plano diretor; 

 Planos e projetos do poder público municipal, estadual e federal; 

 Propostas das associações de moradores e ong’s; 

 Propostas dos demais ramos da sociedade interessados (ramo 
hoteleiro, construção civil, câmara do comércio, outros); 

 Proposta de instituições (universidades, órgãos do governo federal e 
estadual); 

 Parecer do ministério público; 

 Comitês de gestão; 

 Conselhos municipais do meio ambiente; 

 Elaboração de planos integrados de revitalização. 
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Tabela 2. Usos e atividades da Praia Brava. Fonte: O autor. 

USOS TIPOLOGIA COR 

USO RESIDÊNCIAL 

Residências Unifamiliares  
Residências Multifamiliares  

Condomínios Unifamiliares  

Condomínios Multifamiliares  

Hotéis  

Hotéis Residências (Pousadas)  

Hotéis de Lazer  

Motéis  

Asilos e Similares  

USOS RECREATIVOS 
E ESPORTIVOS 

Quadras Esportivas  

Clubes Associações e Similares  

Casas Noturnas  

USOS COMERCIAIS E 
SERVIÇOS 

Comércios Vicinais (Armazéns, Açougues, Fruteiras, 
Mercearias, Minimercados, Farmácias, Bancas de Jornal, 
Padarias, etc.) 

 

Comércio de Alimentação (Bares, Lanchonetes, 
Sorveterias, Confeitarias, Cantinas, Restaurantes, 
Pizzarias, Choparias, etc.) 

 

Serviços de Profissionais (Consultórios, E, Estúdios de 
Profissionais, Autônomos e Profissionais) 

 

Posto de Abastecimento de Combustível  

Estacionamento  

Garagens de Frotas Transportadoras  

Serviços de Manutenção em Geral, Consertos em Geral  

Floricultura  

USOS RESIDÊNCIAIS 
COM COMÉRCIO(S) 

Residência Unifamiliar com Comércio  

Residência Multifamiliar com Comércio  

Condomínio Unifamiliar com Comércio  

Condomínio Mutifamiliar com Comércio  

USOS INDÚSTRIAIS Indústrias de Microporte Não Poluentes  

Indústria de Pequeno Porte Não Poluente  

 

Para a classificação da Praia Brava dentro do Modelo de Desenvolvimento de 

Balneários, utilizou-se uma tabela (tabelas 16, 17 e 18) onde foram colocadas 

as características físicas, morfológicas, ambientais, sociais, econômicas e 

políticas, das fases propostas por Smith (1991), sendo cada fase acompanhada 

por uma cor que indicaria a qualidade ambiental de cada fase. Para cada 

característica chave definida por Smith (1991) dentro das fases do MDB foram 

relacionadas três possibilidades: se a característica está presente, ou esteve 

presente, durante a fase do balneário; se a característica esteve ausente 

durante a fase do balneário; ou se a característica não se fez perceptível 

durante a fase do balneário, porém de alguma forma esteve, ou está presente, 

durante a fase do balneário de uma forma que não se destacou (destaca).  

 Inicialmente a praia teria então uma alta qualidade ambiental com exuberância 

de seus atrativos naturais, sendo então associada à cor verde. Com o evoluir 

da praia dentro do MDB o atrativo natural vai perdendo suas características 

iniciais e a coloração vai passando para o amarelo indicando um sinal de alerta 

quanto ao decair de sua qualidade ambiental. Ao atingir estágios mais 

avançados a deterioração ambiental chega aos níveis máximos, sendo então 
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associada à cor vermelha para indicar o perigo de se atingir a fase de 

decadência do turismo da praia. 

Ao final da classificação dos três setores confeccionou-se uma escala com 

quarenta e dois diferentes graus de uso do solo tendo como referencia as 

características chaves das fases do MDB descritas por Smith (1991), assim 

cada elemento da escala recebeu a cor relativa à sua fase. Nestes elementos 

foram então indicadas as diferentes fases em que cada setor costeiro da praia 

Brava se encontra dentro do MDB sendo possível então verificar suas 

características intrínsecas em cada fase do modelo, figura 3.   

 

Figura 3. Escala dos graus de desenvolvimento dentro do MDB. Fonte: O autor. 

O cronograma seguido pela metodologia foi o seguinte: 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Descrição e Setorização da Área 

A área de estudo da Praia Brava, delimitada neste trabalho, possui hoje um 

total de 1.235 lotes ocupando uma área de 186,9ha. Segundo a tabela 3, que 

trás a utilização dos lotes e suas classes de áreas, o principal uso encontrado 

dentro do balneário é o residencial, somando 844 lotes (68%), sendo 438 
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destes lotes residenciais (52%) com uma área variando entre 300-500m². Tem 

se ainda, um total de 325 lotes de estoque de terreno (26%), sendo que 148 

(45%) pertencentes à classe de 300-500m². O número de estoque de terreno 

pode ser ainda maior considerando que ainda há áreas sem demarcação, o 

que dificulta sua quantificação. O comércio do balneário soma 40 lotes com uso 

apenas comercial (3%), ou seja, sem uso residencial e comércio em um 

mesmo lote. Tem se 6 lotes com uso de clubes e associações. As casas 

noturnas somam 6 lotes. Existem 3 lotes de usos industriais dentro do 

balneário. A companhia de eletricidade CELESC, se utiliza de 2 lotes.   

Tabela 3. Usos e classes de áreas dos lotes da área de estudo na Praia Brava. Fonte: O autor. 

 Classes de Áreas dos Lotes 

USOS < 300 300 – 500 500-1.000 1.000-2.000 2.000-5.000 >5.000 

Residência unifamiliar 201 373 77 14 7 4 

Residência multifamiliar 18 36 9 2 1 3 

Condomínio unifamiliar 11 10 4 3 1 3 

Condomínio multifamiliar 11 18 12 6 0 4 

Hotelaria 0 1 6 4 4 3 

Comércio 6 7 8 11 5 3 

Clube 0 0 0 0 1 5 

Casa noturna 0 2 1 1 1 1 

Estoque de terreno 50 148 63 34 11 21 

Uso industrial 1 1 0 0 0 1 

Energia 1 0 0 0 1 0 

 

A área total que os lotes de cada uso ocupa dentro do balneário pode ser 

verificada na figura 4, onde temos residências unifamiliares 18%, residências 

multifamiliares 5%, condomínio unifamiliar 8%, condomínio multifamiliar 25% e 

hotelaria 4%. Os usos comerciais aparecem ocupando uma área de 6% dos 

lotes. Os usos recreacionais e esportivos aparecem representados por casas 

noturnas, 1% de área, e clubes, 8% de área, somam juntos 9% de área dos 

lotes. A área de lotes dos estoques de terrenos disponíveis é de 25%. Os lotes 

de terrenos ocupados pela companhia elétrica são menores que 1% do total de 

área dos lotes.  
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Figura 4. Porcentagem de área dos lotes de cada uso. Fonte: O autor. 

A principal forma de exploração da costa brasileira, nas últimas décadas, vem 

sendo principalmente por segundas residências (MORAES, 1999, apud 

SANTOS JUNIOR, 2006). Assim sendo, o uso residencial dentro do balneário, 

como era de se esperar, é o mais destacado dentro dos lotes entre os usos 

identificados no local. Levando em conta o Plano Diretor de Itajaí, ano de 1989 

e, de Balneário Camboriú, do ano de 2006, o tamanho mínimo de lote 360m² 

para Itajaí e 300m² para Balneário Camboriú, temos que as residências 

unifamiliares são em sua maioria de médio a pequeno porte no setor Sul. O 

fato da maioria dos lotes ocupados por residências unifamiliares serem de 

pequeno a médio porte contribuem para que o percentual de ocupação da área 

total dos lotes, de 18%, não seja a maior entre a área de todos os lotes. 

Os condomínios apesar de não serem os mais numerosos em número absoluto 

de lotes são os que ocupam a maior área do total de lotes, somando os 

condomínios unifamiliares e multifamiliares tem-se um total de 33% da área. O 

fato aqui interessante é que verificando as classes de lotes destes usos temos 

um total de 17 lotes acima de 1.000m², enquanto a soma restante, menores de 

1.000m², é de 66 lotes. Acontece que somente a soma de 4 condomínios, 

sendo 2 unifamiliar e 2 multifamiliares, é igual a uma área de 57,64ha, o que 

sozinhos representariam 30% de todo o balneário. São condomínios de alto 

padrão. 

Esses condomínios, de segundas residências, com construções de até oito 

pavimentos para lotes acima de 1.000m² nas primeiras e segundas faixas e 

dezessete pavimentos para as quadras restantes, sugerem ser o padrão que 

se está imprimindo na Praia Brava, de condomínios com áreas acima de 1 ha. 

Já se pode verificar este tipo de condomínio surgindo na margem Oeste da 

Rodovia Oswaldo Reis, o que reforça a hipótese de tendência a grandes 

condomínios surgindo na Praia Brava. O Ministério do Turismo (2010) alerta 
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quanto à construção destes condomínios e resorts na zona costeira brasileira, 

estes empreendimentos vinculados a uma política imobiliária de crescimento, 

muitas vezes desconsidera a comunidade local e afeta ambientes de suporte e 

proteção marinha considerados de alta fragilidade e produtividade biológica.      

Os usos por hotelaria aqui compreendidos: hotéis, pousadas, casas geriátricas, 

casas de recuperação e motéis; ocorrem em lotes de médio, 500-1.000m², a 

grandes portes, maiores de 1.000m², somando uma área total de 8% de todos 

os lotes do balneário. Verifica-se que os usos por hotelaria, ainda não ocorrem 

em grande número, somam 19 lotes no total, porém, ocorrem, geralmente, em 

lotes com grandes áreas, sendo que destes: 2 são casas geriátricas, 1 casa de 

repouso e 3 motéis; portanto 13 lotes, dos 18, podem ser considerados para 

acomodações turísticas da Praia Brava, sendo ainda que, são considerados na 

contagem dois hotéis que estão em fase de implementação, “Brava Beach 

Internacional” e o “Complexo Turístico habitacional Canto da Brava”. 

O comércio considerado para os resultados são aqueles cujos lotes são 

exclusivamente comerciais. Se considerarmos a área dos lotes de comércio 

associados a outros usos e exclusivamente comerciais, teremos um salto de 

6% para 8% da área comercial do balneário. Os lotes de comércio são bem 

divididos entre as classes. Existem 13 lotes entre pequenos e médios, até 

500m², com 27 lotes de médios a grandes portes, maiores que 500m². 

Um fato que chama atenção na Praia Brava é a boa disponibilidade de estoque 

de terreno. Um quarto dos lotes do balneário encontra-se disponível como 

estoque de terreno. Considerando que se têm 48 lotes, dentro de todo o 

balneário, com áreas maiores que 5.000m², 21 lotes são de estoque de terreno, 

o que representa 43% dos lotes desta classe. Somados, os 21 lotes de estoque 

de terrenos maiores que 5.000m² com os 11 lotes de estoque de terreno com 

área de 2.000m² a 5.000m², temos uma boa quantidade de lotes para 

crescimento de condomínios, seguindo a tendência atual da praia para grandes 

condomínios.  

Há 261 lotes de pequenos a médios, lotes de até 1.000m², que ainda 

encontram-se disponíveis como estoques de terreno, sendo estes os tamanhos 

mais procurados para os usos e ocupação do solo dentro da Praia Brava, 

existem uma boa reserva para crescimento de áreas comerciais e de segundas 

residências. 

 

Uso e Ocupação do Solo 

Segundo o mapeamento de uso e ocupação do solo, são sugeridos três 

setores: Sul, Central e Norte. A figura 5 mostra a área estudada com seus 

limites, ribeirões e setores. Pode ser observada, ainda nesta figura, a tendência 
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de formação de faixas paralelas a linha do mar nos setores Central e Sul; no 

setor Norte observa-se a formação de uma única faixa paralela a linha do mar. 
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Figura 5. Setorização da Praia Brava. Fonte: O autor. 

Segundo a Carta de Atenas (1933), o núcleo vital de uma extensão geográfica 

se constitui em uma aglomeração onde seu limite se dá pela zona de influência 

de outra aglomeração, sendo que a sua existência depende de vias de 

comunicação que asseguram suas trocas, ligando-a a sua zona particular. 

Dentro deste contexto, a Rodovia Oswaldo Reis representa para a Praia Brava, 

consequentemente ao seu balneário, sua via principal de comunicação para 

         Residência unifamiliar        Comércio de alimentação 

         Residência multifamiliar        Serviços de profissionais 

         Condomínio unifamiliar        Abastecimento de Combustível 

         Condomínio multifamiliar        Estacionamentos 

         Hotel        Garagens de Frotas de transportadoras 

        Pousada        Casa e Decoração 

        Hotéis de lazer        Concessionárias 

        Motéis         Serviço de manutenção, conserto em geral 

        Asilos e similares        Residência unifamiliar comércio 

        Quadras esportivas        Residência multifamiliar comércio 

        Clubes e similares        Condomínio uinifamiliar comércio 

        Casas Noturnas        Condomínio multifamiliar comércio 

        Eletricidade        Indústria micro Porte não Poluente 

        Curvas de níveis 5m x 5m        Indústria peq. Porte não Poluente  
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seus centros, Balneário Camboriú e Itajaí. A rodovia representa, desde o 

começo da Praia Brava, seu principal ponto de desenvolvimento, pois foi a 

primeira ligação entre as cidades de Balneário a Itajaí.  

Os problemas de urbanismo só podem ser enfrentados referenciando-se 

constantemente os elementos que constituem a região e, principalmente, de 

sua geografia, chamada a desempenhar um papel determinante nesta questão: 

linhas de divisão de águas, morros vizinhos desenhando um contorno natural 

pelos quais as vias de circulação se inscrevem no solo (CARTA DE ATENAS, 

1933). 

A geografia física do local se faz determinante na ocupação do mesmo, bem 

como os acessos que segundo Smith (1991) são as vias catalisadoras do 

desenvolvimento, pois, possibilita as trocas com a sua região. Olhando a figura 

5, nota-se como a geografia física do local influenciou e influencia seu tecido 

urbano. Seus dois promontórios rochosos, Ponta da Preguiça ao Sul e Ponta 

do Farol ao Norte, isolando-a de suas matrizes urbanas Itajaí e Balneário 

Camboriú. O corredor artificial interligando as duas matrizes urbanas e, 

conseqüentemente, transformando a Praia Brava em um corredor de suas 

matrizes urbanas. O Ribeirão Ariribá dividindo-a legalmente em duas unidades 

administrativas distintas. E por fim os contornos internos de seus morros e as 

melhorias de acessos diferenciadas entre suas duas unidades administrativas, 

colaborando com a setorização e desenvolvimento urbanos diferenciados 

dentro da Praia Brava.          

Ao observar a malha urbana do balneário percebe-se que o setor Sul encontra-

se com uma malha mais conectada, com alta concentração de uso e ocupação 

do solo. Ao passo que no setor Centro as duas primeiras faixas encontram-se 

desconectadas da terceira faixa. No setor Norte percebe-se que seus lotes não 

formam quadras e a concentração de uso e ocupação do solo é bem baixa, 

sendo também, este setor, desconectado dos demais setores, Central e Sul, 

pela interrupção da Av. José Medeiros Vieira por seu corredor natural, o 

Ribeirão Ariribá, pois, não houve construção de uma ligação da avenida beira 

mar sobre o ribeirão. 

Cabe destacar que Ferreira de Souza (2010) também setorizou a Praia Brava 

em três setores, demonstrados na figura 6, utilizando critérios de ecologia da 

paisagem. A autora identifica a mancha do tecido urbano a mais contrastante 

com a matriz por seu tamanho e por fragmentar a matriz, eliminando 

parcialmente seu ecossistema natural (FERREIRA DE SOUZA, 2010). 
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Figura 6. Mapa da Mancha Urbana da Bacia Hidrográfica da Praia Brava do ano de 2010. Fonte: 
Ferreira de Souza (2010). 

O setor Sul, em tendo uma referência a análise da ecologia da paisagem de 

Ferreira de Souza (2010), cresce de forma acelerada, descaracterizando a 

paisagem natural do local. No setor Centro apresenta o maior número de 

manchas diferenciadas por onde cresce o tecido urbano e, estaria em fase de 

desenvolvimento. O setor Norte a mancha do tecido ainda é pequena tendo 
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uma paisagem ainda consideravelmente conservada (FERREIRA DE SOUZA, 

op. cit.). 

Fica evidenciado que realmente a praia Brava possui três realidades ainda 

distintas. Um setor sul com um tecido urbano em franca expansão, onde a 

degradação de seu recurso natural já é preocupante. Um setor Central com 

tecido urbano em explosão, deparando-se com uma paisagem natural 

diversificada e com bom potencial de conservação. E um setor Norte ainda em 

bom estado de conservação e um tecido urbano pequeno.  

As duas descrições percebem que os setores são realmente uma realidade 

dentro do balneário. Portanto, devem ser tratados separadamente de maneiras 

distintas, os três setores, em planos de gestão, para que se possa manter um 

equilíbrio do sistema de bacia hidrográfica.   

Será então apresentado o detalhamento destes, a saber: 

 

5.1.1 Setor Sul da Praia Brava 

O Setor Sul da Praia Brava está delimitado a Oeste com a Rodovia Oswaldo 

Reis e a Leste pelo Oceano Atlântico, no Sul limita-se com a Ponta da Preguiça 

e ao Norte faz limite com uma linha imaginaria que passa pelo limite Norte do 

condomínio Porto Riviera. Possui um total de 687 lotes (56% da área de 

estudo) que ocupam uma área de 50,7ha (27% da área de estudo). A tabela 4 

trás os usos e as classes de áreas dos lotes do setor Sul. Tem-se no total: 381 

lotes de residências unifamiliares (55%); 41 lotes de residências multifamiliares 

(6%); 31 lotes de condomínios unifamiliares (5%); 24 lotes de condomínios 

multifamiliares (3%); 14 lotes de hotelarias (2%); 4 lotes de usos recreativos e 

esportivos; 15 lotes de uso exclusivo de comércio (2%); 177 lotes de estoque 

de terreno (26%). 

Tabela 4. Uso do solo e suas classes de áreas dentro do setor Sul. Fonte: O autor. 

SETOR SUL Classes de Áreas dos Lotes m² 

USOS < 300 300 - 500 500-1000 1000-2000 2000-5000 >5000 

Residência unifamiliar 81 255 38 5 2 0 

Residência multifamiliar 6 28 5 1 1 0 

Condomínio unifamiliar 1 18 7 3 1 1 

Condomínio multifamiliar 2 15 4 3 0 0 

Hotelaria 0 1 4 4 4 1 

Recreativo e esportivo 0 2 1 0 1 0 

Comércio 3 3 4 4 1 0 

Estoque de terreno 11 102 37 21 1 5 
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A figura 7 mostra a área total, em porcentagem, que os lotes de cada uso 

ocupam dentro do setor Sul, descrito na tabela 4. Tem-se então que: as 

residências unifamiliares somam 31% de área dos lotes; as residências 

multifamiliares somam 4% de área dos lotes; os condomínios unifamiliares 

somam 26% de área dos lotes; os condomínios multifamiliares somam uma 

área de 2% dos lotes; a hotelaria soma uma área de 5% do total de lotes; os 

usos recreativos e esportivos somam apenas 1% do total da área de lotes; os 

lotes com uso exclusivamente comercial soma uma área de 3% do total da 

área de lotes; os estoques de terreno possuem uma área igual a 28% do total 

da área de lotes.     

 

Figura 7. Porcentagem das áreas dos usos dos lotes do setor Sul. Fonte: O autor. 

Os usos residenciais são os mais comuns do setor, somados temos um total de 

68% da área de todos os lotes do setor, distribuídos em um total de 491 lotes, 

desse modo, a tendência do litoral brasileiro de expansão por meio de 

segundas residências, comentado no item 5.1, se expressa.  

As residências unifamiliares são o uso mais comum dentro do setor Sul e 

ocupam a maior área, do total de área dos lotes. O número elevado de lotes na 

classe de área de 300-500m² 66% do total de lotes do uso, e 37% dos lotes do 

setor, fazem com que o total, de sua área dos lotes, seja o mais elevado dentro 

do setor Sul. As residências unifamiliares possuem, ainda, uma totalidade de 

55% do total de lotes do setor. Assim, pode-se afirmar que o setor Sul é um 

local onde a edificação mais comum é residência unifamilar.   

Os condomínios unifamiliares destacam-se no setor pelo fato de um único 

condomínio, dentro do setor, possuir 11 ha, ou seja, 22% de área dos lotes do 

setor Sul. Já os condomínios multifamiliares não possuem grande destaque 

dentro do setor, como podemos ver na tabela 4, os condomínios multifamiliares 

não possuem nenhum lote nas classes de área acima de 2000m², 

concentrando-se na classe de 300-500m², 63% do total, fazendo com que este 

tipo de uso não tenha destaque dentro do setor. 
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O setor sul possui praticamente a totalidade de usos em hotelaria do balneário, 

possuindo 14 lotes, dos 18 lotes totais. Isso provavelmente se dá pela 

característica de setor mais urbanizado da Praia Brava, fazendo com que o 

setor possua uma infra-estrutura turística mais aparelhada, sendo, portanto, 

mais atrativo ao setor de hotelaria. 

O uso exclusivamente comercial aparece com uma distribuição bem 

homogênea dentro das classes de áreas. Apesar de não possuírem uma 

ocupação muito grande da área total dos lotes do setor esse pode ser um 

indicativo de que o balneário ainda não possua um centro comercial 

estabelecido. 

Os estoques de terreno aparecem com um número elevado de lotes possuindo, 

a maioria destes, uma área entre 300-500m², ou seja, há um bom número de 

estoque de terreno disponível para a expansão do setor, pois estes são os 

lotes mais procurados por comércios e residências. Outro fato que aqui merece 

destaque é que do total de 7 lotes com área maior de 5.000m² que se 

encontram dentro do setor, 5 ainda se encontram como estoque de terreno. 

Isso indica que ainda podem aparecer grandes condomínios no setor. 

O setor Sul já possui mostras de um crescimento em franca aceleração. Neste 

momento, qualquer fator que contribua para que o crescimento demográfico do 

bairro que permita uma grande concentração de pessoas se fixando no local 

durante sua temporada de verão, ou até mesmo, durante o ano todo, pode 

significar um aumento intolerável de sua capacidade de carga social e 

ecológica.     

 

5.1.1.1 Morfologia 

O setor Sul encontra-se dividido por 3 faixas paralelas a linha do mar, a 

primeira faixa possui o alinhamento de suas quadras em função da linha de 

costa e as outras duas faixas, por sua vez, possuem um alinhamento em 

função de sua principal via a Av. Carlos Drummond de Andrade, como 

podemos notar na figura 8 abaixo. 
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Figura 8. Distribuição das faixas e das quadras do setor Sul. Fonte: O autor. 

O Projeto Orla (2002) qualifica os estágios de urbanização de um balneário 

segundo as características de suas construções quanto à forma podendo ser: 

horizontal quando total ou parcialmente ocupadas por casas e/ou edifícios de, 

no máximo, três andares em mais de 50% da área, ou com manchas extensas 

e contínuas de tal tipo de construção; verticais quando total ou parcialmente 

ocupadas por edifícios de mais de três andares, em mais de 50% da área, ou 

apresentando extensas manchas contínuas de tal padrão de construção; 

mistas quando em toda a área não se observa nem a predominância de padrão 

horizontal ou vertical.    

A urbanização do setor ainda é do tipo horizontal, já que em sua maioria as 

edificações não passam de dois pavimentos, principalmente pelo fato de ser 

essencialmente ocupado por residências unifamiliares. Se considerarmos 

apenas a primeira faixa do balneário no setor Sul, pode-se apontar para um 

estágio misto de edificação, já que, 8 de 12 quadras se encontram com uma ou 

mais edificações acima de 3 pavimentos. A figura 9 mostra a Av. José 

Medeiros de Vieira, a via costeira do balneário, passando por processo de 

verticalização. 
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Figura 9. Av. José Medeiros de Vieira e seu processo de verticalização dentro do setor Sul. Fonte: 
O autor. 

Segundo Ferreira de Souza (2010), o tecido urbano do setor Sul encontra-se 

em um crescimento acelerado. Se considerar que dos 687 lotes do setor, 

encontrados no mapeamento deste trabalho, 177 são de estoque de terra 

disponíveis, ou seja, tem-se 26% dos lotes do setor para expansão, agora, se 

considerar a área da porcentagem dos lotes de estoque de terra disponíveis, 

esse valor sobe para 28%. Pode-se observar na figura 9 a porcentagem de 

área total dos lotes e seus usos dentro do setor Sul. Portanto esse crescimento 

exponencial citado pela autora, supracitada, ainda não está próximo de seu 

ápice, tendo ainda bastante área para desenvolvimento do setor. 

Ocorre uma inversão do modelo de Smith (1991), que propõe que o 

adensamento das faixas se dá em uma orientação sentido praia-interior. 

Porém, o que se tem no setor Sul é uma terceira faixa mais adensada com 

22% dos lotes disponíveis como estoque de terreno, a segunda faixa com 25% 

dos lotes disponíveis como estoque de terreno e a primeira faixa menos 

adensada com 34% dos lotes disponíveis como estoques de terreno. 

A inversão do padrão de ocupação das faixas pode ter uma explicação na 

própria história da Praia Brava. A Rodovia Oswaldo Reis, onde se encontra o 

limite final da terceira faixa de expansão, é o corredor artificial mais antigo 

interligando as cidades de Itajaí e Balneário Camboriú. Assim, é natural que a 

proximidade dessa rodovia, conurbada pelas duas cidades, seja também onde 

ocorre a maior ocupação.  

Outro fator que pode determinar esta condição das faixas, em sua ocupação, é 

o valor dos lotes. Sendo a primeira faixa de expansão, no início da exploração 

da Praia Brava, não muito valorizada, pelo fato de não poder se construir 
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condomínios multifamiliares acima de 3 pavimentos, além da pouca infra-

estrutura da praia, não tornava os valores de lotes da primeira faixa muito 

atrativos a venda. Com o PLANDETURES-L/Praia Brava de 2007 e a revisão 

do código de zoneamento da Prefeitura de Itajaí do ano de 2008, essa 

realidade transformou-se. Hoje os valores dos lotes disponíveis como estoque 

de terreno dentro da primeira faixa de expansão, segundo a imobiliária 

Tolentino Imóveis de Itajaí, custa: R$ 4.000,001 o metro quadrado, a segunda 

faixa custa R$ 2.000,001 o metro quadrado. Foi permitido pelo novo código de 

zoneamento de Itajaí, para lotes acima de 5.000m², oito pavimentos, na 

primeira faixa e dezessete pavimentos nas demais faixas da Praia Brava. 

A morfologia do setor Sul mostra diferenças em suas faixas de expansão. 

Estas diferenças se dão pela história da região e por ser o setor Sul dividido 

por duas legislações diferentes. A segunda e a terceira faixa de expansão 

praticamente dentro dos limites do município de Balneário Camboriú, logo, todo 

o território que se encontra as margens Sul do Ribeirão Ariribá; a primeira faixa 

de expansão, por sua vez, se encontra dentro do limite do município de Itajaí. 

Portanto, o setor possui dois planos de desenvolvimentos diferentes, que são 

os planos diretores de seus respectivos municípios. A necessidade da praia de 

um plano único, ou integrado entre os dois municípios, é uma realidade, pois, a 

praia pertence a uma mesma bacia hidrográfica.       

Encontram-se os seguintes usos e ocupações do solo no setor: residencial; 

recreativo e esportivo; comerciais e serviços; residencial com comércio. 

5.1.1.1.1 Usos Residenciais  

No total são 491 lotes de usos residenciais, desse total: 381 são de residências 

unifamiliares (tabela 4). A maioria das residências unifamiliares caracteriza-se 

por construções de dois pavimentos com padrão de alvenaria, a figura 10 

detalha a tipologia descrita à cima. Esse fato colabora para manter a 

característica urbana horizontal do setor Sul.  

  

                                                           
1
 U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 

http://economia.uol.com.br/cotacoes


52 
 

 

Figura 10. Típica residência unifamiliar da praia Brava estruturada em alvenaria e dois pavimentos. 
Fonte: O autor. 

5.1.1.1.2 Segundas Residências  

As segundas residências são uma das formas de maior exploração dentro do 

balneário. Há muito empreendimento na construção de novas residências com 

a finalidade de comércio de venda e locação, como se observa na figura 11. O 

número elevado de imobiliárias ofertando imóveis na Praia Brava tanto por 

meio de internet, em sites de venda, como por imobiliárias da região, sugere 

que as segundas residências são a tendência atual da Praia Brava.  

 

Figura 11. Condomínio Unifamiliar com oferta de locação, no setor Sul. Fonte: O autor. 

Os usos de segunda residência mais evidenciados, pousadas e hotéis, somam 

9 no total: 5 pousadas, 4 hotéis; em um total de 150 acomodações com 

capacidade de se hospedarem 490 pessoas. A tabela 5 trás os nomes dos 
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hotéis e pousadas, bem como, seus números de acomodações, hospedes e 

ano de inauguração. 

Tabela 5. Segundas residências em forma de hotelaria do setor Sul. Fonte: O autor. 

NOME N° DE QUARTOS N° DE 
HOSPEDES 

ANO DE 
INAUGURAÇÃO 

Atlântico Praia Cassino 
Hotel 

30 120 1992 

Hotel Reimar 20 60 2001 

Pousada Felíssimo 09 18 2002 

Hotel João de barro 24 60 2002 

Pousada Raiz Brasil  13 36 2004 

Pousada Ondas da Brava 27 104 2005 

Pousada Villa dos Amores 05 20 2006 

Pousada Canto dos Amores 7 22 2003 

Pousada do Sol 15 50 2005 

Total 150 490  

 

Percebe-se ao observar a tabela 5, que os hotéis do setor Sul são recentes, 

sendo o mais antigo, como prediz Smith (1991), situado à via costeira do 

balneário. Porém, um fato que vale notar é que este hotel mais antigo tem 

previsão de demolição em outubro de 2011, para dar lugar a um condomínio 

multifamiliar, o que poderia levar a crer em uma possível fase de declínio do 

balneário. Entretanto, acredita-se que este fato resulta de uma má 

administração do estabelecimento, reforçando, dessa maneira, a hipótese 

levantada de uma tendência de grandes condomínios na Praia Brava, visto 

que, a área deste hotel em questão possui 6500m², além de dois estoques de 

terreno disponíveis ao lado do terreno do hotel, onde, juntos somariam 

25000m², área suficiente para um grande condomínio.        

Observam-se segundas residências com ausência de ofertas de venda ou 

locação, a figura 12 representa uma dessas residências encontradas durante 

as saídas de campo. Segundo os dados do IBGE a taxa de ocupação de lotes 

do Bairro Praia dos Amores, que se encontra totalmente dentro dos limites do 

setor Sul, tem uma taxa de ocupação, de domicílios particulares permanentes 

igual a 76%. O Bairro Praia Brava, onde estaria o restante do setor, é de 77%. 

Assim, pode-se dizer que a taxa de ocupação dos domicílios particulares 

permanentes da Praia Brava é de 77%. Isto significa que 33% dos usos 

residenciais encontram-se vagos hoje na Praia Brava. Ou seja, a população da 

Praia Brava cresce, ou pode crescer, em pelo menos 1/3 durante temporadas 

de verão e feriados prolongados.        
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Figura 12. Segunda residência de tipologia unifamiliar. Fonte: O autor. 

5.1.1.1.3 Novas Residências 

O crescimento do balneário já está criando o surgimento de duas novas faixas 

mais interiorizadas, isso se evidencia quando observamos a figura 6, por ser 

bem atual o mapa serve como um bom parâmetro. Podemos perceber que as 

faixas seguem a tendência de maior adensamento dos setores descritos neste 

trabalho. Segundo Smith (2010) o balneário cresce de maneira contígua sem 

formação de satélites. Podemos perceber na figura 8 que o setor Sul, segue o 

padrão descrito pelo autor supracitado, desenvolvendo-se de maneira contígua.    

5.1.1.1.4 Definição da Primeira Faixa 

A primeira faixa encontra-se definida como indica Smith (2010), com a 

formação de uma estrada principal, no caso a Av. José Medeiros Vieira, 

formada paralela a linha de costa e loteamentos seguindo sua extensão. A 

figura 13 é uma foto tirada da Av. José Medeiros, no limite Norte do setor Sul, 

com a Ponta da Preguiça ao fundo. 
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Figura 13. Avenida Beira mar e seus lotes seguindo sua extensão. Fonte: O autor. 

A primeira faixa do setor Sul encontra-se com 48% de área em seus lotes 

disponíveis como estoque de terra. Levando-se em consideração que 

disponibilidade de estoque de terra de todo o setor Sul é de 28%, temos uma 

área bem considerável na primeira faixa para expansão do balneário, 

contradizendo o modelo de Smith (1991) que prevê a inchaço dessa primeira 

faixa antes das outras faixas.  

Novamente um indicativo, no caso da Praia Brava, de uma valorização 

imobiliária acontecendo no bairro. A liberação de edificações acima de três 

pavimentos nesta primeira faixa apenas veio a ocorrer depois do ano de 2007, 

com a aprovação do PLANDETURES-L/Praia Brava, do Município de Itajaí 

aprovado neste mesmo ano. Este pode ser um dos motivos pelo qual os 

proprietários não tenham vendido seus terrenos ou edificá-los, afim de uma 

espera por uma legislação mais permissiva para construções verticalizadas que 

lhes dessem maior margem de lucro. 

Os valores atuais do metro quadrado dos estoques de terreno disponíveis 

variam de acordo com sua proximidade da praia. Segundo a imobiliária 

“Tolentino Imóveis” o valor da primeira e segunda quadra do mar, custa 

R$4000,002 o metro quadrado dos lotes de estoque de terreno disponíveis, 

podendo esse valor ainda ser um pouco maior se o lote possuir dimensões 

acima de 5.000m², lotes estes, onde podem ser construídos condomínios 

multifamiliar de 8 pavimentos. Os lotes de estoque de terreno disponíveis que 

se encontram na terceira faixa do balneário custam R$2.000,002 o metro 

quadrado, sendo que novamente o valor pode ser maior para os lotes acima de 

5.000m², onde são permitidos neste caso condomínios multifamiliar com 17 

pavimentos, para lotes que estejam dentro do município de Itajaí. 

                                                           
2
 U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 

http://economia.uol.com.br/cotacoes
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Santos Junior (2006) comenta que os lotes vendidos de frente para o mar na 

década de 1990 custava em torno de R$6.000,003 a R$ 10.000,003, no ano de 

2004 encontrava-se lotes vendidos a R$120.000,003. O autor supracitado não 

comenta a respeito do tamanho dos lotes, porém, tendo em vista que o 

tamanho médio, dos estoques da Praia Brava é de 300-500m², podemos inferir 

que este seja o tamanho dos lotes comentado pelo autor.  

O valor passado pela “Tolentino Imóveis” tem uma aproximação do que a 

pesquisa pode observar. Na terceira quadra, segunda faixa, há um lote de 

estoque de terreno com 520m², à 340m da praia, ofertado por R$ 780.000,003, 

neste caso o metro quadrado está custando R$1.500,003. Há um lote de 

estoque de terreno na terceira faixa, próximo à Rodovia Oswaldo Reis, com 

uma área de 400m², ofertado por R$400.000,003, neste caso o valor do metro 

quadrado é de R$1.000,003.  

Fazendo uma análise dos valores que Santos Junior (op. cit.) publicou em seu 

trabalho, considerando que os lotes de estoque de terreno, publicados pelo 

autor, tenham 400m², metragem média, e os valores passados por “Tolentino 

Imóveis”, foi possível traçar um gráfico com o valor do metro quadrado da 

década de 1990 a 2010, Figura 14. 

 

Figura 14. Gráfico da evolução do valor do metro quadrado da década de 1990 a 2010. Fonte: O 
autor. 

Entre as décadas de 1990 e 2000 a valorização dos estoques de terreno fora 

de 2000%, entre as décadas de 2000 e 2010 a valorização foi de 1333%. Com 

estes dados na mão pode-se pensar em dois sentidos: o primeiro, de que a 

primeira faixa se encontra menos ocupada por uma especulação; em segundo, 

o quanto a legislação pode influenciar o valor de mercado imobiliário.   

                                                           
3
 U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 
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O metro quadrado de área construído possui mais variação no seu preço de 

venda. O valor de um imóvel pode variar segundo o seu valor, de metro 

quadrado, custeado ao empreiteiro. Para se ter uma noção do que se fala, 

segundo o programa de rádio Voz do Brasil veiculado no dia 10 de outubro de 

2011, às 19 horas pela rádio UNIVALI, o valor médio para a construção do 

metro quadrado no Brasil está em R$802,004, esse valor pode ser maior ou 

menor conforme o material utilizado na obra.  

Na Praia Brava observam-se valores, por exemplo, como o de um imóvel em 

um condomínio multifamiliar, de 120m² de área construída, localizado na 

primeira quadra da praia à 85m de distância desta, ofertado por 

R$680.000,004, onde então o metro quadrado custaria R$5.667,004. Outro 

exemplo é de um imóvel em um condomínio multifamiliar, 42m² de área 

construída, localizado na segunda quadra, primeira faixa, 90m de distância da 

praia, ofertado por R$170.000,004, sendo neste caso o metro quadrado custa 

R$4.048,004. Desta maneira, se tem dois imóveis com localizações 

praticamente iguais de proximidade com a praia e uma diferença de 40% no 

valor do metro quadrado. 

Os valores de estoques de terreno e imóveis em condomínios, assim como os 

dados sugerem, podem variar dependendo de sua localidade, acesso a praia e 

metragem.      

 

5.1.1.1.5 Formação do Pré Turismo 

Segundo Smith (1991) não é sempre o caso que há um assentamento 

significante de uma atividade recreativa, no começo do desenvolvimento do 

balneário. Com ou sem este assentamento inicial, o desenvolvimento da 

morfologia do balneário se dá através de um assentamento de pré-turismo que 

terá um papel central na função do balneário (SMITH, op. cit.).  

O setor Sul ainda não possui um assentamento de pré-turismo que sirva de 

condutor para o desenvolvimento de sua morfologia, com papel central na 

função de formação de um turismo específico do local. Até o momento a função 

principal dos assentamentos, no balneário, indica que foram em função 

principalmente de primeira e segunda residência. O empreendimento que já 

esta em andamento no balneário, o resort que será inaugurado pelo 

empreendimento “Brava Beach International”, aponta que este poderá vir a 

cumprir a função de formação de um turismo específico ao local, fazendo com 

que a morfologia do balneário se desenvolva em função deste assentamento. 

Em outubro de 2011 está previsto a demolição do primeiro hotel inaugurado na 

primeira faixa. Há ainda a ocorrência de dois hotéis, um localizado na primeira 

                                                           
4
 U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 

http://economia.uol.com.br/cotacoes
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faixa e outro localizado na terceira faixa, transformados em casas geriátricas. 

Segundo Smith (1991), isso ocorreria principalmente nos estágios de 

decadência dos Balneários. Porém, acredita-se que na verdade estes casos 

mostram que a Praia Brava tem muito a se desenvolver em função recreativa. 

Esses fatos, somados a disponibilidade de estoque de terra da primeira faixa, 

levam a corroborar com a idéia de que o balneário ainda virá a se desenvolver 

em função recreativa. O crescimento do tecido urbano da Praia Brava, até o 

momento, foi mais em função das segundas residências somado ao 

crescimento urbano de suas cidades, Balneário Camboriú e Itajaí.  

 

5.1.1.2 Aspectos do Balneário 

 

5.1.1.2.1 Acomodação 

Segundo Smith (1991) há um aumento acentuado no número de acomodações 

a partir do quinto estágio de desenvolvimento (Hotéis Interiores). O aumento de 

acomodações no setor Sul ainda não se encontra em uma fase muito 

expansiva, como se observa na figura 15, que mostra o crescimento de 

acomodações em hotelaria desde o ano de 1992, ano do estabelecimento mais 

antigo no ramo da hotelaria que hoje se encontra no setor Sul. 

 

Figura 15. Gráfico da expansão do número de acomodações do setor Sul desde seu mais antigo 
hotel em funcionamento dentro do setor. Fonte: O autor. 

Segundo Smith (1991) o balneário teria uma grande expansão em número de 

acomodações a partir do quinto estágio de desenvolvimento (Área Comercial 

Estabelecida). Percebe-se que o número de acomodações dentro do setor 

ainda não atingiu uma fase de grande expansão em número de acomodações, 

entretanto os últimos dois pontos do gráfico apontam uma tendência ao 

crescimento.   
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A figura 15, a cima, demonstra que os hotéis e pousadas foram inaugurados 

principalmente entre 2001 e 2006, praticamente um estabelecimento por ano, 

deixando novamente de surgirem novos estabelecimentos de 2006 para o 

presente.        

 

5.1.1.2.2 População Residente 

Balneários onde já ocorre uma grande população residente, o antagonismo 

entre população local e turista, ocorre mais rapidamente, sendo que as 

implicações políticas deste antagonismo podem ser mais significantes (SMITH, 

1991). 

Com os dados obtidos na pesquisa, não há como estimar com exatidão a 

população residente somente do setor Sul. A população residente dentro dos 

bairros da Praia Brava, onde está compreendida a área de estudo, nos 

municípios de Itajaí (Bairro Praia Brava) e Balneário Camboriú (Bairro dos 

Amores), somada a estatística do IBGE 2010, destes bairros, divulgados na 

página da Internet do instituto, é de 5.414 pessoas. A população de Itajaí, 

segundo o censo 2011 do IBGE, é de 182.484 habitantes e a população de 

Balneário Camboriú é de 106.220 habitantes. 

A figura 16 mostra o crescimento populacional entre os censos de 2000 e 2010 

divulgados pelo IBGE, para os bairros: Bairro dos Amores (Balneário 

Camboriú) e Praia Brava (Itajaí). Apesar dá inclinação da reta do Bairro dos 

Amores esta mais suave, sugerindo que o crescimento de sua população foi 

menor que o do Bairro da Praia Brava, esta impressão não é verdadeira. 

Observa-se observa que em porcentagem, o crescimento populacional do 

Bairro dos Amores foi de 120%, entre o censo de 2000 e 2010 do IBGE, 

enquanto que no Bairro Praia Brava foi de 57%. 
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Figura 16. Gráfico do crescimento populacional do Bairro dos Amores e Bairro da Praia Brava 
segundo censo do IBGE do ano de 2000 a 2010. Fonte: O autor. 

Os dados obtidos da análise do gráfico mostram que o Bairro dos Amores 

dobrou de população nos últimos dez anos. Já o Bairro Praia Brava teve um 

incremento de metade de sua população nos últimos 10 anos. Assim, conclui-

se que o setor Sul cresceu muito urbanisticamente nos últimos 10 anos. 

Com uma população local da Praia Brava relativamente alta e uma população 

de suas cidades, Balneário Camboriú e Itajaí, igualmente elevadas o 

antagonismo entre turistas e população local é uma componente que deve ser 

seriamente encarada em qualquer plano de desenvolvimento para o local, na 

tentativa de amenizar este antagonismo. 

 

5.1.1.2.3 Comércio 

O setor Sul Possui um comércio ocupando uma área igual a 31.839m², sendo 

que deste total 18.030m² estão associados a residências, somando uma 

quantidade de 60 comércios.  Os usos comerciais mais destacados são: 

serviços de profissionais (42%); comércio de alimentação (22%); comércio 

vicinal (18%). Dentro dos comércios vicinais o mais destacado é o tipo mercado 

(27%). O comércio mais destacado de alimentação é o tipo restaurante (62%). 

O comércio mais destacado dentro de serviços de profissionais é o tipo 

imobiliário (28%). A tabela 6 apresenta o uso comercial, o tipo de comércio e a 

quantidade, dentro do setor Sul.    

As atividades econômicas dentro da área analisada assim como descrito por 

Sargenti (2006) se mostraram de pequeno porte, sendo voltadas para as 

necessidades locais e ao turismo. 

Segundo Smith (1991) os balneários criam centros comerciais próprios que 

dependendo do tamanho do balneário este centro pode ser disperso, para 

balneários extensos, ou concentrados, para casos de balneários com uma área 
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pequena, sendo estes centros caracterizados pelo seu tamanho e 

predominância de atividades turísticas do comércio. 

Tabela 6. Usos comerciais, tipos e quantidades, dentro do setor Sul. Fonte: O Autor. 

Uso Comercial Tipo Quantidade 

Comércio vicinal 

Loja de conveniência 3 

Farmácia 1 

Loja de surf 1 

Mercado 3 

Depósito de gás 1 

Loja de animais 1 

Lotérica 1 

Comércio de alimentação 

Bar 3 

Restaurante 8 

Pizzaria 1 

Cafeteria 1 

Serviços de profissionais 

Imobiliária 7 

Estúdio de tatuagem 1 

Consultoria ambiental 1 

Veterinário 1 

Escritório de arquitetura 1 

Estúdio de arte 1 

Loja de serviço de telefonia 1 

Centro de Yoga 1 

Escritório de advocacia 2 

Salão de beleza 4 

Clínica de medicina alternativa 1 

Loja de letreiros 1 

Lavanderia de carros 1 

Escola de inglês 1 

Clínica de vacinação 1 

Casa e decoração 
Loja de roupas 3 

Loja de móveis 4 

Serviços de manutenção em geral, 
concertos em geral 

Estofaria 1 

Técnico de eletrônica 1 
Postos de abastecimento de 
combustíveis Posto de abastecimento 1 

Garagem de frotas transportadoras 
Garagem de empresa de transporte 
turístico 1 

 

Nota-se um pequeno núcleo de negócios formando-se no setor Sul, figura 17. 

Observa-se (figura 17) entre a primeira e a segunda faixa do balneário a 

formação de um centro comercial. Há outro centro comercial formado junto a 

Rodovia Oswaldo Reis, porém, a formação deste último, não está ligada a um 



62 
 

centro comercial do balneário, seu fenômeno está relacionado ao processo de 

conurbação que vem sofrendo a Rodovia Oswaldo Reis desde sua criação. 
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Figura 17. Usos comerciais do setor Sul. Fonte: O autor. 

O comércio do setor Sul se demonstra em crescimento, criando um pequeno 

centro comercial em uma de suas avenidas principais, Av. Carlos Drummond 

de Andrade, sendo voltado para as necessidades locais, assim sendo não pode 

ainda ser considerado um centro comercial de um balneário, não só pelo seu 

tamanho, mas sim, pela ausência de uma predominância de atividades 

turística. 

 

5.1.1.2.4 Empregos 

A oferta de emprego segundo Smith (1991) aumenta conforme os balneários 

evoluem. Muitos balneários por terem uma população pequena em relação à 

demanda de mão de obra, acabam recebendo migração de sua região (SMITH, 

op. cit.).  

Por falta de dados específicos para Praia Brava de sua história quanto à 

demanda de empregos, bem como sua oferta de empregos atual, pode ser 

considerado para está analise o incremento na quantidade de negócios 

voltados para a hotelaria, setor que requer uma boa quantidade de 

funcionários; o comércio do local e suas relações com as residências, pois, 

considera-se que normalmente os comércios ligados a residências 
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unifamiliares não contratam mão de obra, visto que muitos são negócios 

normalmente pequenos que se utilizam de mão de obra da própria família. E a 

construção civil, setor que requer uma grande quantidade de mão de obra.  

O ramo de hotelaria, dentro do setor Sul, se mostrou em evolução, tendo sido 

lançado entre os anos de 2001 e 2006 oito empreendimentos neste setor. Na 

atualidade, contando com motéis, casas geriátricas e casa de recuperação 

somam um total de 14 negócios no ramo da hotelaria. Esta pesquisa não pode 

ser conclusiva no número total de funcionários destes estabelecimentos, visto a 

dificuldade de se obter tais informações, pois muitas vezes eram funcionários 

do atendimento que nos recebiam e não possuíam tal informação. Contudo, é 

um ramo que contrata mão de obra, muitas vezes contratos temporários de 

serviço, visto a sazonalidade do turismo.  

O comércio do setor Sul possui 60 estabelecimentos em funcionamento, 

destes, 19 estabelecimentos estão ligados a residências unifamiliares. 

Portanto, tem-se 41 estabelecimentos que, teoricamente, teriam alguma 

necessidade de contratação de mão de obra. A sazonalidade de comércios na 

Praia Brava segundo Sargenti (2006), já é um realidade, portanto, é de se 

esperar que haja uma demanda de contratos temporários de serviço. 

A Praia Brava possui 5.414 habitantes aproximadamente, não consta neste 

cálculo o Bairro Ariribá – Balneário Comburiu. Segundo Guedes e Araujo 

(2004), os moradores do Bairro Praia Brava possuem uma boa qualidade de 

educação. Os autores usaram como critério os dados do IBGE sobre a 

educação em Itajaí, 95,4% da população alfabetizada, e em Santa Catarina, 

onde o índice é de 94,3%. Os autores concluíram então que 95% de índice de 

alfabetização seriam considerados em bom estado de acordo com a situação 

de seu Município e Estado (GUEDES E ARAÚJO, op. cit.). Sargenti (2006) 

complementa os dados, as pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

no Bairro Praia Brava possuem 4 a 7 anos de estudo. Assim o bairro possui um 

tempo relativamente baixo de estudo, tendo em conta que o tempo para se 

concluir o primeiro e segundo grau no Brasil são de 9 anos, sem contar o 

primário, pode se concluir que a maioria dos responsáveis pelos domicílios 

particulares do Bairro Praia Brava não possuem o segundo grau completo.    

A pirâmide populacional da Praia Brava, segundo Sargenti (2006), possui 41% 

de sua distribuição entre idades de 20 a 44 anos, o que se pode considerar a 

maioria da população ativa da praia. 

Assim pode se concluir que o Bairro da Praia Brava possui 2.220 habitantes 

entre 20 a 44 anos, 1813 domicílios particulares permanentes segundo o censo 

do IBGE 2010, ou 1813 habitantes com pelo menos segundo grau incompleto. 

Segundo Buarque (2006) o turismo é um setor que necessita de um aparato 

social de baixa renda, com instrução básica e de inglês. 
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O setor da construção civil atualmente na Praia Brava, pelo elevado número de 

construções que se vê em toda a praia, tem atraído nos últimos anos mão de 

obra de outras regiões. Assim, observa-se a necessidade de mão de obra para 

este setor na Praia Brava.  

Os dados discutidos demonstram que o setor Sul possui necessidade de mão 

de obra no setor comercial, hoteleiro e da construção civil.  A demanda de mão 

de obra pode ser facilmente suprida pela população local, assim como, pela 

população de seus municípios Balneário Camboriú e Itajaí. Contudo, o 

crescimento da região tem atraído mão de obra de outras regiões. Essa 

demanda aumentará com o crescimento do balneário assim como sugeriu 

Smith (1991) em seu modelo. 

 

5.1.1.3 Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

5.1.1.3.1 Catalisador para o Desenvolvimento 

Segundo Smith (1991) a melhoria dos acessos é o catalisador do 

desenvolvimento. O setor Sul é o que possui mais acessos dos três setores do 

balneário da Praia Brava.  

O Acesso ao setor Sul, via transporte particular ou coletivo, é dado pela via 

principal, a Rodovia Oswaldo Reis, como via secundária Estrada da Rainha 

que é continuação da Av. Atlântica, avenida beira mar de Balneário Camboriú. 

Como acesso via transporte coletivo o setor Sul possui um terminal de ônibus 

coletivo de Balneário Camboriú que fica na Rua Rui Barbosa, figura 18, 

contando com 3 linhas de ônibus coletivo que fazem ponto final na Av. Rui 

Barbosa. Da cidade de Itajaí uma linha de ônibus coletivo, circula dentro do 

setor, vindo do setor Central, onde tem ponto final, pela Rua Delfin de Pádua 

Peixoto, passa pela Av. Carlos Drummond de Andrade e entra na Rodovia 

Oswaldo Reis sentido a cidade de Itajaí.   
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Figura 18. Terminal de ônibus da Rua Rui Barbosa. Fonte: O autor. 

Os acessos a orla da praia conta somente com a Av. Carlos Drummond de 

Andrade, figura 19, perpendicular a linha de praia, interligando a Rodovia 

Oswaldo Reis e a Estrada da Rainha com a Av. José Medeiros de Vieira, a 

avenida beira mar do balneário, bem como a segunda e a terceira faixas do 

setor. Este é um aspecto do balneário que ainda poderá trazer algum tipo de 

problema relacionado à circulação do setor, pois pode gerar um grande fluxo 

de circulação durante a temporada, fazendo com que exceda a sua capacidade 

de fluxo, alem de criar uma espécie de “gargalo” na circulação do local, 

gerando desconforto aos usuários e moradores locais. 

 

Figura 19. Av. Carlos Drummond de Andrade, ponto onde intersecta o Ribeirão Ariribá. Fonte : O 
autor. 
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As vias de acesso que interliga o setor Sul com o setor Norte são: a Rodovia 

Oswaldo Reis; a Rua Delfin de Pádua Peixoto; e a Av. José Medeiros Vieira, 

paralelas entre si.  

 

5.1.1.3.2 Erosão 

A região de Itajaí possui um regime de chuva, associado a frentes frias, com 

volume de água que causa desastres à cidade de Itajaí, bem como de todo o 

Estado de Santa Catarina. A figura 20 demonstra as médias de frentes que 

entram na região de Itajaí. Considerando-se os meses de verão, janeiro, 

fevereiro e março; temos uma média de 4 frentes por ano durante o período; no 

outono, abril, maio e junho têm uma média de 5 frentes por ano no período; 

durante os meses de inverno, julho, agosto e setembro, têm uma média de 6,5 

frentes por ano no período; nos meses de primavera, outubro, novembro e 

dezembro têm uma média de 6 entradas de frentes por ano no período. A 

média anual fica em 5 entradas de frentes por mês.  

 

Figura 20. Gráfico da média de sistemas frontais atuantes na região de Itajaí – SC. Fonte: 
Laboratório de Climatologia – UNIVALI/Boletim Climanálise – CPTEC/INPE. 

Esses dados mostram uma região onde se tem praticamente uma entrada de 

frente por semana. Acrescente, ainda, as “chuvas orográficas” típicas do “litoral 

sudeste”, que segundo Suguio (2006), por se constituírem em litorais de 

acentuado contraste no relevo, são suscetíveis a inundações por dificuldade de 

escoamento das águas pluviais. Deste modo esta questão revela a atenção 

que deve de ser dada, em seu planejamento, a problemas relacionados a 

chuvas (erosão, inundação e deslizamento) no processo de ocupação da Praia 

Brava. 

O setor Sul possui mostras de uma ocupação desordenada com alguns pontos 

de problemas de erosão e deslizamento de terra. A figura 21 mostra alguns 
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pontos de erosão na Av. José Medeiros de Vieira e um deslizamento ocorrido 

na Estrada da Rainha.  

A erosão registrada na Av. José Medeiros de Vieira (figura 21) sugere ter 

procedência de ação antrópica, pois há um grande aterramento sobre as dunas 

que dificulta a fixação de vegetação especializada em fixação de dunas 

frontais. Tem ainda o problema de escoamento da água pluvial de ruas 

perpendiculares a praia que contribuem com as erosões que vem ocorrendo 

sobre as dunas frontais. A falta de acessos sobre as dunas, como passarelas 

suspensas, para se chegar à areia da praia, faz com que o usuário da praia 

caminhe por essas áreas erodidas, contribuindo para o agravamento da 

situação de erosão das dunas. 

 

Figura 21. Problemas de erosão registrados dentro do setor Sul. Fonte: O autor. 

O deslizamento de terra (figura 21) ocorreu na Estrada da Rainha, em uma 

dessas entradas de frentes ocorridas entre os dias 12 e 16 de setembro de 

2011, que novamente deixou grande prejuízo às cidades catarinenses.  

Os problemas de erosão e deslizamento são todos ligados a ação antrópica, 

deste modo suas soluções residem na ação social. O conhecimento das 

interações sócio-ambientais e a minimização dos conflitos decorrentes estão na 

base do sucesso da gestão das áreas costeiras (PINHO, ALBUQUERQUE E 

MARTINS, 2007).   
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5.1.1.3.3 Inundação 

Alguns problemas de inundação já ocorrem no setor Sul, principalmente em 

lotes situados a margem do Ribeirão Ariribá segundo os moradores de lotes 

situados as margens do Ribeirão Ariribá. 

A ocupação desordenada somada a falta de um planejamento que não permita 

que áreas sejam aterradas sem um estudo prévio de impacto ambiental, como 

se pode concluir, leva a problemas não só ambientais, mas também sociais.    

 

5.1.1.3.4 Poluição da Água 

O relatório de balneabilidade do litoral catarinense da FATMA (Fundação do 

Meio Ambiente) disponibilizado no site do órgão, com ponto de coleta na Av. 

José Medeiros de Vieira em frente à Rua Doca Rebello desde 2002, demonstra 

que de 2002 a 2011 foram coletadas, durante o período de verão, 236 

amostras, destas apenas houve a ocorrência de águas impróprias em 6 

amostras ocorridas: 2 em 2007; 3 em 2008; 1 em 2009. A figura 22 mostra os 

resultados das análises da balneabilidade dentro do setor Sul realizado pela 

FATMA de 2002 a 2011.  

 

Figura 22. Gráfico dos resultados das análises de coletas da FATMA do ponto Av. José Medeiros 
Vieira em frente à Rua Doca Rebello. Fonte: O autor. 

A Praia Brava apresenta poucos problemas em sua balneabilidade quanto ao 

banho de mar, no setor Sul. 

Entretanto a qualidade da água do Ribeirão Ariribá, que corta o setor Sul, 

segundo o Projeto Brava Eco-Ação (2006), Santos Junior (2006), Venson 

(2009) e Ferreira de Souza (2010) está comprometida por causa do esgoto in 

natura derramado por ligações clandestinas de residências no leito do ribeirão.  

O setor Sul está parcialmente atendido por rede coletora de efluentes. A 

Prefeitura de Balneário Camboriú inaugurou a rede coletora de efluentes em 
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2011. A Prefeitura de Itajaí está com a rede coletora de efluentes instalada no 

setor Sul, porém, ainda não finalizou a interligação da rede, portanto, ainda não 

coleta o efluente do setor. Essa medida por parte de ambas as prefeituras deve 

melhorar a qualidade da água do Ribeirão Ariribá.   

 

5.1.1.3.5 Congestionamento do uso da areia da praia 

Segundo Smith (1991) as praias onde ocorre uma grande visitação por parte da 

população de áreas próximas ou possuem uma pequena extensão, estão mais 

sujeitas a ocorrência de super lotação de suas praias. A Praia Brava segundo o 

Projeto Brava Eco-Ação (2006) e Venson (2009) é um local frequentado 

principalmente por moradores da região. 

O conceito de Turis (1975) apud Sargenti (2006) considera o cálculo da parte 

aérea de uma praia pela área ocupada pelos banhistas, onde se determina sua 

capacidade de carga social, que por sua vez, é definida como o limite máximo 

de utilização de um determinado recurso sem que haja perda da qualidade de 

fruição, do ponto de vista do usuário. 

O trabalho de capacidade de carga de Venson (2009) mediu a densidade geral 
da zona ativa e solarium, considerando a zona de solarium, zona onde se 
prática as atividades de descanso, com média, no caso da Praia Brava, de 27 a 
30 metros; e a zona ativa sendo considerada para a prática de atividades 
desportivas e caminhada, no caso da Praia Brava, de 8,5 metros. Segundo 
Venson (2009) a Praia Brava foi considerada com uma densidade média muito 
confortável, ou seja, 25m²/banhista.  
 
O congestionamento da praia segundo Venson (2009) ocorre em pontos onde 

estão quiosques e bares localizados em frente à praia, sendo que nestes locais 

foram registradas, pela autora, aglomerações humanas que chegaram a no 

máximo a 14m²/usuário, considerado um grau confortável, ainda segundo a 

autora.  

A percepção do usuário da Praia Brava, segundo Venson (2009), é de uma 

praia confortável. Este é um dado importante para a gestão da Praia Brava, 

visto que, aponta como se dá uma das interações sócio-ambientais, de grande 

importância para o uso recreativo da Praia Brava, figura 23. 
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Figura 23. Dia de sol com praia lotada no setor Sul. Fonte: O autor. 

O congestionamento da praia não foi como previsto por Smith (1991). Uma 

possível explicação para o fato pode ser que a Praia Brava seja considerada 

um local menos seguro para o turismo de sol e praia pelos freqüentadores da 

região.  

Alguns dados que confirmaria esta hipótese, está no levantamento sobre a 

segurança da Praia Brava realizado por Venson (2009), segundo a autora, 

utilizando-se da metodologia de Short (1999) apud Venson (op.cit.), que 

classifica o grau de insegurança do usuário de praias, a Praia Brava é 

considerada uma praia de alto risco. Segundo Venson (op.cit.) entre os anos de 

2006 a 2008 foram registradas quatro mortes por afogamento, sendo ainda que 

8% dos usuários da Praia Brava consideram o fato do mar ser perigoso, um 

aspecto negativo da praia. Assim essa hipótese pode ser válida, entretanto não 

há dados que confirmem diretamente esta hipótese. 

 

5.1.1.3.6 Congestionamento do Trânsito 

Segundo Venson (2009), 83% dos usuários entrevistados acessam a Praia 

Brava via automóvel particular, sendo a percepção dos mesmos, quanto ao 

trânsito, em uma escala de bom a razoável. Tendo como bases para a 

pesquisa informações recolhidas durante os verões de 2006, 2007 e 2008, 

Venson (op. cit.) conclui que a capacidade de carga física para carros está 

extrapolada, ainda destaca que verificou em dias de pico que o número de 

carros estacionados dificulta o tráfego dos automóveis nas vias de acesso, 

causando alguns congestionamentos.  
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Um dos aspectos tratados sobre as vias de acesso da orla marítima, no item 

5.1.1.3.1, foi sobre o fluxo de toda a circulação do balneário passar 

praticamente por uma única via, isto poderia gerar lentidão no tráfego do setor, 

por criar uma espécie de gargalo. A lentidão do tráfego descrita por Venson 

(2009) pode estar tendo, como mais um agravante, a forma de acesso da orla 

no setor Sul.     

 

5.1.1.3.7 Mudanças no Sentido do Tráfego 

Smith (1991) prevê que quando o congestionamento do balneário é tido como 

um problema a mudança no fluxo do tráfego ocorre como uma tentativa de 

melhorar a situação. 

A Praia Brava já passou por mudanças no sentido do tráfego. A Av. José 

Medeiros de Vieira bem como a Rua Delfin de Pádua Peixoto, paralela a 

avenida, tiveram seus fluxos alterados de mão dupla para mão única. Ficando 

a Av. José Medeiros de Vieira com o sentido de fluxo de Sul para Norte e, a 

Rua Delfin de Pádua Peixoto com o sentido inverso à avenida, de Norte para 

Sul. 

Essa alteração no sentido do tráfego, tendo como base o exposto no item 

acima 5.1.1.3.6, sugere ser uma tentativa de fluidez no trânsito do balneário 

que já apresenta alguns problemas durante as temporadas de verão.   

 

5.1.1.3.8 Degradação Ambiental 

A qualidade do ambiente natural, águas claras, praias limpas, boa cobertura 

vegetal e diversidade da fauna é um componente de atração para visitantes à 

praia e contribuem como atrativos de balneários pouco desenvolvidos (SMITH, 

1991). A deterioração ambiental e a perda da capacidade de carga são os 

fatores que levam a fase de declínio dos balneários (BUTLER, 1980), (PINHO, 

ALBUQUERQUE E MARTINS, 2007). 

O maior atrativo turístico da Praia Brava, para os freqüentadores da Praia 

Brava, segundo Guerreiro (2003), Projeto Brava Eco-Ação (2006) e Venson 

(2009), está em sua paisagem natural. A alteração de seu ambiente natural 

pode vir a causar danos, muitas vezes irreversíveis em um curto espaço de 

tempo, fazendo com que a praia perca não apenas seu principal atrativo 

turístico, como também um legado para as gerações futuras. 

Um ponto importante para a qualidade ambiental da Praia Brava é o quanto a 

paisagem natural, representa aqui, para o turismo do local. Tratando-se de uma 

área turística, a percepção dos usuários e dos moradores do local se faz 
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importante para o sucesso de qualquer plano de gestão ambiental (MARENZI, 

2007) e (PINHO, ALBUQUERQUE E MARTINS, 2007). Por isso, a dimensão 

paisagística vem se incorporando ao planejamento territorial, devendo ser 

dirigido a conservar a qualidade da paisagem, em função de sua capacidade 

de carga, para o uso sustentado, garantindo às gerações presentes e futuras o 

recurso, (MARENZI, op. cit.). 

Foram realizados na Praia Brava quatro trabalhos que traçam a percepção do 

usuário da Praia Brava através de questionários, são estes, a saber: Guerreiro 

(2003), Bettencourt da Silva (2004), Projeto Brava – Eco Ação (2006), Venson 

(2009); chegando a resultados parecidos. Analisaremos os principais pontos 

levantados na tabela 7, ao que se refere à qualidade ambiental da Praia Brava. 

Tabela 7. Pesquisas que demonstram a percepção do meio ambiente dos usuários da Praia Brava. 
Fonte: O autor. 

A Qualidade Ambiental Para o Usuário da Praia Brava. 

AUTORES 
Guerreiro 

(2003) 

Bettencourt da 

Silva (2004) 

Projeto Brava – 

Eco Ação (2006) 
Venson (2009) 

O que é mais 

atrativo para se 

vir a Praia Brava? 

73% Qualidade 

Ambiental 

54% Qualidade 

Ambiental 

56% Qualidade 

Ambiental 

64% Qualidade 

Ambiental 

O que não gostam 

na Praia Brava? 

22% Poluição 

Ambiental 

15% Degradação 

Ambiental 

_ _ 

20% Poluição 

Ambiental 

5,4% Qualidade 

Ambiental 

O que gostariam 

para o futuro da 

Praia Brava 

_ 

53% Preservação 

14% Não mudam 

nada 

16% 

Preservar/restaurar 

16% sem prédios 

14% Crescimento 

ordenado 

13% Não mudam 

nada 

23% Preservação 

11% Mais infra-

estrutura 

20%Não mudam 

nada 

 

Quando se questiona a razão pela qual o usuário se sente atraído ao local em 

todos os casos mais de 50% responderam questões relacionadas à qualidade 

ambiental da Praia Brava como: beleza cênica, paisagem preservada, 

qualidade da água do mar, limpeza; percebe-se que a paisagem natural da 

Praia Brava é sua maior vocação turística.  

Quando questionados sobre o que não gostavam na Praia Brava 

aproximadamente 20% das respostas estiveram relacionadas à poluição, já 

quanto à degradação do meio ambiente houve uma diferença considerável, nos 

dados de Guerreiro (2003) e Venson, sendo 15% no primeiro caso e 5% no 

segundo. Essa diferença pode estar no contexto da pergunta das pesquisas, 

onde, no primeiro caso temos o questionamento degradação aliado a 
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desenvolvimento, enquanto no segundo caso, estaria relacionada apenas à 

degradação do meio ambiente. Entretanto, nos dois casos, Guerreiro (2003) e 

Venson (2009), degradação aparece como um o item mais destacado como 

aspecto negativo, significando que é um aspecto de grande relevância para a 

gestão da Praia Brava.  

Por fim, quando se questiona o que gostariam para o futuro da Praia Brava, a 

questão da preservação é a mais citada entre todas as pesquisas que aparece. 

Houve uma grande diferença entre os dados, quanto a esta questão, 

principalmente entre Bettencourt da Silva (2004) e as outras duas pesquisas, 

que também trataram do assunto, Projeto Brava-Eco Ação (2006) e Venson 

(2009), estas duas últimas por sua vez obtiveram resultados mais próximos. 

Uma possível explicação reside no universo amostral utilizado entre as 

pesquisas, sendo a primeira vinda de um universo amostral onde os 

entrevistados foram todos alunos de cursos ligados a ciências ambientais, seus 

dados são um tanto viciados, as outras duas pesquisas, por sua vez, 

escolheram um universo aleatório, sendo assim, menos viciadas. Porém, 

percebe-se a preocupação com o tema da poluição e da degradação 

ambiental. 

 

Estes dados são uma importante ferramenta para qualquer plano de gestão 
que venha a ser elaborado para a Praia Brava. 
 

Segundo Ferreira de Souza (2010) o setor Sul é o setor que mais 

descaracterizou a paisagem natural dentro da Praia Brava. As manchas de 

restinga, dunas e de floresta em estágio inicial de regeneração, além da matriz 

(floresta em estágio médio/avançado de regeneração), manchas e matriz 

definidas por Ferreira de Souza (op. cit.), encontram-se contraídas e 

desconectadas pelo tecido urbano do setor Sul. 

As dunas do setor sul encontram-se contraídas e fragmentadas por ação de 

aterro, falta de acessos adequados para a areia da praia, além da ação do mar 

que, naturalmente, tem nas dunas frontais seu estoque de sedimento, figura 

24. Juntos, estes fatores são os responsáveis por dificultarem a fixação de 

vegetação de restinga especializada nestes ambientes estabilizadores de 

linhas de costa. 
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Camada de aterro

Rochas colocadas pela
Prefeitura de Itajaí

Duna erodida

 

Figura 24. Erosão de mancha de dunas na Av. José Medeiros Vieira. Fonte: O autor. 

Pode-se observar (figura 24) a colocação de rochas, por determinação da 

Prefeitura de Itajaí, em uma tentativa de se conter a erosão. Uma obra paliativa 

e de pouca eficácia. Quando o mar avançar, em um evento de ressaca, comum 

no local, escavará aonde não houver rocha, podendo até, dependendo da 

energia, trazer alguns seixos que se encontrarem nas rochas, dificultando 

ainda mais a estabilização de vegetação neste ambiente. A vegetação de 

dunas se caracteriza por comunidade edáfica, dependendo mais da natureza 

do solo que do clima (CONAMA, Resolução 07 de 23 de julho de 1996). 

As manchas de vegetação de restinga encontram-se bem impactadas dentro 

do setor Sul (figura 6). O termo restinga pode variar conforme o aspecto 

considerado. Na geomorfologia, o termo refere-se a vários tipos de depósitos 

de depósitos arenosos costeiros, de origens variadas, como: cristas praiais, 

praias barreiras, barras, esporões e tômbulos, de origem quaternária (SUGUIO, 

2006).   

A vegetação de restinga é uma vegetação formada por um conjunto de 

comunidades vegetais, fisionomicamente distintas, sob influência marinha e 

fluvio-marinha, distribuídas em mosaicos, consideradas comunidades edáficas 

por dependerem mais do substrato, que do clima, (CONAMA, Resolução 07 de 

23 de julho de 1996). 

A evolução do litoral brasileiro se deu por seus ciclos econômicos, e 

recentemente pelos complexos industriais (Mantovani, 2000), além das casas 

de segundas residências (MORAES, 1999, apud SANTOS JUNIOR, 2006). 

Sendo assim as áreas de restingas, áreas planas e secas, boa para as 

ocupações humanas, há muito tempo vem sendo impactadas na costa 

brasileira e por conseqüência sua vegetação associada, assim como se 

observa na Praia Brava. 
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Bonilha (2003) apud Marenzi (2007) afirma que a Restinga da Praia Brava 

possui elevada importância no contexto regional, por ser importante para o 

funcionamento do complexo ecossistema presente, pelo seu caráter singular 

dentro da Microbacia do Ribeirão Ariribá, além de ser uma das últimas 

restingas remanescentes (juntamente com a Restinga de Navegantes) na 

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açú.  

A matriz identificada por Ferreira de Souza (2010) encontra-se bem 

fragmentada no setor Sul (figura 6). Segundo CABS (2000) apud Marenzi 

(2007), a fragmentação pode acarretar problemas de perda de diversidade 

florestal. A matriz também se constitui em um grande acervo da paisagem 

natural da Praia Brava, sua diminuição ou até extinção, significa uma perda de 

atrativo turístico do local e de patrimônio paisagístico da região (MARENZI, op. 

cit.). 

O Ribeirão Ariribá o único corredor natural identificado por Ferreira de Souza, 

dentro da bacia hidrográfica da Praia Brava e, ainda segundo a autora, 

encontra-se com sua margem provida de mata ciliar. Porém a ligação de 

esgoto “in natura” derramado em suas águas polui e agride o ribeirão 

(PROJETO BRAVA-ECO AÇÃO, 2006), (SANTOS JUNIOR, 2006), (VENSON, 

2009) e (FERREIRA DE SOUZA, 2010). Além de construções, bem próximas 

de suas margens, figura 25, que prejudicam a mata ciliar e expõe o solo 

podendo causar assoreamento do ribeirão e diminuição de seu valor 

paisagístico e ecológico.    

 

Figura 25. Margens do Ribeirão Ariribá com ocupações de lotes. Fonte: O autor. 

Segundo Davidovich et. al. (1976), do ponto de vista intra-urbano, a questão 

ambiental refere-se ao cotidiano vivido pelo indivíduo, sendo os problemas 

relacionáveis a eventos visíveis, como enchentes, ou a eventos invisíveis, 
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como condição das cidades. Deste modo o setor Sul, já tem problemas 

ambientais de ordem visíveis, como enchentes, corte de morro com exposição 

de solo e conseqüentemente deslizamento de terra, erosão praial e 

descaracterização de manchas e corredores naturais de grande valor 

paisagístico como: ribeirão, restinga e sua vegetação associada, dunas e 

floresta em estágio inicial de recuperação. Os fatores invisíveis podem ser 

percebidos, por exemplo, pelo fato de ser reivindicado pelos moradores da 

Praia Brava um posto policial com guarda permanente, por considerarem o 

bairro inseguro, reclamando que haviam acontecido “arrastões” na avenida 

beira mar, termo popularmente usado para assaltos em seqüência em um 

mesmo local. Pode-se ainda acrescentar aos fatores invisíveis o trânsito de 

veículos durante os períodos de veraneio, verificado por Venson (2009) fator 

causador de stress.      

Os problemas da degradação ambiental do setor Sul, devem ser encarados 

pelos tomadores de decisão, como um problema real, não como problema 

potencial, visto que, os problemas são visíveis e vividos por sua população 

residente e seus freqüentadores.     

 

5.1.2 Setor Central 

 

O setor Central da Praia Brava delimita-se ao Sul com a linha imaginária que 

passa pelo limite Norte do Condomínio Porto Riviera, ao Norte com o Ribeirão 

Ariribá, a Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com a Rodovia Oswaldo 

Reis. Possui um total de 531 lotes (43% dos lotes da área de estudo) ocupando 

uma área de 88,2ha (47% da área de estudo). Tem se no setor um total de: 

179 lotes na classe <300m²; 187 lotes na classe de 300 a 500m²; 86 lotes na 

classe de 500 a 1000m²; 35 lotes na classe de 1000 a 2000m²; 18 lotes na 

classe de 2000 a 5000m²; 26 lotes na classe de >5000m². Do total de lotes de 

cada uso tem-se: residências unifamiliares somando 292 lotes (55%); estoques 

de terreno somando 137 lotes (26%); residência multifamiliar somando 33 lotes 

(6%); condomínio multifamiliar somando 28 lotes (5%); exclusivamente 

comercial somando 23 lotes (4%); recreativos e esportivos somando 5 lotes; 

industrial somando 3 lotes; CELESC somando 2 lotes, tabela 8.  

Tabela 8. Uso do solo e suas classes de áreas dentro do setor Norte. Fonte: O autor. 

SETOR CENTRAL Classes de Áreas dos Lotes m² 

USOS <300 300-500 500-1000 1000-2000 2000-5000 >5000 

Residência unifamiliar 120 118 39 9 5 1 

Residência multifamiliar 12 13 6 1 1 0 

Condomínio unifamiliar 0 1 0 1 0 2 

Condomínio multifamiliar 6 7 8 4 0 3 
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SETOR CENTRAL Classes de Áreas dos Lotes m² 

USOS <300 300-500 500-1000 1000-2000 2000-5000 >5000 

Hotelaria 0 0 2 0 0 2 

Comércio 2 6 4 7 3 1 

Recreativo e esportivo 0 0 0 0 0 5 

Estoque de terreno 37 41 27 13 9 10 

Uso industrial 1 1 0 0 0 1 

Energia 1 0 0 0 0 1 

 

A figura 26 mostra a área total, em porcentagem, que os lotes de cada uso 

ocupam dentro do setor Central, descrito na tabela 8. Tem-se então do total da 

área de todos os lotes: 15% sendo ocupados por uso de residência unifamiliar; 

2% ocupados por uso de residência multifamiliar; 2% ocupados por uso de 

condomínio unifamiliar; 24% ocupados por uso de condomínio multifamiliar; 5% 

ocupados por uso de hotelaria; 8% ocupados por uso de comércio; 11% 

ocupados por usos recreativos e esportivos; 30% ocupados por uso de estoque 

de terreno; 2% ocupados por uso industrial; 1% ocupados por uso da 

companhia elétrica do Estado de Santa Catarina. 

 

Figura 26. Porcentagem das áreas dos usos dos lotes do setor Central. Fonte: O autor. 

Os usos residenciais são novamente os mais comuns do setor, somados, 

temos um total de 48% da área de todos os lotes do setor Central, distribuídos 

em um total de 361 lotes, ou 68% do total de lotes, mesma porcentagem do 

setor Sul. O setor Central possui uma diferença de 20% quando comparado ao 

setor Sul em relação à ocupação de sua área. Tendo o setor Central um 

número elevado de lotes pertencentes à classe de <300m², além de 156 lotes a 

menos que o setor Sul, existe essa diferença tão notória entre os dois setores, 

quando comparados. Porém, ainda prevalecem no setor, como principal 

exploração, as segundas residências, assim como no setor Sul.   
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As residências unifamiliares do setor Central acompanham a tendência do 

setor Sul, sendo o uso mais comum do setor em número de lotes, 292 lotes ao 

total. O setor Central possui 55% do total de seus lotes ocupados por 

residências unifamiliares. Assim, novamente se afirma que a edificação mais 

comum, no setor Central, é residência unifamiliar.  

Quando comparamos, entretanto, a área ocupada pelos lotes das residências 

unifamiliares do setor Central, com o setor Sul, temos aí uma grande diferença: 

15% no setor Central, contra 31% no setor Sul. Essa diferença entre os dois 

setores se dá pelo fato de o setor Sul possuir 199 lotes a mais e possuir menos 

lotes nas classes <300m² que o setor Central. 

Os condomínios unifamiliares no setor Central não se destacam muito, porém, 

os condomínios multifamiliares, por sua vez, se destacam por terem a maior 

área dos usos dos lotes dentro do setor. Aqui novamente temos uma diferença 

em relação ao setor Sul, onde, neste setor, tem-se uma situação inversa ao 

setor Central. Este fato se deve, principalmente, pela diferença de Planos 

Diretores das cidades de Itajaí e de Balneário Camboriú. Na primeira cidade, 

Itajaí, foi permitida a construção de condomínios multifamiliares com térreo 

mais 16 pavimentos, para lotes acima de 5000m², situados na terceira quadra 

da praia para Oeste e, Balneário Camboriú que abrange grande faixa de área 

do setor Sul, principalmente da terceira quadra para trás, só são permitidas 

construções de condomínios multifamiliares com térreo mais dois pavimentos. 

Assim, houve uma procura para empreendimentos de condomínios 

multifamiliares no setor Central maior que no setor Sul.              

O uso de hotelaria dentro do setor Central, apesar de ter um número pequeno 

de lotes, possui uma área de uso dos lotes igual ao setor Sul. O resort que fará 

parte do projeto “Brava Beach” possui uma área de 35.000m², elevando assim 

a área total dos usos dos lotes de hotelaria, apesar de ocupar apenas 4 lotes 

do setor Central. 

O uso exclusivamente comercial soma mais área de uso dos lotes que o setor 

sul. Têm-se dois lotes de floricultura, dentro do setor Central, localizados na 

Rodovia Oswaldo Reis, onde sozinhos representam 5% do total de 8% de área 

do uso do solo no setor Central. Assim, temos uma área com mais de o dobro 

em tamanho de área comercial no setor Central comparado ao setor Sul. 

Os estoques de terreno possuem, no setor Central, uma grande disponibilidade 

de lotes, sendo sua maioria, disponíveis na forma de lotes na classe de área 

entre 300 a 500m², mostrando um potencial para desenvolvimento do setor. O 

setor possui um total de 26 lotes acima de 5000m², sendo que destes 10 se 

encontram disponíveis como estoque de terreno, demonstrando ter o setor uma 

boa disponibilidade para o desenvolvimento de grandes condomínios, 

acompanhando, assim, a tendência da Praia Brava de desenvolvimento de 

grandes condomínios. 
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Os usos recreativos e esportivos, representados no setor por clubes e 

associações, ocupam uma área relativamente grande do setor, 11% de área. 

Estes usos se dão todos na terceira faixa do setor, há três deles localizados na 

Rua Cabo P. Machado, em terrenos que não possuem acessos diretos a praia, 

os outros dois se encontram com endereço na Rua Luci Canziane. Esse dado é 

um indicativo de que os lotes da Praia Brava já foram, no início de sua 

exploração, muito baratos, sendo atrativos a agremiações que necessitam de 

grandes espaços de terreno para suas instalações. A suas proximidades com a 

Rodovia Oswaldo Reis pode ter relação com o fato de a rodovia ser a principal 

via de acesso da Praia Brava. 

Temos no setor Sul usos industriais, porém são micros e pequenas indústrias 

não poluentes, ocupando duas delas lotes menores de 300m² a 500m² e uma 

ocupando uma área maior que 5000m², tendo como atividade a produção de 

gelo e água para pescado, todos os lotes se encontram na terceira faixa. Mais 

uma vez estes dados confirmam a tese de terrenos de valores baixos no início 

da exploração do balneário.     

5.1.2.1 Morfologia 

O setor Central segue o padrão de desenvolvimento por faixas do setor Sul, 

sendo dividido por 3 faixas paralelas a linha do mar, figura 27. A primeira faixa 

encontra-se bem definida, formada por uma avenida beira mar, Av. José 

Medeiros Vieira, e duas linhas de quadras que seguem seu sentido, 

delimitadas pela Rua Delfim de Pádua Peixoto, rua orientada paralela a 

avenida beira mar. A segunda faixa por sua vez já não segue um padrão tão 

definido quanto a primeira faixa. Assim como a primeira faixa, a segunda faixa 

encontra-se alinhada por uma via principal, porém, suas quadras não se 

encontram tão bem conectadas pela malha viária como na primeira faixa, além 

de possuírem dimensões e formas variadas. A terceira faixa encontra-se 

separada das duas primeiras faixas. Essa desconexão se observa também na 

própria terceira faixa, que por sua vez encontra-se bem adensada junto a 

Rodovia Oswaldo Reis com a Rua Luci Canziani, onde termina a terceira faixa, 

e segue perdendo o seu adensamento no sentido Sul, deixando, então, de se 

conectar com a terceira faixa do setor Sul. 

O setor Central, assim como o setor Sul, segue um padrão inverso de 

ocupação das faixas proposto por Smith (1991), tendo: a primeira faixa com a 

maior disponibilidade no total de lotes de estoque de terreno, totalizando 35% 

dos lotes disponíveis como estoque de terreno; a segunda faixa com 26% dos 

lotes disponíveis como estoque de terreno; a terceira faixa com a menor 

disponibilidade de lotes de estoque de terreno, totalizando apenas 6%. Temos 

novamente a proximidade da Rodovia Oswaldo Reis com pouca disponibilidade 

de lotes de estoque de terreno, e a primeira faixa com maior disponibilidade de 

estoque de terreno, assim como o setor Sul. A mesma explicação pode ser 
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observada neste caso. A Rodovia Oswaldo Reis atraindo as primeiras 

ocupações, e sua condição urbanística, de conurbação, determinando sua 

menor disponibilidade de estoque de terreno. A primeira faixa com valores 

menos atrativos à venda dos lotes pelos seus proprietários, sendo ocupadas e 

negociadas após atingirem uma boa valorização.  
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Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Uso e ocupação do solo, setor Central. Fonte: O autor. 

         Residência unifamiliar        Comércio de alimentação 

         Residência multifamiliar        Serviços de profissionais 

         Condomínio unifamiliar        Abastecimento de Combustível 

         Condomínio multifamiliar        Estacionamentos 

         Hotel        Garagens de Frotas de transportadoras 

        Pousada        Casa e Decoração 

        Hotéis de lazer        Concessionárias 

        Motéis         Serviço de manutenção, conserto em geral 

        Asilos e similares        Residência unifamiliar comércio 

        Quadras esportivas        Residência multifamiliar comércio 

        Clubes e similares        Condomínio uinifamiliar comércio 

        Casas Noturnas        Condomínio multifamiliar comércio 

        Eletricidade        Indústria micro Porte não Poluente 

        Curvas de níveis 5m x 5m        Indústria peq. Porte não Poluente  
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A urbanização do setor Central é do tipo horizontal, com a maioria de suas 

edificações abaixo de três pavimentos. Assim como no setor Sul, sua 

característica é de um setor ocupado principalmente por residências 

unifamiliares, 55% dos lotes de todo o setor lhe confere a característica 

horizontal. Porém o crescimento de construções acima de 5 pavimentos aponta 

para um estágio misto de urbanização. No caso do setor Central a 

verticalização está ocorrendo não só na primeira faixa, como no setor Sul, mas 

também em sua segunda faixa. Estando o setor completamente dentro da 

unidade administrativa de Itajaí, o mesmo é regido pelo Plano Diretor de Itajaí, 

onde se permitiu edificações acima de cinco pavimentos em todas as quadras. 

A figura 28 exemplifica o que está se falando, uma foto da orla da praia, onde 

se notam edificações ao fundo acima de 5 pavimentos, mas em sua maioria as 

edificações são horizontais com até dois pavimentos.             

 

Figura 28. Foto da orla do setor Central. Fonte: O autor. 

Encontramos os seguintes usos e ocupações do solo no setor: residencial; 

recreativo e esportivo; comercial e serviço; residencial com comércio; industrial; 

rede elétrica. 

 

5.1.2.1.1 Usos Residenciais 

Os usos residenciais são os mais destacados com 361 lotes ocupados do setor 

Central, onde as residências unifamiliares somam 291 lotes deste total. Estes 

dados colaboram para caracterização de uma área urbana horizontalizada.  
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5.1.2.1.2 Segundas Residências    

As segundas residências novamente aparecem no setor Central como uma das 

principais formas de exploração dentro do balneário. O número de ofertas de 

imóveis, bem como, a quantidade de novos empreendimentos, figura 29, dá 

base à afirmação.  

 

Figura 29. Condomínio multifamiliar em construção no setor Central. Fonte: O autor. 

As segundas residências nas formas de hotelaria não são muito destacadas 

dentro do setor Central, somam apenas duas em funcionamento, situadas na 

primeira e na segunda faixa do setor e uma em construção, na segunda faixa 

do setor. Esta última, o resort que será lançado pelo empreendimento “Brava 

Beach”, figura 30, contará com 400 acomodações.  

 

Figura 30. Imagem computadorizada informativa do local de implementação “Brava Beach 
Internacional”. Fonte: WWW.bravabeach.com.br. 

 

http://www.bravabeach.com.br/
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5.1.2.1.3 Novas Residências 

O crescimento contíguo descrito por Smith (1991) não ocorre no setor Central. 

O que se vê (figura é um desenvolvimento desigual de suas faixas, onde, a 

terceira faixa se encontra desconectada das duas primeiras faixas, sem formar 

uma única mancha na paisagem.  

O crescimento de novos assentamentos na quarta faixa identificada na figura 6, 

que vem se formando a oeste da Rodovia Oswaldo Ries, se caracteriza por 

uma população de baixa renda, onde pode se perceber um processo de 

favelamento ocorrendo nesta faixa de desenvolvimento da Praia Brava. 

Observam-se na figura 31 residências aglomeradas, sem arruamentos entre os 

loteamentos, em uma área de risco, visto sua declividade e cortes do morro.     

 

Figura 31. Processo de favelamento da quarta faixa do setor Central. Fonte: O autor. 

A Praia Brava até o ano de 2003, principalmente o setor Central, não era um 

local muito atrativo para a compra de lotes por ser considerada muito 

abandonada, sem infra-estrutura e sem segurança. Já antes de 2003, em sua 

fase de Pré Turismo, havia se formado na Praia Brava uma pequena 

concentração de famílias de baixa renda, pois, tinham no local, acesso as 

grandes cidades, Itajaí e Balneário Camboriú, por meio da Rodovia Oswaldo 

Reis e terrenos muito baratos. Assim ainda se vê algumas residências simples 

na Praia Brava. Algumas dessas famílias venderam seus lotes e migraram para 

a quarta faixa, onde ainda hoje se encontra lotes por um preço baixo, 

comparado aos lotes dentro do balneário, estando estes lotes, em questão, 

situados principalmente em áreas de risco. 
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5.1.2.1.4 Definição da Primeira Faixa 

A primeira faixa se encontra definida e alinhada com a avenida beira mar, 

paralela a linha de costa e loteamentos seguindo sua extensão. A figura 32 

mostra a Av. José Medeiros Vieira, avenida beira mar, tendo a Ponta do Farol 

ao fundo  

 

Figura 32. Primeira faixa do setor Central, com a Av. José Medeiros Vieira e seus loteamentos em 
sua extensão. Fonte: O autor. 

A ocupação na primeira faixa, não é a mais adensada, sendo novamente a 

faixa com a maior disponibilidade de lotes entre as três faixas do setor Central. 

Este fato corrobora com a hipótese de valorização imobiliária para a venda dos 

lotes, levantada no item 5.1.1.1.3. 

 

5.1.2.1.5 Formação do Pré Turismo 

O setor Central, assim como no setor Sul, ainda não possui um assentamento 

de pré-turismo inicial com papel central no desenvolvimento de sua morfologia. 

O lançamento do empreendimento “Brava Beach” aponta ser o assentamento 

com tal característica. 

Localizado entre a primeira e a segunda faixa do setor Central, em sua 

extremidade Sul, limite, imaginário, dos setores, em uma área de 13 ha, sendo 

5,5ha desta área ocupados, permanecendo o restante como área preservada 

(figura 30). O empreendimento contará com um condomínio com seis torres, de 

oito andares cada. Tendo ainda um Shopping Center, espaço boulevard e o 

Resort Internacional. Este investimento já conta com propagandas nos meios 

de comunicação. Vem promovendo eventos e ações na Praia Brava, a fim de 
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ganhar a simpatia e aceitação da população residente da Praia Brava, bem 

como, das cidades da região da Praia Brava. 

 

5.1.2.2 Aspectos do Balneário 

 

5.1.2.2.1 Acomodação 

As acomodações de hotelaria dentro do setor Central não são muito 

numerosas. Em funcionamento, hoje, tem-se apenas duas pousadas que 

possuem: 42 acomodações e acomodam um total de 126 pessoas. É certo que 

o lançamento previsto do resort mudará este quadro.  

O aparecimento das pousadas datado a partir de 2001, somado as poucas 

pousadas deste setor, indica que o setor Central era menos atrativo, até então, 

par o setor de hotelaria que o setor Sul. 

 

5.1.2.2.2 População Residente 

Assim como discutido no item 5.1.1.2.2, não há como estimar a população 

residente somente do setor Central. Diferentemente do setor Sul, o setor 

Central encontra-se apenas dentro do Bairro Praia Brava. A população do 

bairro da Praia Brava, segundo o censo IBGE 2010, é de 4294 habitantes, com 

um crescimento vegetativo de 57% entre os anos de 2000 a 2010. 

Os dados revelam um setor com uma população menos adensada em 

comparação ao Setor Sul e uma taxa de crescimento menos acelerada em 

comparação também ao setor Sul. Porém, não se pode considerar, pelos 

mesmos motivos apresentados no item 5.1.1.2.2, que o setor terá menos 

antagonismo entre população residente e turista, devendo ser encarado aqui 

com a mesma seriedade do setor Sul, como um problema real, tendo que 

procurar meios para amenizar o antagonismo que possa ser gerado pelo 

turismo no local.   

 

5.1.2.2.3 Comércio 

O comércio do setor Central ocupa uma área equivalente a 72.770m² sendo 

que deste total 4.327m² estão associados aos usos residenciais, soma ao total 

32 comércios. A tabela 9 apresenta os usos comerciais, seus tipos e 

quantidades, dentro do setor Central. Observa-se que: o comércio de 

alimentação é o que possui a maior quantidade, contando com 8 tipos de 

comércios (25%) sendo os bares mais comuns; os serviços profissionais 
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aparecem com 6 tipos de comércios (19%) sendo os imobiliários os mais 

comuns; o uso casa e decoração com a quantidade de 5 comércios de móveis 

de decoração (16%); os usos de concessionárias somam 4 comércios (13%); 

comércio vicinal aparece com 3 comércios (9%) sendo as padarias mais 

comuns; os usos de estacionamento somam dois (7%); os usos de floricultura 

somam 2 (7%); os usos de serviços de manutenção em geral, consertos em 

geral aparece com uma oficina mecânica (3%).   

Tabela 9. Usos comerciais, tipos e quantidades, dentro do setor Central. Fonte: O autor. 

Uso Comercial Tipo Quantidade 

Comércio vicinal 
Loja de conveniência 1 

Padaria 2 

Comércio de alimentação 

Bar 5 

Restaurante 2 

Cafeteria 1 

Serviço de profissionais 

Imobiliária 3 

Estúdio musical 1 

Oficina de Pranchas 1 

Serralheria 1 

Produtora de Eventos 1 

Casa e decoração Móveis de decoração 5 

Serviço de manutenção em geral, consertos em 
geral 

Oficina mecânica 1 

Estacionamento  2 

Concessionária   4 

Floricultura  2 

 

O comércio do setor Central, da mesma maneira do setor Sul, mostra-se como 

descrito por Sargenti (2006), um comércio de pequeno porte, voltado para a 

necessidade local e do turismo.  

Tem-se um pequeno comércio distribuído na primeira faixa do setor, figura 33, 

porém muito espalhado não apresentando nenhuma mancha significativa. Na 

Rodovia Oswaldo Reis observa-se uma mancha ao longo de seu trajeto, 

destacada por uma circunferência na figura 33, demonstrando mais uma vez, a 

rodovia, passar por um processo de conurbação. 
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Figura 33. Usos comerciais do setor Central. Fonte: O autor. 

O comércio do setor Central, apesar de ocupar uma área maior que o comércio 

do setor Sul, não possui uma quantidade tão grande em tipos de comércio, e 

de número de negócios. O fato de ser, o setor Central, maior em área 

comercial que o setor Sul, é por que há usos comerciais no setor, que se utiliza 

de áreas mais extensas, como é o caso das floriculturas, concessionárias e 

estacionamentos, que não se observam no setor Sul. Sua característica é de 

um comércio voltado para a necessidade local e turismo (SARGENTI, 2006). 

5.1.2.2.4 Empregos 

O setor Central possui menos ofertas de empregos quando comparado ao 

setor Sul. Tendo menos empreendimentos na área de hotelaria e comércio, o 

setor Central se mostra com uma baixa disponibilidade de empregos. O resort 

internacional que o empreendimento “Brava Beach International” poderá mudar 

este cenário, tanto porque, um empreendimento deste porte atrairá outros 

empreendimentos na área de turismo. 

O número de construção civil no setor Central é bem elevado, assim como no 

setor Sul, havendo uma grande oferta de empregos nesta área. O setor central 

possui uma oferta de emprego dominada pelo setor turístico.  
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5.1.2.3 Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

5.1.2.3.1 Catalisador para o Desenvolvimento 

O acesso principal do setor é a Rodovia Oswaldo Reis. O acesso que interliga 

a rodovia com a orla marítima, dentro do setor, é a Rua Luci Canziani, 

perpendicular a rodovia e a Rua Delfim de Pádua Peixoto. O acesso ao setor 

Sul se faz pela Rua Delfim de Pádua Peixoto e Rodovia Oswaldo Reis.  

Novamente se vê que o acesso a orla da praia se dá por uma única via, sendo 

que no Setor central a segunda faixa de sua urbanização não precisa circular 

pela Rua luci Canziani para acessar a orla da praia, o que evita gargalos. 

O setor Central não possui muitos acessos, muitas de suas vias de circulação 

interna ainda são sem pavimentação, assim, resulta que sua ocupação não é 

tão intensa quanto à do setor Sul. 

 

5.1.2.3.2 Erosão 

Como discutido no item 5.1.1.3.2, o setor Central também possui uma 

ocupação desordenada, além de corte de morro que expõe e aumenta o risco 

de erosão do solo. A figura 34 mostra um corte de morro do setor Central, onde 

o solo se encontra completamente exposto, alterando sua paisagem. Segundo 

Moraes (1996) apud Ferreira de Souza (2010) a recuperação de uma área 

desmatada sem planejamento pode levar mais de 50 anos para recuperar-se.  

 

Figura 34. Corte de morro do setor Central. Fonte: O autor. 
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Não se vê problemas tão graves quanto os do setor Sul ligados à erosão de 

dunas no setor Central, as perturbações desta mancha são em formas de 

passagens usadas pelos freqüentadores da praia para chegarem à areia da 

mesma, figura 35 abaixo. 

Passagem utilizada por freqüentadores

 

Figura 35. Perturbação da mancha de duna no setor Central. Fonte: O autor. 

5.1.2.3.3 Inundação 

A pesquisa não pode ser conclusiva quanto a questões de inundação dentro do 

setor Central. O que de pode dizer quanto a este item é que há áreas úmidas 

sendo ocupadas e aterradas dentro do setor, umas delas observada na figura 

36. 

Área aterrada
Área úmida

 

Figura 36. Área aterrada no setor Central. Fonte: O autor. 
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O ambiente brejal é um ambiente de forte atrativo a fauna pelo acúmulo de 

matéria orgânica, formado por depressões alagáveis do terreno (MARENZI, 

2007). Estas, portanto, são áreas onde há um forte potencial para ocorrerem 

inundações, devem ser mantidas sem ocupação, pois, os casos de ocupação 

de tais áreas, principalmente sem um estudo prévio e técnicas adequadas, 

levam a resultados desastrosos, com danos sócio-ambientais. 

 

5.1.2.3.4 Poluição da Água 

O setor Central, apesar da dinâmica de sua geomorfologia de praia, possui 

poluição de suas águas usadas para a atividade de sol e praia, como é o caso 

da Lagoa do Cassino, e do ponto de coleta da FATMA, em frente à lagoa que 

já registra muitas coletas com águas impróprias no local, figura 37. 

 

 

Figura 37. Gráfico dos resultados das análises da FATMA do ponto de coleta em frente à saída da 
Lagoa do Cassino. Fonte: O autor. 

Ao observar a figura 37 pode perceber que desde seu primeiro ano de coleta 

no local, 2004, houve duas ocorrências de amostras de águas consideradas 

impróprias pelo órgão, das 27 amostras, ou 7% das amostras. No segundo 

ano, 2005, a porcentagem foi de 12% de amostras de coleta impróprias. No 

terceiro ano de amostragem foi de 8% de coletas impróprias. No quarto ano de 

amostragem ocorreram 25% de coletas com águas impróprias. No quinto ano 

foram 33% das coletas com águas impróprias. No sexto ano de amostragem 

foram 41% das coletas com águas impróprias. No sétimo ano de amostragem 

foram 33% das coletas com águas impróprias. No último ano das amostras 

foram 59% das coletas com águas impróprias.  

A figura 37 demonstra problema de poluição neste ponto de coleta, 

especificamente, durante o verão, quando são feitas as coletas. Uma possível 

explicação para a má qualidade de balneabilidade no ponto de coleta é a 
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sazonalidade que a lagoa possui, hora estando conectada ao mar e horas 

estando, a lagoa, desconectada do mar. As águas eutrofizadas da lagoa 

quando estão desaguando no mar, faz com que o ponto de coleta esteja com 

águas impróprias para o banho, já quando não há o deságüe da lagoa no mar o 

ponto de coleta não possui águas impróprias.  

As amostras dizem respeito ao ponto de coleta, ou seja, não está dizendo que 

as águas da lagoa também tenham está variação em sua qualidade de 

balneabilidade. Não foram divulgados na internet, meio pelo qual esta pesquisa 

teve acesso aos dados que montaram o gráfico da figura 37, os dados do ponto 

de coleta da Lagoa do Cassino. Porém mesmo fora do verão se observa uma 

placa da FATMA com aviso de água imprópria para o banho, figura 38. 

Portanto pode se concluir que a lagoa está com sua balneabilidade 

comprometida em muitas épocas do ano. A placa colocada para a praia, no 

mesmo local, figura 39, possuía indicação de água própria para banho na 

mesma data em que foi feita a fotografia da figura 38.  

 

Figura 38. Placa da FATMA colocada na Lagoa do Cassino. Fonte: O autor. 
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Figura 39. Placa de condição de balneabilidade, setor Central. Fonte: O autor. 

O Ribeirão Cassino da Lagoa, onde em seu final se forma a sua lagoa, 

segundo Projeto Brava-Eco Ação (2006), Projeto Brava Eco-Ação (2006), 

Santos Junior (2006), Venson (2009) e Ferreira de Souza (2010), encontra-se 

poluído. Foi registrado na saída de campo o lançamento “in natura” de esgoto 

no seu leito, figura 40. 

 

Figura 40. Ligação de esgoto “in natura” lançado no Ribeirão Cassino da Lagoa. Fonte: O autor. 

O setor Central ainda se encontra sem rede coletora de efluentes. Apesar de a 

tubulação para a coleta de efluentes esteja colocada no setor, sua ligação 

ainda não foi concluída pela Prefeitura de Itajaí. 
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A Lagoa do Cassino, bem como, o ponto da praia que se encontra junto a sua 

“foz”, estão com problemas ligados a balneabilidade. Segundo o Ministério do 

Turismo (2010) as praias marinhas, lacustres e fluviais, são bens de valor 

coletivo e representam uma das bases para o investimento no turismo. O 

Ministério do Turismo (op. cit.) considera ainda que sua conservação deva ser 

uma iniciativa de todos: setor público, privado e do terceiro setor. Portanto, se 

faz necessário a recuperação da balneabilidade deste ponto do setor Central, 

para que recupere sua qualidade ambiental e sua base sustentável do turismo. 

 

5.1.2.3.5 Congestionamento do Uso da Areia da Praia 

O setor Central segue a característica identificada por Venson (2009), sendo 

considerado um local muito confortável, 25m²/banhista, com uma percepção de 

seu usuário também de uma praia confortável quanto ao público da areia da 

praia, com concentração de banhistas em pontos localizados próximos a bares 

e quiosques. 

Pode-se observar na imagem registrada no final de semana do mês de 

novembro de 2011, realizada na Praia Brava, figura 41, uma praia com um 

aspecto de praia bem ocupada, onde se vê em toda a sua extensão o uso de 

suas zonas de solarium e ativa.  

 

 

Figura 41. Praia do setor Central em um dia de atividade de turismo de sol e praia. Fonte: O autor. 

Mais uma vez confirma que a preferência dos turistas por praias mais seguras 

pode afetar no congestionamento da praia, tornando-a menos lotada quanto ao 

seu uso da praia. 
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5.1.2.3.6 Congestionamento do Trânsito 

O problema de congestionamento do trânsito registrado por Venson (2009) são 

também pertinentes ao setor Central. O número de carros estacionados 

provoca a diminuição dos espaços de circulação, provocando lentidão no 

tráfego de veículos.  

É verdade que na época do trabalho da autora, supracitada, a Av. José 

Medeiros Vieira ainda não possuía pavimentação e sua mão era dupla. A 

avenida se encontra pavimentada e seu fluxo em um único sentido, Sul – 

Norte, figura 42. Portanto faz-se necessário uma nova análise para comprovar 

os efeitos destas mudanças. 

 

Figura 42. Av. José Medeiros de Vieira, próximo a lagoa do cassino. Fonte: O autor. 

 

5.1.2.3.7 Mudanças no Sentido do Tráfego 

As mudanças no sentido do tráfego dentro do setor Central foram às mesmas 

ocorridas no setor Sul.  

 

5.1.2.3.8 Degradação Ambiental 

O setor Central segundo Ferreira de Souza (2010) é o que apresenta o maior 

número de manchas diferenciadas, sendo que, o tecido urbano cresce entre 

uma paisagem original ainda representativa. As manchas naturais encontradas 

no setor são: de vegetação de restinga, dunas, floresta em estágio inicial de 

regeneração, lagoa e mangue; além da matriz (FERREIRA DE SOUZA, op. 

cit.). 
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As manchas de vegetação de restinga (figura 6) do setor Central: restinga alta 

em regeneração inicial, restinga alta em regeneração média ou avençada; 

encontram-se ameaçadas por estarem em loteamentos de estoque de terreno 

(FERREIRA DE SOUZA, 2010). Assim como se espera por estarem em áreas 

secas e planas, segundo Horn Filho (2003) serem as áreas preferencialmente 

ocupadas da zona costeira. 

A vegetação de restinga herbácea e subarbustiva associada às dunas 

encontra-se, assim como no setor Sul, delimitada por uma estrada, 

interrompida, em seu interior, por trilhas de acesso da estrada a praia, figura 

43.  

Trilha de acesso a praia

Delimitação da vegetação de restinga

 

Figura 43. Dunas e sua vegetação associada do setor Central. Fonte: O autor. 

O projeto de recuperação das dunas, decorrentes da ação judicial sofrida pela 

Prefeitura de Itajaí por meio de Ação Civil Pública, acionada por uma ONG da 

região, Voluntários pela Verdade Ambiental – V AMBIENTAL; obteve um 

resultado exposto na figura 43. Pode se observar através da figura 43 a faixa 

que foi recuperada, quando comparada com a figura 44. 
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Faixa de Dunas

Área de Recuperação para o Campo de Dunas

 

Figura 44. Implementação do projeto realizado pela UNIVALI encomendado pela Prefeitura de Itajaí 
para ordenamento da orla da Praia Brava, setor Central – 2005. Fonte: Caio Floriano dos Santos. 

As dunas do setor Central encontram-se em melhor estado de conservação, 

comparadas ao setor Sul. As perturbações que se observa nas mesmas são 

decorrentes das trilhas de acesso da avenida para a praia (figura 43).  

A Lagoa do Cassino (figura 45) segundo Ferreira de Souza (2010) constitui-se 

por uma mancha de recurso ambiental sendo uma área colonizadora e de 

manutenção de espécie.       

 

Figura 45. Lagoa do Cassino. Fonte: O autor. 

Segundo Luna (2004) a Lagoa do Cassino foi o lugar que atraiu os primeiros 

exploradores da Praia Brava, ainda segundo a autora, as pessoas vinham 
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pescar e se banhar em suas águas límpidas e calmas, já que o mar era muito 

perigoso para se banharem. 

A Lagoa do Cassino está com suas águas poluídas por eutrofização humana 

(SANTOS JUNIOR, 2006), (PROJETO BRAVA-ECO AÇÃO, 2006), (PROJETO 

ORLA – ITAJAÍ, 2007), (VENSON, 2009) e (FERREIRA DE SOUZA, 2010). 

Somado a estes trabalhos que apontam a lagoa comprometida, temos os 

dados da FATMA e sua placa de aviso, alertando sobre a balneabilidade da 

lagoa. Assim pode-se concluir que a lagoa possui um ambiente degradado. 

Junto a Lagoa do Cassino forma-se uma mancha de mangue pequena, apesar 

de seu tamanho, acrescenta a lagoa e a Praia Brava um grande valor 

paisagístico e ecológico. Os manguezais, assim como a lagoa, são uma 

mancha de recurso ambiental e áreas colonizadoras e de manutenção de 

espécies (FERREIRA DE SOUZA, 2010). 

Segundo Ferreira de Souza (2010) a mancha de mangue se encontra 

perturbada pelo tecido urbano e seus corredores artificiais. A porção Sul da 

lagoa é onde se encontram as espécies de Rhizophora mangle, observadas na 

mancha. Sendo formado por uma comunidade pequena, o manguezal da Praia 

Brava deve ser protegido para que não haja um impacto, levando à sua 

extinção.   

A matriz identificada por Ferreira de Souza (2010) esta completamente 

fragmentada de sua mancha maior (figura 6), dentro do setor Central. O 

crescimento desordenado do tecido urbano pode levar a uma contração ainda 

maior das manchas da matriz que se encontram dentro do setor Central. 

Portanto, o ordenamento do solo se torna importante, para conservar estas 

manchas que funcionam como corredores para a ecologia da paisagem. 

O setor central encontra-se em um melhor estado de conservação quando 
comparado ao setor Sul, tem-se ainda manchas importantes com uma boa 
qualidade ambiental, como é o caso de suas dunas e de seu mangue, 
entretanto, são detectados alguns problemas que requerem atenção, como é o 
caso de sua balneabilidade e ocupação desordenada. Por enquanto todos 
estes problemas apresentados no setor são solucionáveis sem a necessidade 
de alta tecnologia, como o caso destacado do projeto de recuperação de 
dunas, apenas soluções sócias pró-ativas. 
 

 

5.1.3 Setor Norte 

O setor Norte da Praia Brava delimita-se ao Sul, pelo Ribeirão Cassino da 

Lagoa, ao Norte com a Ponta do Farol, a Leste com o Oceano Atlântico e a 

Oeste com a Rodovia Oswaldo Reis. Ao total são 17 lotes (1% dos lotes da 

área de estudo) ocupando uma área de 48ha (25% da área de estudo). Deste 
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total de lotes temos que: 3 lotes são ocupados por residências unifamiliares; 3 

lotes são ocupados por residências multifamiliares; 1 lote sendo ocupado por 

condomínio multifamiliar; 4 lotes ocupados para uso de estacionamento; 3 lotes 

ocupados por casas noturnas; 3 lotes disponíveis como estoques de terreno. 

Tabela 10. 

Tabela 10. Usos e classes de áreas dos lotes do setor Norte. Fonte: O autor. 

Setor Norte Classes de Áreas dos lotes m² 

Usos <300 300-500 500-1000 1000-2000 2000-5000 >5000 

Residência unifamiliar 0 0 0 0 0 3 

Residência multifamiliar 0 0 0 0 0 3 

Condomínio unifamiliar 0 0 0 0 0 1 

Estacionamento 0 0 0 0 0 4 

Casas Noturnas 0 0 0 1 1 1 

Estoque de terreno 0 0 0 0 0 3 

 

A área ocupada por cada um destes lotes dos usos identificados é: 12% de 

área total dos lotes de residência unifamiliar; 9%% de área total dos lotes de 

residência multifamiliar; 54% de área total dos lotes de condomínio unifamiliar; 

19% de área total dos lotes de estoque de terreno; 2% de área total dos lotes 

de casa noturna; 4% de área total dos lotes de estacionamento, figura 46. 

 

Figura 46. Porcentagem da área ocupada dos usos do solo no setor Norte. Fonte: O autor. 

Os usos residenciais são os mais destacados, como em todos os outros 

setores, este fato novamente comprova que o grande transformador das praias 

brasileiras são as segundas residências. 

Aqui neste setor, porém há uma diferença. As residências unifamiliares não são 

o uso mais destacado, estas aparecem juntamente com as residências 

multifamiliares, com 3 lotes cada uma. Isto demonstra que o setor é pouco 

explorado, ainda, como segunda residência. 

Os condomínios não aparecem em grande número de lotes dentro do setor 

Norte, entretanto, é o que ocupa a maior área do mesmo. Com um único lote 
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dentro do setor de 29,5ha, o condomínio unifamiliar que ainda está em fase de 

construção, o “Complexo turístico Habitacional Canto da Brava”, destinará 

18,54ha de área para preservação permanente. Segue como nos outros dois 

setores o surgimento de grandes condomínios.  

O fato de ser o condomínio o primeiro hotel do setor indica que o mesmo 

estaria na segunda fase do modelo (Segundas Residências), iniciando a 

terceira fase (Primeiro Hotel).         

Os usos comerciais do setor se dão por 4 estacionamentos, sendo dois lotes 

destes em conjunto com residências multifamiliares. Há dois bares que 

funcionam em período de temporada de verão, onde no restante do ano 

promovem festas noturnas. Sendo lotes de estacionamentos e bares o 

comércio do setor, pode-se inferir que sua atividade comercial é 

essencialmente turística. 

As casas noturnas merecem um destaque dentro do setor Norte e, pode-se 

dizer, dentro da Praia Brava. O Canto do Morcego, como é conhecido este 

setor da praia, começou o seu desenvolvimento de visitantes, a partir dos bares 

e festas que os mesmos organizavam no local, conhecidos também por “lual”, 

na areia da praia. O primeiro a explorar o local neste sentido foi o bar, e hoje 

também casa noturna, conhecido por “Galera´s”. Com o sucesso do primeiro 

veio o segundo bar, também casa noturna, conhecido por “Kiwi”. Estes dois 

bares popularizaram, ainda mais, o Canto do Morcego entre os jovens da 

região.  

Com o crescimento do público jovem, no setor, se inaugura no ano de 2002 a 

primeira casa noturna da Praia Brava e também de Itajaí, que até então sempre 

teve a cidade vizinha Balneário de Camboriú como um local para o 

entretenimento da madrugada, o “Warung Beach Club”. Este clube noturno é 

voltado para o seguimento da música eletrônica, representando hoje no Brasil 

um dos maiores clubes da música eletrônica, sendo considerado no ano de 

2006 o 3° melhor clube de música eletrônica do mundo pela revista “Dj Mag”, 

revista inglesa especializada no ramo da música eletrônica.  

O “Warung Beach Club” passa então a ser conhecido, por consequencia a 

Praia Brava, no Brasil e no Mundo. A casa noturna segundo Santos Junior 

(2006) é o maior atrativo turístico da Praia Brava. 

O setor Norte possui apenas 19% de sua área total de lotes, disponíveis como 

estoque de terreno. Está é a menor área disponível dentro dos três setores do 

balneário. Sendo estás áreas distribuídas na forma de 4 lotes de estoque de 

terreno, estes todos com área maior de 5000m².  

A valorização observada nos estoques de terreno dos outros dois setores da 

Praia Brava, após o novo Macro Zoneamento do Solo de Itajaí 2008, também 
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pode ser observada aqui no setor Norte. O valor de um destes estoques de 

terreno que se encontra em oferta hoje dentro do setor está sendo anunciado 

por 16 milhões5 de reais no site da “Max Imobiliária” de Itajaí, sendo então R$ 

1.102,005 o m² deste lote de estoque de terreno no setor Norte.  

É interessante perceber como a geografia física e as vias de acesso, 

influenciam no uso e parcelamento do solo. O setor menos desenvolvido 

urbanisticamente, é o que menos possui estoques de terreno para seu 

desenvolvimento. Entretanto esta é uma falsa impressão. Estes loteamentos 

todos estão no que resta de mais representativo dentro da Praia Brava, ao que 

se refere a vegetação de restinga. As residências do local, todas com lotes 

acima de 5000m², também representam no setor uma área em potencila a 

serem exploradas, pois, seus proprietários, podem  muito bem parcelarem 

parte destes lotes e comercializa-los. Portanto, é necessário para qualquer 

plano de manejo, que se leve em conta os aspectos paisagísticos que o Canto 

do Morcego representa para a região. 

 

5.1.3.1 Morfologia 

O setor Norte possui a morfologia urbana mais diferenciada da Praia Brava. 

Vê-se aqui o padrão de desenvolvimento de uma faixa, descrito por Smith 

(1991), ao longo de uma avenida beira mar. Porém não se vê a formação de 

quadras, como nos outros dois setores, sendo a Av. José Medeiros de Vieira a 

única via de acesso a todos os lotes do setor, figura 47. A Rua José Menescau 

do Monte, que dá acesso ao setor, via o Bairro de cabeçudas – Itajaí, ladeia 

uma parte dos lotes que faz divisa com a mesma, mas nem todos os lotes 

fazem divisa com a rua.   

O setor é o único que não possui uma via secundária interligando a Rodovia 

Oswaldo Reis a praia. Não possui acesso direto à cidade de Balneário 

Camboriú. Está circundado pelo morro da Ponta da Preguiça, o que torna sua 

área plana reduzida.  

                                                           
5 
U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 

http://economia.uol.com.br/cotacoes
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Figura 47. Apresentação do setor Norte. Fonte: O autor. 

Portanto novamente temos a geografia física e os acessos determinando a 

morfologia urbana da Praia Brava. 

O setor segundo Santos (2005) apud Sargenti (2006) se classifica como uma 

praia em processo inicial de ocupação, este tipo de praia apresenta 

ecossistemas primitivos parcialmente modificados. O setor é o que apresenta 

menos infra-estrutura pública do balneário. Um setor completamente horizontal, 

até o momento, pois, como foi dito há o projeto de um complexo turístico que 

contará com edificações verticais de 6 pavimentos. 

Encontramos os seguintes usos e ocupações do solo no setor: residencial; 

recreativo e esportivo; comercial e serviço; residencial com comércio. 

 

5.1.3.1.1 Usos Residenciais 

Os usos residenciais são os que possuem mais ocupação de lotes dentro do 

setor, bem como maior área, seguindo a tendência da urbanização do 

balneário, com o surgimento de condomínios. Sendo que no setor Norte esta 

tendência observada para condomínios deva ser muito bem gerida, 

observando-se as suas características paisagísticas, para que não se perca um 

local de grande relevância ecológica e patrimonial da região do Vale do Itajaí. 
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5.1.3.1.2 Segundas Residências 

As segundas residências são até o momento, juntamente com o pequeno 

comércio, a única forma de exploração do setor. Demonstrando que os 

modelos propostos por Butler (1980), Smith (1991), estão corretos ao 

afirmarem que os balneários normalmente possuem como primeira forma de 

ocupação as segundas residências. 

 

5.1.3.1.3 Novas Residências  

O setor Norte não possui o desenvolvimento de novas faixas de residência. A 

este fato se atribui a característica de sua geografia física, sendo determinante 

na morfologia do setor. A pouca aparelhagem urbana, o que torna o local baixo 

interesse por ocupação. Deve se destacar a influência do Plano Diretor, neste 

caso, pois, foi a partir do código de zoneamento, que permitiu edificações de 

cinco pavimentos, que surgiu no local o resort.   

O critério de Smith (1991) de que o balneário cresce de forma contígua sem 

formação de satélites, no setor Norte, parece ser verdadeira. 

 

5.1.3.1.4 Definição da Primeira Faixa 

A primeira faixa já se encontra definida, não se formam quadras, como nos dois 

outros setores, tendo ainda todos os lotes dimensões acima de 1.000m². 

 

5.1.3.1.5 Formação do Pré Turismo 

A formação de pré turismo de característica fundamental na morfologia do setor 

Norte, foi o “Warung Beach Club”. Sua importância como formação de pré 

turismo no local é relevante para a Praia Brava, pois, segundo Santos Junior 

(2006) a casa noturna em questão popularizou esta praia no Brasil.  

Ainda está para ser lançado no setor Norte o “Complexo Turístico Habitacional 

Canto do Morcego”. Será composto de unidades habitacionais de residências 

unifamiliares e complexo de hospedagem, sendo, portanto, o primeiro hotel do 

setor. Poderá ser este então o assentamento de pré-turismo que segundo o 

modelo de Smith (1991), fará com que o setor se desenvolva cada vez mais em 

função do turismo, seguindo um padrão de desenvolvimento que terá no 

condomínio sua referência no desenvolvimento da morfologia não só do setor 

Norte como também de toda a Praia Brava. Torna-se, portanto, necessária uma 

atenção a capacidade de carga do setor Norte, bem como da própria Praia 
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Brava, para que não perca a principal característica de seu turismo, a sua 

paisagem natural.  

 

5.1.3.2 Aspectos do Balneário 

 

5.1.3.2.1 Acomodação 

Não há no momento nenhuma acomodação do setor hoteleiro dentro do setor 

Norte. Já está prevista a incorporação de um complexo turístico no setor, 

porém ainda não se sabe a data de seu lançamento. 

 

5.1.3.2.2 População Residente 

Não há como estimar a população do setor Norte, como para os outros setores 

da Praia Brava.  

 

5.1.3.2.3 Comércio e Emprego 

O comércio do setor Norte resume-se a quatro estacionamentos, sendo dois 

associados a residências multifamiliares. Dois bares que funcionam na 

temporada de verão e durante o ano como casas noturnas, somados ao 

“Warung Beach Club”. Portanto, não há nenhum estabelecimento comercial 

regularmente aberto durante todo um ano.  

O comércio do setor Norte é pequeno, exclusivamente voltado para o turismo, 

com sazonalidade de seus estabelecimentos, definidas pela estação de verão. 

Não há centro comercial, portanto, no setor Norte. 

Sua oferta de emprego é igualmente dominada pelo turismo, com sazonalidade 

na contratação de mão de obra. Tendo em vista o tamanho do comércio do 

setor, o tamanho da oferta de emprego é igualmente proporcional. 

5.1.3.3 Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

5.1.3.3.1 Catalisador para o Desenvolvimento 

O setor Norte possui uma única via de acesso a Rua José Menescau do Monte. 

O acesso a esta via por sua vez, se dá através do Bairro de Cabeçudas. O 

setor conta também com uma única via de circulação interna, a continuação da 

Av. José Medeiros Vieira. A avenida é interrompida onde se forma a Lagoa do 
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Cassino e continua no trecho que compreende o setor Norte, terminando na 

Rua José Menescau do Monte, onde se interliga a mesma.  

O difícil acesso ao setor Norte é um dos motivos que permitiram ao local um 

aspecto de uma área rural, com lotes extensos, entremeados de vegetação 

nativa, sem quadras e baixa ocupação humana. Porém vale discutir também o 

papel que desempenha a aparelhagem pública para o desenvolvimento do 

local. Até o ano de 2006 o setor Norte não contava com energia elétrica nem 

água encanada, não possuía a pavimentação da Rua José Menescau do 

Monte, ainda hoje, a Av. José Medeiros Vieira não possui pavimentação. 

Vale ainda destacar o papel do plano de gestão, neste caso o Plano diretor da 

Cidade de Itajaí. O código de zoneamento da cidade de Itajaí do ano de 1989 

considerava a área uma Zona Residencial Especial, desta forma era permitida 

na primeira quadra desta zona, térreo mais dois pavimentos. O código de 

zoneamento da cidade de Itajaí, foi revisado alterando o tipo de zoneamento do 

setor, passando a considerá-lo uma Zona de Proteção Limitada com Interesse 

Turístico (ZPLIT), sendo permitida construção de 5 pavimentos para lotes 

acima de 5.000m². Após esta alteração foi permitido o condomínio e resort que 

está em fase de implementação dentro do setor Norte. Evidenciando, portanto, 

que o plano diretor pode segurar o desenvolvimento de uma região da cidade.      

Acredita-se que o desenvolvimento de uma praia depende de um resultado de 

fatores como: acessibilidade; fatores físicos; leis e planos de gestão. Smith 

(1991) aponta para algo assim no seu modelo ao levantar questões de 

governança, quando coloca a questão do desenvolvimento do Balneário sendo 

ou não dirigido por empreendedores. Se não fosse a manifestação popular em 

torno da questão do código de zoneamento do ano de 2008, será que o mesmo 

estaria anulado neste momento? Ou seja, o desenvolvimento do balneário tem 

então como principais catalisadores: vias de acesso, pois, permitem sua 

ligação e troca de serviços com o seu entorno; governança, pois, dependerá da 

discussão conjunta entre sociedade civil e poder público, qual tipo de 

desenvolvimento se construirá para o balneário.        

 

5.1.3.3.2 Erosão 

Não foi evidenciada nenhuma erosão no setor Norte. Novamente a única 

perturbação do sistema de dunas frontais do setor são as trilhas abertas na 

vegetação de restinga que interliga a Av. José Medeiros de Vieira a areia da 

praia. 
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5.1.3.3.3 Inundação 

Não há registrado casos de inundação no setor Norte, a sua ocupação ainda é 

muito baixa, assim os terrenos alagados ainda não sofrem ocupação. O setor 

possui junto ao embasamento cristalino da Ponta da Preguiça, a presença do 

terraço lagunar holocênico, que se constitui atualmente em uma área úmida, 

deve-se, portanto, ser o fato observado e, garantir-se ao mesmo a sua 

integridade, para assegurar ao local seu equilíbrio ecológico e evitar 

conseqüentemente prejuízos sócio-ambientais. 

 

5.1.2.3.4 Poluição da Água 

Não foram obtidas análises da FATMA sobre a balneabilidade do setor Norte. 

Porém, podemos inferir com base no que foi exposto sobre as características 

da dinâmica da Praia Brava, além da densidade urbana baixa do setor, que a 

balneabilidade do setor não se encontra com problemas relacionados à 

poluição. 

     

5.1.3.3.5 Congestionamento do Uso da Areia da Praia 

O setor Norte é o setor onde foram apontados os maiores índices de 

banhista/m² do balneário registrados por Venson (2009), em seu estudo de 

capacidade de carga física e social realizada na Praia Brava; estes índices 

registrados pela autora foram em pontos concentrados, como nos demais 

casos, onde as pessoas tendem a se fixarem na areia em pontos próximos a 

bares e quiosques. Foram registradas, segundo Venson (op. cit.), densidades a 

onde o índice de conforto atingiu ao nível máximo, intolerável, com uma 

densidade de 2,6m²/banhistas. Porém, a densidade média registrada por 

Venson (op. cit.), foi como a dos outros dois setores, muito conforto de 25 

banhistas/m², figura 48.     
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Figura 48. Praia do setor Norte em um dia de atividade do turismo de sol e mar. Fonte: O autor. 

5.1.3.3.6 Congestionamento do Trânsito 

O mesmo problema registrado por Venson (2009) de congestionamento do 

trânsito nos outros setores da praia, também fora registrado pela autora no 

setor Norte. 

Para acessar a Rua José Menescau do Monte, tem que passar por dentro do 

Bairro de Cabeçudas, este por sua vez, também é um balneário importante 

para o turismo de sol e praia de Itajaí, sendo assim, teria que se verificar o 

congestionamento enfrentado para se chegar ao setor Norte da Praia Brava, 

bem como, o incremento do tráfego, que este representa, dentro do Bairro 

Cabeçudas, para se ter uma idéia mais completa do problema do tráfego deste 

importante eixo turístico de Itajaí.  

 

5.1.3.3.7 Mudanças no Sentido do Tráfego 

O setor Norte é o único setor onde não houve alteração no sentido do tráfego 

dentro da Praia Brava. Tendo apenas a Av. José Medeiros Vieira como via de 

rolagem do setor, a mesma não poderia deixa de ter sentido duplo. 
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5.1.3.3.8 Degradação Ambiental 

O setor Norte é o setor mais conservado até o momento dentro da Praia Brava. 

É o único local da Praia Brava que se tem a sensação de se estar numa praia 

natural, sem urbanização, figura 49. 

 

Figura 49. Vista do setor Norte da Lagoa do Cassino com a Ponta do Farol ao fundo. Fonte: O 
autor. 

O setor Norte forma um rico mosaico de manchas em diferentes estados de 

conservação e de sucessão, que se entrelaçam formando importantes 

écotones: nestes ambientes ocorre elevada diversidade de espécies e um 

importante fluxo de energia e matéria (MARENZI, 2007). 

Apesar destas características do setor, algumas perturbações são encontradas, 

principalmente nas manchas de vegetação de restinga. Mais uma vez a 

vegetação de restinga se encontra ameaçada, pois, como dito antes, ocupam 

terrenos estáveis e planos.  

Algumas aberturas de trilhas, bem como arruamentos de loteamentos que 

ainda não se concretizaram e estacionamentos, que também são residências 

multifamiliares, já causaram a fragmentação de manchas de vegetação de 

restinga no setor Central, podendo levar a perda de diversidade, contração e o 

desgaste, além da exposição do solo, figura 50. Segundo Marenzi (2007) o 

isolamento de um núcleo de vegetação pode: dificultar a circulação de animais 

e de propágulos de vegetais; perda de espécies de clímax que disponibilizam 

maior número de nichos dentro do ecossistema; alteração do padrão de 

sucessão natural.  

As dunas frontais do setor Norte se encontram em um melhor estado de 

conservação, principalmente suas áreas de onde foram retirados três bares 
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que estavam sobre as mesmas. As perturbações antrópicas que hoje se 

observam no local, são as trilhas utilizadas pelos usuários do local para acesso 

avenida – praia, figura 50. Esse problema é facilmente solucionável, sem haver 

necessidade de gastos dispendiosos para a implementação dos mesmos, 

colocando-se passarelas suspensas que permitam que não haja um grande 

sombreamento sobre a vegetação associada, para que a mesma possa se 

desenvolver por debaixo da passarela.      

Com a liberação de licenças a construção de condomínios realizados pela 

Prefeitura de Itajaí, após o Macro Zoneamento do Solo de 2008, se faz 

necessário que esta área seja muito bem manejada para que não intensifique o 

isolamento destes núcleos de modo a comprometer sua capacidade de 

resiliência, levando a perda por completo deste rico ambiente da paisagem da 

Praia Brava.  

É observado também no setor Norte ocupações e aterros sobre o terraço 

lagunar holocênico, que hoje formam áreas úmidas no setor, ainda segundo o 

autor, supracitado, só restam 10% das manchas de áreas úmidas hoje na Praia 

Brava, sendo que a maior área conservada deste total se encontra no setor. 

Portanto, se faz ainda mais urgente a gestão da ocupação deste setor, 

podendo-se até mesmo criar zonas de proteção aos entorno destas áreas 

úmidas remanescente na Praia Brava. 

A mancha de mangue que se encontra as margens da lagoa que banham o 

setor, segundo Ferreira de Souza (2010), encontra-se em bom estado de 

conservação.   

A Lagoa do Cassino e sua preocupante situação já fora discutida no item 

5.1.2.3.8. 

“Warung Beach Club”

“Complexo Turístico e Habitacional Canto Da Bava” 

Arruamentos

Estacionamentos

Trilhas sobre a vegetação de restinga

 

Figura 50. Vista aérea do setor Norte. Fonte: BIOSPHERA. 
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Segundo Marenzi (2007) o valor paisagístico da região do Canto do Morcego 

representa um recurso sócio-cultural e econômico para a cidade de Itajaí. O 

manejo adequado desta área faz-se necessário para a conservação desta 

paisagem característica da Praia Brava, de uma praia com uma paisagem 

natural quase intocada. São muitas as propostas de se criar uma área de 

conservação no Canto do Morcego, uma pequena praia que se forma ao lado 

do setor Norte entre na encosta do promontório rochoso Ponta do Farol, figura 

51. 

 

Figura 51. Vista aérea do setor Norte com toda a Ponta da Preguiça ao fundo. Fonte: 
WWW.GUIADESANTACATARINA.COM.BR. 

Destaca-se a proposta de Marenzi (2007) que fez um estudo como parte 

integrante do Projeto de Restauração da Orla da Praia Brava, decorrente da 

Ação Civil Pública N° 2001.72.08.000141-4, onde a autora propôs a criação de 

uma Unidade de Conservação na categoria Parque, esta categoria permitiria a 

conservação da biodiversidade de ecossistemas da área, bem como a proteção 

da identidade cultural da população com a paisagem, sem prejudicar o 

desenvolvimento turístico da área. 

Levando-se em conta a vocação turística para a comtemplação da natureza da 

Praia Brava, uma Unidade de Conservação no Canto do Morcego, sem dúvida 

uma área que expressa esta vocação, deveria ser considerada por todos os 

setores da sociedade civil e pública como uma prioridade dentro de qualquer 

plano de gestão da Praia Brava.   

 

5.1.1.3.9 Mudanças na Estrutura das Acomodações 

Segundo Smith (1991) os balneários quando em estágio de maturação, 

passam a incluir todas as classes de acomodações, de altos e baixos valores. 

No balneário, acomodações com valores entre: R$ 90,006 de diária e R$ 

600,006 de diária. Tem-se ainda a inauguração prevista para 2014 de um 

resort, além do complexo turístico no setor Norte, tipo de acomodação que 

ainda não se encontra na Praia Brava. Estes dados sugerem que já está 

ocorrendo à mudança no padrão de acomodações não só do setor Sul, como 

de toda a Praia Brava. Assim mais uma vez se evidencia que o setor Sul já 

                                                           
6
 U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 

http://www.guiadesantacatarina.com.br/
http://economia.uol.com.br/cotacoes
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pode estar vivendo um estágio próximo de sua consolidação, ou já 

consolidado. 

 

5.1.1.4 Fatores Sociais 

5.1.1.4.1 Exploração Turística 

Segundo Smith (1991) a exploração do turismo tem um impacto mais relevante 

nos costumes dos moradores locais, principalmente nos primeiros estágios de 

desenvolvimento do balneário. Isso realmente parece ser verdadeiro no caso 

da maioria das praias brasileiras e do mundo. Em todos os casos lidos na 

revisão bibliográfica, Butler (1980), Smith (op. cit.), Patoskie e Ikeda (1993), 

Souza Junior (1998) e Andriotis (2009), apontaram o contato do turista com os 

moradores tradicionais de comunidades de pesca, o fator principal por obliterar 

os costumes locais. 

Ruschmann (1997) fala da necessidade em educar-se o turista para que este 

entenda que ao ir a um lugar diferente do seu deve ter em mente sua 

responsabilidade nos impactos causados por sua atividade. O turista tem que 

ter como princípio a aprendizagem com o turismo, além do lazer, pois desta 

forma ao chegar a um local buscará aprender os seus costumes. Ao que 

parece a maioria dos turistas gostam de fazer do local visitado uma extensão 

de suas casas, onde praticam os mesmos costumes de seu local, sem 

considerar a extensão de seus atos.  

A Praia Brava não possuía uma comunidade pesqueira tradicional no início de 

sua exploração, sua ocupação se deu, primeiramente, por algumas fazendas 

ao Oeste da Rodovia Oswaldo Reis e estabelecimentos comerciais as margens 

da mesma, a partir de 1970 alguns moradores começaram a ocupar as faixas 

mais próximas ao mar (LUNA, 2004).  

Os primeiros moradores levavam uma vida rural, praticamente, isolados dos 

serviços da cidade, porém, já desde o início de 1960, começou a criar-se às 

margens da rodovia, casas de prostituição (LUNA, 2004). Deste modo, os 

primeiros moradores da praia sempre estiveram habituados a conviverem com 

a idéia de que o local onde moravam era a “praia dos amores”, como também é 

chamado até hoje o local onde aqui tratamos por setor Sul. 

A partir de 1990, essa realidade já havia se transformado, a Praia Brava, era 

então era subúrbio de Balneário Camboriú e Itajaí, onde os moradores eram 

atraídos pelos baixos valores do terreno. A Praia Brava passava a deixar de ter 

cara de subúrbio e começava a aparelhar-se, sendo então cada vez mais 

frequentada. 
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Balneário Camboriú é uma cidade onde desde 1969 já se encontra com seu 

turismo consolidado (SOUZA JUNIOR, 1998). Itajaí desde a chegada dos 

imigrantes europeus teve seus hábitos alterados pelos costumes destes 

imigrantes, um deles o banho de mar (LUNA, 2004). Assim desde muito tempo 

os hábitos da região são alterados e influenciados por outros costumes. 

A primeira grande mudança de uma área turística, antes mesmo, ao que 

parece de mudanças no meio físico, ocorre nas mudanças culturais do local 

explorado. 

 

5.1.1.4.2 Percepção dos Moradores Frente ao Turismo 

Os casos estudados por Smith (1991) sugerem que o envolvimento com o 

turismo, inicialmente revestidos de interesse aos moradores locais, é no início 

mais amistoso, com o passar do tempo e com a consolidação do turismo, a 

população local sofre os problemas trazidos por uma indústria turística, daí 

então, a relação com o turista torna-se antagônica. 

Algumas pesquisas realizadas na Praia Brava demonstram que já podem 

existir antagonismos ao turismo, dentre elas destacam-se (GUERREIRO, 

2003), (BETTENCOURT, 2004), (SANTOS JUNIOR, 2006) e (VENSON, 2009). 

Porém há de se levar em consideração que estas pesquisas não dirigiram suas 

análises neste sentido. Outro ponto destas pesquisas é que a maioria delas foi 

respondida por freqüentadores da Praia Brava, somente uma delas, Santos 

Junior (2006), foi respondida por moradores da Praia Brava, entretanto, os 

freqüentadores da Praia Brava em sua maioria sendo moradores da região, 

expressam de algum modo o antagonismo ao turismo na região. A tabela 11 

trás algumas respostas dadas as pesquisas pelos freqüentadores e moradores 

da Praia Brava que podem dizer respeito a antagonismos ao turismo da praia, 

logo após apresenta a opinião ao futuro que esperam para a Praia Brava. 

Tabela 11. Trabalhos que trazem informação sobre possíveis antagonismos da Praia Brava e 
região. Fonte: O autor. 

Possíveis Antagonismos ao Turismo na Praia Brava 

Autores 
Guerreiro 
(2003) 

Bettencourt 
da Silva 
(2004) 

Santos Junior 
(2006) 

Venson (2009) 

Respostas 
que envolvem 
antagonismo 
ao turismo.  

15% consideram 
que o 

desenvolvimento e 
a degradação são 
as piores coisas 

da praia. 

5% reduziriam 
os acessos da 
Praia Brava. 

- 28% preocupam-se 
com o crescimento do 

turismo da Praia 
Brava 

- 19% preocupam-se 
com a preservação da 

área 
 

_ 

Quanto ao 
futuro da Praia 
Brava. 

_ 

76% acham 
que a Praia irá 

piorar. 
_ 

72% de pessimismo 
quanto ao futuro da 

Praia Brava. 
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A análise da tabela será feita primeiramente com o grupo de pesquisas que 

entrevistaram os freqüentadores, Guerreiro (2003) Bettencourt (2004) e Venson 

(2009), na seqüencia analisa a pesquisa de Santos Junior (2006) realizada com 

os moradores da Praia Brava.  

No primeiro grupo, as respostas que envolveram desenvolvimento, acessos e 

degradação, podem expressar a opinião do antagonismo ao turismo na Praia 

Brava, pois, carregam em si a idéia de crescimento, onde este por sua vez nas 

praias, muitas vezes são proporcionados pelo turismo. Neste caso, 15% 

quando questionados sobre a pior coisa da praia, responderam ser a 

degradação e o desenvolvimento, demonstrando desta forma que não 

concordam com o desenvolvimento turístico do lugar por considerá-lo uma 

atividade degradante; quando se questiona o que mudariam na praia 5% 

respondeu diminuir os acessos, esta resposta pode ter haver com o desejo de 

redução ao número de turistas que freqüentam o local.  

O segundo grupo analisado, dos moradores da praia, expressa de forma direta 

seu antagonismo ao turismo, quando 28% dos entrevistados responderam ser 

o crescimento do turismo no local suas maiores preocupações hoje na Praia 

Brava. Outro grupo de 19% dos moradores tem na preservação de áreas 

naturais do lugar sua maior preocupação hoje no balneário, assim é uma 

resposta que está indiretamente ligada ao turismo do local, pois este grupo vê 

no crescimento da Praia Brava uma possível destruição de sua paisagem 

natural, crescimento que está ligado ao turismo, portanto expressa algum tipo 

de antagonismo ao turismo. 

Quanto às respostas sobre o futuro do local, estas podem expressar o que os 

freqüentadores acham sobre o crescimento turístico no local. Neste caso, 

ambas as respostas das pesquisas que trataram a questão foram muito 

parecidas, 73% e 75% dos entrevistados carregam o sentimento de que o 

turismo é uma atividade degradante, sendo assim, consideram igualmente que 

a Praia Brava sofrerá com o crescimento do turismo. Tem que se tomar o 

cuidado com esta análise a respeito do futuro do lugar, pois, segundo Santos 

Junior (2006), 42% dos moradores desejam infra-estrutura, e isto, também está 

diretamente ligado ao turismo, ou seja, há certa paradoxalidade na questão, 

pois querem desenvolvimento, mas não querem o que o desenvolvimento pode 

lhes trazer.   

Com estas respostas, principalmente a dos moradores da Praia Brava que 

responderam ser o turismo suas maiores preocupações hoje na praia, 

podemos concluir que o antagonismo ao turismo já ocorre na Praia Brava.    

Souza Junior (1998) aponta em seu trabalho que em 1969 Balneário Camboriú 

já era destaque nacional como cidade balneária, assim sendo, o convívio com 

o turismo no litoral de Santa Catarina já é muito antigo, portanto já é de se 

esperar que haja algum antagonismo ao turismo, pois, os problemas trazidos 
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pelo turismo: congestionamento do trânsito e das praias; são vividos há muito 

tempo pelos seus cidadãos. 

Contudo, para se ter um dado mais preciso sobre o assunto teria que se fazer 

uma pesquisa dirigida neste sentido, sobre o antagonismo ao turismo, não foi 

encontrado nenhum trabalho neste sentido.  

O antagonismo ao turismo pode ter a sua solução na conscientização junto ao 

cidadão do local de que o turismo, apesar de trazer alguns transtornos, é 

também diretamente, ou indiretamente, uma importante fonte de renda para o 

local, indiretamente para todos. Juntamente com estas ações a gestão 

integrada dos problemas da cidade, pode contribuir para que o cidadão se sinta 

mais participativo dos problemas e suas possíveis soluções, diminuindo desta 

forma a sensação de impotência que muitas vezes possam ter diante dos 

problemas de suas cidades e bairros.  

 

5.1.1.5 Fatores Políticos e Investimentos 

5.1.1.5.1 Investimentos no Desenvolvimento 

A fase de desenvolvimento turístico do balneário recebe, normalmente, 

investimentos de dentro do país, os investidores internacionais geralmente 

ocorrem nas fases do turismo consolidado, porém não se pode dizer que é uma 

regra, (SMITH, 1991). 

Na Praia Brava até o momento os investimentos são todos de dentro do país 

como nos casos verificados por (SMITH, 1991). 

 

5.1.1.5.2 Estrutura Política 

Smith (1991) relata, que nos casos pesquisados, inicialmente o 

desenvolvimento dos balneários ficou a cargo do governo local associado a 

setores da sociedade civil, que falharam; quando não havia mais solução local, 

os problemas foram levados a níveis mais altos de seus governos, 

principalmente por representarem, estes balneários estudados, importantes 

núcleos para a economia de seus países. 

Segundo Santos Junior (2006) a Praia Brava, desde 1950, vem sofrendo 

atuação intensa de seus agentes fundiários e promotores imobiliários na 

definição de loteamentos, sendo ainda mais intensificada por uma forte aliança 

entre os proprietários dos meios de produção, proprietários urbanos, agentes 

políticos e o próprio estado, este último com atuação ambígua, marcada pela 

falta de iniciativa em controlar o uso do espaço urbano com base em 
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instrumentos legais e pela omissão de implementação de ações de 

planejamento. 

Sargenti (2006), analisando a cadeia causal dos conflitos das praias 

itajaienses, identificou que os problemas ocorrem no governo federal, com a 

falta de implementação de sua agenda para as políticas das zonas costeiras, 

em nível estadual critica a falta de políticas públicas para a zona costeira, desta 

forma os municípios são sobrecarregados de responsabilidades resultando em 

políticas deficientes. 

Souza Junior (1998) cita em sua análise que a cidade de Balneário Camboriú, 

desde 1952, quando se emancipa como município, é politicamente controlada 

por empresários ligados ao turismo.  

O exemplo dos custos para se revitalizar uma área turística, como o de 

Balneário Camboriú, deveria bastar para os órgãos civis e governamentais 

procurarem um rumo diferente para uma das últimas praias da região que 

possui um forte apelo paisagístico natural.  

A urbanização no Brasil vem ocorrendo de forma injusta, sendo um resultado 

do descaso, incompreensão, preconceito, e atuação privilegiada voltada para o 

interesse de alguns setores da cidade (IBAM, 2001). A Constituição Federal de 

1988, ao longo de sua construção, ampliou as discussões das reformas 

urbanas. A cidade passa a ser tratada na Constituição Federal, por sua função 

social, não mais como função funcional, assegurando o direito da participação 

popular nas decisões de interesse público.  

A história da Praia Brava, ao que parece, segue o mesmo caminho de outras 

cidades brasileiras. Para tornar esta questão mais clara basta toma-se como 

exemplo o último Código de Zoneamento, Parcelamento e Uso do Solo no 

Município de Itajaí, a Lei Complementar N° 144, de 22 de Setembro de 2008. O 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por maioria de votos, concedeu medida 

cautelar, suspendendo, até decisão final, a eficácia da Lei Complementar Nº 

144, de 22 de setembro de 2008, do Município de Itajaí. Decisão tomada pelo 

mesmo tribunal, após a constatação do fato de que não houvera participação 

popular no processo de construção da lei, cujo qual é previsto pelo Estatuto da 

Cidade de 2001, bem como nos princípios da Constituição Federal. Segundo o 

próprio estatuto, sua intenção é justamente revisar velhos hábitos da cidade, 

(IBAM, 2001). 

A grande questão surgiu logo após a votação na câmara dos vereadores do 

novo código de zoneamento da cidade de Itajaí.  

Foi estabelecido pelo Estatuto da Cidade de 2001, o prazo de cinco anos para 

todas as cidades brasileiras com mais de 20.000 habitantes, a elaboração ou 

revisão de seus Planos Diretores. Para a elaboração de seus Planos Diretores, 
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as cidades deveriam convocar a participação de todos os setores da sociedade 

civil. Sendo um documento de interesse público, o Estatuto da Cidade admitiu e 

exigiu a participação popular na elaboração ou revisão dos Planos Diretores.    

Itajaí iniciou no ano de 2005, com participação da UFSC (Universidade Federal 

de Santa Catarina) para a elaboração dos Termos de Referência e da UNIVALI 

(Universidade do Vale do Itajaí) na revisão participativa, o Plano Diretor de 

Itajaí. Em 2006 a FURB (Universidade Regional de Blumenau) é contratada 

pela Prefeitura de Itajaí para a etapa final de revisão do Plano Diretor de Itajaí, 

este processo teve como produto final a “Leitura da Cidade”.  

O ponto mais polêmico, segundo Siebert (2008), nas discussões para a 

elaboração do Plano Diretor de Itajaí, foi a Praia Brava. A discussão girou em 

torno de como seria zoneada a praia: uma corrente mais preservacionista, 

querendo desacelerar o crescimento e ordenar o uso do solo de forma menos 

exploratória de sua valorização; outra corrente dos progressistas, querendo a 

exploração de forma a incentivar o crescimento e o ordenar o solo de maneira 

mais valorosa.  

Em 2006 a Prefeitura de Itajaí, após um amplo processo de discussão e 

participação do setor privado e civil, aprova o novo Plano Diretor. Ficou definido 

então pelo Plano Diretor que a Praia Brava seria uma APA (Área de 

Preservação Ambiental), restritiva ao adensamento e a verticalização. Poucos 

meses após a aprovação do Plano Diretor foi aprovada pela câmara de 

vereadores uma alteração do texto original, permitindo edificações com até seis 

pavimentos na primeira quadra, nove pavimentos na segunda quadra e doze 

pavimentos na terceira quadra.                  

Conclui-se que assim sendo a Praia Brava segue o padrão descrito por Smith 

(1991) em seu MDB. As conclusões alcançadas por Sargenti (op. cit.) e Santos 

Junior (op. cit.) em suas análises na Praia Brava, dão consistência a esta 

conclusão. O que se tem de positivo nesta análise e a participação do 

Ministério Público Estadual e da sociedade civil no desfecho da questão, 

resultando na anulação do Plano Diretor de Itajaí, demonstrando que realmente 

velhos hábitos da cultura brasileira estão se modificando, assegurando a 

sociedade a sua participação dentro dos processos decisórios que são seu 

interesse.        

 

5.1.1.5.3 Planejamento 

Os balneários em geral recebem o mesmo tratamento para o desenvolvimento 

urbanístico de áreas que não são turísticas, assim seu planejamento não é 

adequado a realidade dos balneários (SMITH, 1991). 
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O Brasil é revestido de vários instrumentos legais, para assegurar a sua Zona 

Costeira um desenvolvimento pautado nos princípios da sustentabilidade. Na 

década de 1980, o limite de uma legislação frente aos problemas ambientais 

cria uma corrente ambiental de engajamento no setor público, a fim de 

preencherem esta lacuna, em 1988 a Constituinte logrou ao país uma das mais 

modernas legislações ambiental (JACOBI, 2003).  

O principal instrumento de gestão da Praia Brava até o ano de 2007 foi o 

Código de Zoneamento, Parcelamento e Uso do Solo do Município de Itajaí, e 

o trecho do Bairro dos Amores igualmente por seu respectivo código, da cidade 

de Balneário Camboriú.  

Até 2007 as duas cidades, Balneário Camboriú e Itajaí, ainda não haviam 

regulamentado as suas leis complementares, então, o código que valia era 

ainda o de 1989.  

O Código de Zoneamento, Parcelamento e Uso do Solo de 1989 para a cidade 

de Itajaí, considerava a Praia Brava, tanto o setor Norte, Central e Sul, como 

ZRE (Zona Residencial Especial), tendo como usos permitidos: residencial, 

comércio e serviço; usos permissíveis: comércio e serviço de bairro, comércio e 

serviço setoriais. A altura máxima permitida pelo código era de: térreo mais 

dois pavimentos na primeira quadra; térreo mais três pavimentos na terceira 

segunda quadra; térreo mais oito pavimentos na terceira quadra, conforme a 

tabela 12. O lote mínimo era de 360m². 

Tabela 12. Altura máxima e tamanho mínimo de lote, permitido pelo código de zoneamento da 
cidade de Itajaí do ano de 1989. Fonte: O autor. 

Quadra Altura máxima permitida Tamanho do Lote 
1º Quadra Térreo + 2 pavimentos 360m² 
2º Quadra Térreo + 3 pavimentos 360m² 
3º Quadra Térreo + 8 pavimentos 360m²  

 

O Código de Zoneamento, Parcelamento e Uso do Solo da cidade de Balneário 

Camboriú de 2008, não alterou os índices de uso e parcelamento do código de 

1989. O código da cidade de Balneário Camboriú, ao contrário do de Itajaí, não 

encontrou problemas e continua sendo válido. O Código de Zoneamento, 

Parcelamento e Uso do Solo da cidade de Balneário Camboriú, considera o 

Bairro dos Amores uma ZACR-A (Zona de Ambiente Construído Controlado 

Qualificado e de Baixa Densidade), tendo como usos permitidos: residencial; 

comércio e serviço; serviço público; todos os usos podem ser mistos, ou seja, 

podem ser residencial e comercial, por exemplo. O lote mínimo é de 250m² 

para residência unifamiliar e multifamiliar, sendo que para o parcelamento do 

lote o tamanho mínimo é de 350m², os demais usos os lotes mínimos são de 

350m², sendo esta mesma metragem válida para o parcelamento destes lotes, 

conforme tabela 13. A altura máxima permitida, para todos os usos, é térreo 

mais dois pavimentos. 
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Tabela 13.  Altura máxima e tamanho mínimo de lote, permitido pelo código de zoneamento da 
cidade de Balneário Camboriú do ano de 1989. Fonte: O autor. 

Uso Altura Máxima Permitida Tamanho mínimo do lote 
Residencial unifamiliar 
e multifamiliar 

Térreo + dois pavimentos 250m² 
350m² para parcelamento do 

lote 
Demais usos 
permitidos 

Térreo + dois pavimentos 350m² 

 

No mês de março de 2007 a Prefeitura de Itajaí aprova o decreto No8159/07, 

para a área onde se encontra principalmente o setor Central, bem como, toda a 

primeira faixa de desenvolvimento da Praia Brava, excluindo o setor Norte, o 

Plano de Desenvolvimento Turístico Econômico, Ecológico e Socialmente 

Sustentável Localizado – PLANDETURES-L/Praia Brava. Os proprietários de 

imóveis participam financeiramente do plano, o dinheiro seria destinado às 

obras de implementação de infra-estrutura da Praia Brava.  

Em dezembro de 2007 a Prefeitura de Itajaí acrescenta um dispositivo ao 

PLANDETURES-L/Praia Brava onde permite aos seus participantes um maior 

índice e característica de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo. Os 

participantes do plano, que aumentassem seus índices, pagariam uma taxa de 

outorga onerosa, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo 

beneficiário, que seria destinada a uma conta corrente do PLANDETURES-

L/Praia Brava, cujo dinheiro seria usado, para desenvolver os projetos de infra-

estrutura previstos no PLANDETURES-L/Praia Brava.  

O PLANDETURES-L/Praia Brava passa a permitir então para a sua área de 

abrangência as alturas máximas permitidas contidas na tabela 14. 

Tabela 14. Altura máxima e tamanho mínimo de lote, permitido pelo PLANDETURES-L/Praia Brava 
de Itajaí do ano de 2007. Fonte: O autor. 

Tamanho dos 
Lotes 

1ª Quadra 2ª Quadra 3ª Quadra 

 <1.000m² 6 pavimentos 9 pavimentos 13 pavimentos 
1.000-5.000m² 8 pavimentos 9 pavimentos 16 pavimentos 
> 5.000m² 8 pavimentos 9 pavimentos 17 pavimentos 

 

A Prefeitura de Itajaí aprova o novo Código de Zoneamento, Parcelamento e 

Uso do Solo no Município de Itajaí, a Lei Complementar N° 144, de 22 de 

Setembro de 2008, com o novo índice e característica de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e subsolo do PLANDETURES-L/Praia Brava anexada à 

tabela da lei complementar. A maioria dos condomínios multifamiliares foi 

aprovada após este novo código de zoneamento. 

O novo código de zoneamento muda o tipo de zona da Praia Brava para o 

setor Norte, que passa a ser uma ZPLIT (Zona de Preservação Limitada com 

Interesse Turístico), onde poderia haver os usos: residenciais; comércio e 
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serviço de bairro; atividades específicas. A altura máxima permitida passa a ser 

por cotas altimétricas, não mais por quadras, tabela 15. 

Tabela 15. Altura máxima permitida e tamanho mínimo do lote para o setor Norte, pelo código de 
zoneamento de 2008 da Prefeitura de Itajaí. Fonte: O autor. 

Cota Altimétrica Área mínima do 
lote 

No
 máximo de 

Pavimentos 
Até cota 20m 1.000m² 5 pavimentos 
Até cota 20-50m 2.000m² 2 pavimentos 
Até cota 50-70m 5.000m² 2 pavimentos 

    

Como já fora discutido no item 5.1.1.5.2, o novo código de zoneamento de 

Itajaí está anulado por decisão judicial, por considerar, o mesmo, 

inconstitucional por não cumprir todas as exigências do Estatuto da Cidade de 

2001, durante o seu processo de construção. O ponto de discórdia entre a 

Sociedade Civil e Estado foi o zoneamento destinado ao setor Norte e o 

número de pavimentação permitido dentro da quadra do setor. 

Na atualidade estão valendo para a Praia Brava o código de zoneamento de 

2008 da cidade de Balneário e, para a cidade de Itajaí, o código de 

zoneamento de 1989, além do PLANDETURES-L/Praia Brava.  

A Praia Brava esta territorialmente dentro de duas unidades administrativas 

municipais. Isto torna ainda mais complexa a questão de seu planejamento 

específico, pois, seria necessário um esforço em se integrar suas unidades 

administrativas, para um processo conjunto e descentralizado, envolvendo 

todos os atores sociais da Praia Brava, para juntos encontrarem soluções para 

um desenvolvimento realmente de todos e para todos da praia. 

         

5.2 Análises do MDB 

O litoral brasileiro foi induzido, ao longo de sua história balnear, a dois tipos de 

ocupação residencial: o bairro e o subúrbio, inseridos no contexto urbano, em 

cidades como a do Rio de Janeiro; e o bairro de segunda residência, destinado 

ao uso basicamente em períodos de veraneio e feriados prolongados, assim 

como a praia do Cassino – Rio Grande/Rio Grande do Sul; (MACEDO E 

PELLEGRINO, 1999).  

Tentará se mostrar, a partir desta análise, que a Praia Brava, apesar de 

inúmeras tentativas de transformá-la em um balneário, primeiramente se 

desenvolve como um subúrbio da cidade e depois como bairro da cidade, 

conforme a sua inserção na cultura e lazer da sociedade de Balneário 

Camboriú e Itajaí, junto a este processo desenvolve-se como um balneário. 

Utilizando-se do conceito de Luna (2004), têm-se dois momentos distintos da 

Praia Brava, primeiro uma praia deserta e sem ocupação recebe em sua 
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paisagem uma estrada, revelando aos moradores da região, um local de 

grande beleza cênica e um mar de ondas muito fortes, que não proporcionava 

segurança para aproveitarem o banho de mar convidativo de suas águas claras 

e límpidas, fazendo lhe fez jus ao modo como passou a ser tratada, Praia 

Brava; em um segundo momento uma praia onde a sua condição balnear já 

passa a fazer parte do modo de vida dos moradores da região, que passam 

então a ver naquela praia antes perigosa o banho de mar, como um lugar 

saudável e possuidor de uma paisagem natural, que neste momento, já se 

tornara um tanto longínqua de seus cotidianos.    

Neste segundo momento de inserção na sua região, como bairro residencial, a 

Praia Brava surge neste contexto como um lugar para o contato com a 

natureza, a prática de desportos aquáticos e turismo de sol e praia. Segundo 

Luna (2004), é a partir da década de 1970 que a relação balnear no Brasil 

muda. Deste modo praias que antes eram consideradas impróprias para a 

prática de sol e praia e de desportos, vão tornando-se cada vez mais 

procuradas e ocupadas. Concomitantemente, a partir da década de 1970, tem-

se o crescimento do movimento ambientalista no Brasil e no mundo, 

incorporando seu discurso na vida e no cotidiano das pessoas, de um 

desenvolvimento social aliado a práticas sustentáveis do uso dos recursos 

disponíveis da natureza, sendo então, nas décadas seguintes, esta questão, 

um dos maiores paradigmas da sociedade moderna. 

É neste contexto então que a Praia Brava surge como um balneário, tornando-

se cada vez mais urbanizada pelo impulso desta componente, o turismo, que 

se insere no desenvolvimento de seu espaço. 

A partir da análise do uso e ocupação do solo foi possível completar as tabelas 

16, 17 e 18, respondendo aos itens, que segundo Smith (1991), são os 

indicadores de cada fase de desenvolvimento dentro do MDB. Respondendo as 

características da praia dentro de cada fase do MDB, nota-se que muitas vezes 

algumas características chaves de cada fase não são vividas pelo setor, 

porém, o mesmo já se encontra com características de fases bem mais 

adiantadas do MDB.        

 

5.2.1 Setor Sul 

O setor Sul, entre os três setores, como era de se esperar, é o que se encontra 

dentro de um estágio mais avançado em relação aos outros dois setores da 

Praia Brava, tabela 16. Embora não tenha vivido as fases do MDB de forma 

completa encontra-se, o setor Sul, no sétimo estágio (Transformação) do 

modelo, sendo ainda muito a se desenvolver turisticamente. Butler (1980) 

ressalta o fato de que as fases nem sempre são vividas com clareza em todos 
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os destinos turísticos, porém, todos podem experimentar ascensão e queda 

dentro de seus ciclos de vida. 

Tabela 16, Modelo de Desenvolvimento de Balneários. Setor Sul. Fonte: O autor. 

Fase do MBD Características das Fases Presente Ausente 
Não 

perceptível 

Pré Turismo 
(1970) 

Sem turismo  X  

Em alguns casos alguns 
assentamentos. 

X  
 

Segundas 
Residências 

(1970 a 1984) 

Desenvolvimento de um turismo inicial  X   

Turismo de pouca despesa X   

Segundas residências ao longo da 
praia 

X  
 

Definição de vias X   

Desenvolvimento em faixas X   

Primeiro Hotel 
(1984 – 1994) 

 

Melhoria dos Acessos X   

Primeiro hotel X   

Turismo de maior despesa  X  

Expansão da oferta de empregos no 
setor de turismo 

 X 
 

Desenvolvimento sem planejamento X   

Balneário 
Estabelecido 
(1994 – 2001) 

Abertura de mais hotéis X   

Intensificação do desenvolvimento de 
faixas 

X  
 

Casas em frente da praia 
transformadas em negócios 

 X 
 

Expansão residencial X   

Empregos na área de hotelaria 
dominam 

 X 
 

Área comercial 
estabelecida 

(2001 – 2005) 
 

Crescimento de acomodações X   

Tipos variados de freqüentadores X   

Crescimento de outros negócios 
relacionados ao turismo 

X  
 

Turismo domina o setor econômico   X 

Necessidade de mão de obra de 
outras regiões 

  
X 

Ruptura cultural X   

Congestionamento e poluição da praia  X   

Ambientes deteriorados X   

Hotéis Interiores 
(2005 – 2008) 

 

Hotéis distantes da praia X   

Grande desenvolvimento residencial  X   

Centro comercial consolidado   X 

Inundações e erosões  X   

Cultura do turismo domina X   

Padrões tradicionais alterados X   

Desenvolvimento da praia dominado 
pelos empreendedores 

X  
 

Plano de gestão governamental X   

Transformação 
(2008 – presente) 

Urbanização do balneário X   

Reabilitação dos ambientes naturais X   

Ocorrem mudanças na estrutura das 
acomodações 

  
 

Visitantes e gastos mudam    

Os planos de governo falham    

Cidade Balneária 
Totalmente urbanizada    

Abertura de rotas alternativas de 
circulação 
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Fase do MBD Características das Fases Presente Ausente 
Não 

perceptível 

Cidade Balneária 

Distinção entre distrito recreacional e 
comercial  

  
 

Muitos problemas com poluição    

Espalhamento lateral do balneário    

O poder político para o 
rejuvenescimento ligado ao mais alto 
grau da governamental e político 

  
 

 

A fase de Pré Turismo é marcada pelo início de sua exploração turística, 

quando é instalada a Rodovia Oswaldo Reis passando próxima a sua orla, na 

década de 1920. Só em 1984, com o lançamento do loteamento “Praia dos 

Amores”, é que o setor recebe melhoria em seus acessos secundários, 

conectando-se finalmente o setor Central, através de uma avenida beira mar, a 

Av. José Medeiros Vieira, e a Av. Carlos Drummond de Andrade com a 

Rodovia Oswaldo Reis, iniciando então a ocupação por segundas residências 

no Setor Sul. A figura 52 ilustra a desocupação que havia na Praia Brava na 

década de 1930. 

 

Figura 52. Fotografia aérea da Praia Brava de 1938. Laboratório de Geoprocessamento e 
Sensoriamento Remoto – CTTMAR/UNIVALI. 

A fase de Segunda Residência é uma fase curta, característica que marcará 

também as fases seguintes.  Em 1984 o loteamento “Praia dos Amores” realiza 

um grande aterramento no setor Sul e são definidas suas vias secundárias, 

onde também se define suas faixas próximas ao mar, a sua terceira faixa, que 
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terminaria na Rodovia Oswaldo Reis já se encontrava definida, figura 53. O 

setor Sul vive até o ano de 1991 sem nenhum hotel, porém, o fluxo de turistas 

vindo de Balneário Camboriú, que vivendo sua fase de Cidade Balneária, já 

passava por um espraiamento, torna cada vez maior a presença de turistas no 

período de veraneio atraindo o primeiro hotel. 

 

Figura 53. Aterro do setor Sul da Praia Brava no ano de 1984 realizado pelo loteamento “Praia Dos 
Amores”. Fonte: Ferreira de Souza (2010). 

Segundo Smith (1991) a fase de Primeiro Hotel inicia-se com o melhoramento 

das vias de acesso aos visitantes que chegam ao local, atraindo assim à praia 

o primeiro hotel. Até aqui o balneário segue seu curso esperado dentro do 

MDB, a melhoria do acesso em 1984 atrai mais turistas, consequentemente, 

bares ocupam as dunas frontais para suprir as necessidades dos turistas. O 

primeiro hotel instala-se na avenida beira mar, o “Atlântico Praia Cassino 

Hotel”, com 30 apartamentos que acomodavam 120 pessoas, no ano de 1992. 

Entretanto, não houve com o surgimento do hotel a atração de outros negócios 

relacionados ao turismo no setor Sul. Talvez, não sendo o hotel inaugurado de 

alto padrão, como prevê Smith (1991), o setor Sul, embora tenha aumentado a 

despesa dos turistas, não criou um turismo com um excedente capaz de atrair 

negócios para o setor, gerando uma expansão da oferta de emprego, fazendo 

com que esta característica estivesse ausente durante esta fase.   

O setor vive sua fase de Primeiro Hotel sem planejamento específico para o 

desenvolvimento do setor e da Praia brava, levando a ocupação de seu 

território, sem se observar seus aspectos naturais.     
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O setor Sul inicia a sua fase de Balneário Estabelecido no ano de 1994. Com o 

crescimento do fluxo de turistas ao setor Sul é inaugurado mais dois hotéis: o 

“Villa Europa”, em 1993, que se encontrava na terceira faixa próxima a Rodovia 

Oswaldo Reis, com 31 quartos, hoje um hotel geriátrico; e o “Hotel Praia dos 

Amores”, inaugurado em 1998, na primeira quadra da praia, com 32 quartos, 

também hoje um hotel geriátrico. Posteriormente, na década de 2000, a 

transformação destes dois hotéis em “casas geriátricas” leva a deduzir que a 

Praia Brava, não se desenvolveu como um balneário, ao ponto de ser rentável 

a manutenção destes hotéis, que viram em outro ramo a oportunidade de 

manterem seus negócios ativos; talvez pela proximidade do setor Sul com 

Balneário Camboriú, que contava com uma rede hoteleira e comércio bem mais 

desenvolvidos, bem como infra-estrutura urbana, os turistas optavam por se 

instalarem em Balneário Camboriú.        

A Praia Brava teve uma história diferente de muitos balneários. Por não 

possuir, no início de sua exploração turística, casas ou ranchos de pesca na 

frente da praia, a primeira ocupação da orla foi então de loteamentos para 

segundas residências.  Como pode se concluir a partir da análise do uso e 

ocupação do solo, o local onde há mais estoque de terreno é a primeira faixa, o 

que normalmente não ocorre em um balneário. A primeira faixa de um 

balneário é o local preferido para a compra de lotes, com a finalidade de 

construir segundas residências. Como foi citado no item 5.1.1.1.4, a espera dos 

proprietários por uma legislação mais permissiva, quanto ao uso e ocupação do 

solo, para que seus lotes fossem mais valorizados, fez com que a característica 

da fase, de casas em frente da praia transformadas em comércio, observada 

por Smith (1991), fosse ausente no setor Sul.     

O fato de a Praia Brava estar inserida na área periférica de Balneário Camboriú 

e, não possuir uma infra-estrutura para o setor de hotelaria, pode ter feito com 

que a praia até este momento de sua história, não fosse muito atrativa a 

investidores deste setor, que preferiam a cidade de Balneário Camboriú para 

seus investimentos no setor de hotelaria. Sendo assim, os empregos no setor 

Sul não dominavam na área de hotelaria, que até este momento contava com 

três hotéis de pequeno porte. A Rodovia Oswaldo Reis que por esse momento, 

de 1993 a 1996, era duplicada, passa a intensificar seu processo de 

conurbação, onde um comércio de serviços e algumas indústrias eram a 

principal oferta de emprego da Praia Brava.   

É na década de 1990 que o setor Sul vive uma grande expansão residencial. 

Muitas famílias recém formadas de Balneário Camboriú e Itajaí procuravam por 

residências para se estabelecerem. Sendo a cidade de Balneário Camboriú um 

local já consolidado como balneário, a oferta de lotes próximos a praia já não 

era uma opção de valor baixo, em Itajaí a opção pelo Bairro de Cabeçudas 

também se mostrava da mesma maneira. Aliado ao desejo de morar no mar, 

que neste período já era algo que passava a fazer parte do imaginário dos 
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brasileiros, estas famílias recém formadas, viram na Praia Brava uma opção 

para possuírem uma residência, em um local de natureza quase virgem sem os 

problemas da cidade e com bons acessos aos centros de Itajaí e Balneário 

Camboriú. O setor Sul passa a desenvolver-se então como um bairro 

residencial, pois já contava com uma infra-estrutura urbana mais aparelhada do 

que o setor Central.   

Alguns dados podem corroborar com essa dedução: Sargenti (2006) identifica 

que a população residente da Praia Brava se caracteriza por uma população 

jovem entre 0 e 34 anos; Santos Junior (2006) identifica que 55% dos novos 

moradores da Praia Brava são de Balneário Camboriú e Itajaí. Assim, percebe-

se que as maiorias dos moradores da Praia Brava são provenientes de suas 

unidades administrativas, com idades de formarem novas famílias.   

Desta forma a expansão na formação de faixas, abertura de mais dois hotéis, 

um na primeira e outro na terceira faixa e, expansão residencial; fez com que o 

setor Sul vivesse sua fase de Balneário Estabelecido entre os anos de 1994 a 

2001. 

A fase de Área Comercial Estabelecida do setor Sul presenciou seis 

características: crescimento de acomodação, tipos variados de frequentadores, 

crescimento de outros negócios relacionados ao turismo, congestionamento da 

praia e ambientes deteriorados. Apenas duas características ocorreram de 

formas imperceptíveis nesta fase: o turismo ainda não domina o setor 

econômico, entretanto o crescimento na construção civil, causados pelo 

fenômeno das segundas residências, já apontavam um crescimento do setor 

turístico; começava a haver a necessidade de mão de obra de outras regiões 

com o crescimento das segundas residências. 

Nesta fase verificou-se que houve um crescimento de acomodações do setor 

Sul, entre os anos de 2001 e 2006 (tabela 5), coincidentemente, ou não, 

período em que abriram a maioria dos hotéis e pousadas, hoje em 

funcionamento na Praia Brava. Os dados mostram que o crescimento em 

número de quartos indica uma ascendência no final do gráfico. Se considerar o 

resort que será lançado pelo “Brava Beach International”, fará com que o 

gráfico dê um salto em número de acomodações, o comportamento do gráfico 

será então igual ao previsto por Smith (1991), com uma elevação acentuada no 

número de acomodações, a partir do quinto estágio, Figura 54. 
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Figura 54. Gráfico do número de acomodações com o número de acomodações do “Brava Beach 
International”. Fonte: O autor. 

A pavimentação da Estrada da Rainha, bem como a revitalização da Barra 

Norte de Balneário Camboriú, proporcionou aos turistas da cidade uma 

alternativa mais acessível à visita da Praia Brava, que se mescla ao público 

jovem, diversificando então os tipos de turistas que passam a frequentar o 

local.  

Durante a fase Área Comercial Estabelecida foi onde ocorreu a abertura da 

casa noturna “Warung Beach Club”, a maior atração recreativa da Praia Brava, 

depois da atração do turismo de sol e praia, tendo assim um crescimento de 

outros negócios relacionados ao turismo. Embora a atração não ocorresse no 

setor Sul, o setor também é beneficiado pela projeção que é dada a Praia 

Brava devido à casa noturna. 

O setor econômico da Praia Brava, como foi visto no item 5.1.1.2.3, se 

caracteriza ainda nos dias de hoje por um comércio misto, sendo voltado para 

as necessidades locais e ao turismo, portanto, esta característica continua 

ausente na Praia Brava.    

O crescimento de edificações na Praia Brava, principalmente na fase seguinte 

do balneário, fez com que houvesse uma necessidade de mão de obra de 

outras regiões, porém ainda um tanto imperceptível nesta fase já que foi 

principalmente depois do ano de 2004 que ocorreu a grande explosão 

imobiliária da Praia Brava. 

A ruptura cultural da região já houvera ocorrido antes mesmo da Praia Brava 

existir como balneário, quando esta começou a desenvolver sua região já 

possuía dois balneários, Bairro de Cabeçudas - Itajaí e Balneário Camboriú, 

que recebiam turistas de todos os lugares do Brasil e da América Latina.  

A Praia Brava através do “Warung Beach Club” passa a ser conhecida em todo 

o Brasil, deste modo recebe, cada vez mais, um número elevado de turistas, 

causando alguns congestionamento do Trânsito e lotação de sua área de 

solarium. Apesar de não ocorrer na maioria da praia, possui locais, próximos a 
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bares e quiosques, onde segundo Venson (2009), existe uma concentração de 

pessoas considerada conforto regular na relação banhistas/m², segundo ainda 

a autora os dias de congestionamento do trânsito no setor se dá pela falta de 

carga física para acomodar os carros estacionados.  

O início do fluxo mais constante de turistas à praia, década de 1980, foi 

seguido pela instalação de alguns estabelecimentos comerciais de alimentação 

e bebidas, sobre as dunas frontais, para abastecerem as necessidades dos 

turistas que vinham à praia. Adiciona-se a este fato uma avenida beira mar 

construída em cima destas dunas frontais e o aterramento do setor Sul, para a 

realização de loteamento, uma praia cuja entrada de “ressacas” não é tão 

incomum, além de trilhas abertas sobre as dunas para o acesso à zona de 

solarium. Todos estes fatores somados fizeram com que a década de 2000 

fosse marcada pela luta para a recuperação deste ambiente, por seus 

moradores e a ONG V – Ambiental.   

A presença de praia poluída nesta fase não foi verificada. Já houve amostras 

da FATMA (figuras 22 e 37), onde foram apresentadas condições de águas 

impróprias para a balneabilidade.          

Desta forma a fase de Área comercial Estabelecida foi vivida pelo setor Sul 

entre os anos de 2001 a 2005, dando início a fase seguinte do MDB.  

A sexta fase, Hotéis Interiores, foi vivenciada por sete das oito características 

principais da fase. O balneário passa por uma grande modificação nesta fase. 

O resultado da Ação Civil Pública acionada por meio da Procuradoria da 

República contra as prefeituras de Itajaí e Balneário Camboriú e os bares 

localizados sobre as dunas frontais, teve como resultado a ordem de remoção 

dos bares e a exigência de um projeto de readequação da orla marítima da 

Praia Brava. 

A sexta fase inicia-se quando surge sua terceira pousada mais interiorizada, a 

terceira faixa de desenvolvimento. A Praia Brava tornava-se então uma praia 

com um número maior de visitantes pernoitando nela durante as temporadas 

de verão, sendo, então, cada vez mais procurada pelo setor hoteleiro. 

A Praia Brava passa por acelerado ritmo de urbanização nesta fase, o 

crescimento de um bairro, segundo Guedes e Araújo (2005), com alta 

qualidade sócioambiental, exige uma infraestrutura no bairro, sendo então 

pavimentadas as vias públicas e iniciada a obra da rede coletora de efluente. 

Deste modo o setor Sul vive um grande crescimento residencial, a procura por 

estoques de terreno disponíveis, se traduz na oferta do metro quadrado atual 

do setor (item 5.1.1.1.4), principalmente para a construção de segundas 

residências. 
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Nesta fase muitos restaurantes e bares são abertos em função desse fluxo de 

turistas e de um bairro residencial, que nesta fase, possuía uma demanda de 

bens de consumo e serviço. Crescem, assim, os negócios voltados ao setor de 

turismo e um centro comercial começa a ser formado, mas ainda não possui 

características de um centro comercial recreativo, pois não se vê a 

predominância dos serviços do setor de turismo no comércio do setor Sul. 

Os problemas ambientais já eram uma realidade dentro do balneário. O setor 

Sul tinha o trecho mais danificado pela ocupação desordenada de suas dunas 

frontais, com diversos pontos de erosão. O Ribeirão Ariribá, que fora retificado 

em 1984, tendo um dos seus efluentes aterrado, provoca algumas inundações, 

embora pequenas, neste ponto onde fora aterrado, além de diminuição de sua 

mata ciliar por construções e derramamento de esgoto “in natura” em suas 

águas, provocando a eutrofização do ribeirão. Os cortes de suas morrarias 

provocaram a exposição do solo no setor, bem como pontos de erosão. A 

exploração imobiliária do setor diminui consideravelmente a vegetação de 

restinga arbustiva em fase de regeneração avançada, provocando a exposição 

do solo e diminuição de habitat de espécies de restinga. 

A cultura do turismo passa a dominar no setor e no balneário, o primeiro 

grande condomínio dentro do balneário é lançado o “Porto Riviera”, muitos 

negócios são abertos, por moradores do bairro, em função do turismo 

crescente. 

A região da AMFRI desde muitos anos recebe, principalmente, turista do país e 

da América Latina, o contato com o turismo já é habitual, sendo assim, os 

padrões tradicionais já foram alterados há muito tempo. 

O desenvolvimento do setor Sul, assim como da Praia Brava, fora até o 

momento, como já discutido no item 5.1.1.5.2, comandado pelo setor 

imobiliário, causando conflitos de interesse entre população da região e 

empresários.  

A Prefeitura de Itajaí aprova em 2007 o PLANDETURES-L/Praia Brava, plano 

de desenvolvimento turístico para o balneário. A Lei Complementar Nº 144 do 

ano de 2008, estabelece os novos parâmetros de índices e características de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo que passariam a valer para 

os participantes do PLANDETURES-L/Praia Brava.   

O setor Sul vive sua fase de Transformação, onde se encontra totalmente 

urbanizado, perdendo o seu aspecto de um lugar tranquilo e desabitado, como 

por exemplo, o setor Norte, com problemas de centros urbanos; a orla da praia 

passou por uma readequação para a recuperação de suas dunas frontais e 

houve também a retirada de comércios que se encontravam sobre as mesmas, 

para que o ambiente das dunas frontais fosse recuperado.  
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No entanto, segundo Smith (1991) esta fase também se caracterizaria por 

mudanças no padrão de acomodações, surgindo então, acomodações para 

todas as classes sociais. Esta é uma característica que ainda não se observa 

no balneário, com diárias que na temporada de verão variam entre R$120,007 a 

R$6007. Segundo Santos Junior (2006), a renda de 61% dos freqüentadores da 

Praia Brava esta compreendida entre 5 a 20 salários mínimos; segundo 

Venson (2009), a renda dos frequentadores da Praia Brava, para a mesma 

faixa salarial, é de 59%, assim, considerado para estas faixas salariais 

frequentadores de classe média a classe alta.  

Pelo acima exposto conclui-se que o setor Sul vive no seu momento atual a 

fase de Transformação do MDB. A passagem de uma fase a outra a partir de 

Balneário Estabelecido a Transformação, aconteceu de 1994 a 2010, ou seja, 

passou-se dezesseis anos para o setor se consolidar como um balneário. Em 

outros casos estudados as fases de Balneário Estabelecido à Transformação 

levaram tempos parecidos, tais como: Waikiki – Hawai, segundo Patoskie e 

Ikeda (1993), levou dezesseis anos pra se consolidar como balneário; Creta – 

Grécia, segundo Andriotis (2008), levou dezoito anos para sua consolidação. 

Não há como dizer que este seria um padrão de tempo para um balneário 

passar por uma fase de desenvolvimento até sua consolidação, porém, 

podemos perceber que a partir do momento que o movimento começa, sua 

inércia o impulsiona rapidamente dentro do seu ciclo de vida, sendo, portanto, 

mais difícil desacelerar esta inércia.  

A falta de um planejamento participativo, portanto mais democrático, onde se 

discuta com a população da Praia Brava o crescimento turístico do Balneário, 

pode comprometer o sistema da praia como um todo, causando sua 

degradação ambiental de forma quase irrecuperável à praia, porém, tudo isso 

dependerá do rumo que a história tomará daqui por diante.   

 

5.2.2 Setor Central 

Como era previsto, o setor Central vive em um estágio menos avançado do 

MDB ao setor Sul. O setor Central (tabela 17) está um estágio antes do setor 

Sul, encontrando-se hoje, desta maneira, na fase de Hotel Interior. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 

http://economia.uol.com.br/cotacoes
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Tabela 17. Modelo de Desenvolvimento de Balneários. Setor Central. Fonte: o Autor. 

Fase do MBD Características da Fase Presente  Ausente 
Não 

Perceptível 

Pré Turismo 
(1970) 

Sem turismo  X  

Em alguns casos alguns assentamentos. X   

Segundas 
Residências 

(1970 – 1992) 
 
 

Desenvolvimento de um turismo inicial  X   

Turismo de baixo gasto X   

Segundas residências ao longo da praia X   

Definição de vias X   

Desenvolvimento em faixas X   

Primeiro Hotel 
(1992 – 2001) 

Melhoria dos Acessos X   

Primeiro hotel  X  

Turismo de alto gasto  X  

Expansão da oferta de empregos no setor 
de turismo 

 X 
 

Desenvolvimento sem planejamento X   

Balneário 
Estabelecido 
(2001 a 2004) 

Abertura de mais hotéis X   

Intensificação do desenvolvimento de faixas X   

Casas em frente da praia transformadas em 
negócios 

 X 
 

Expansão residencial X   

Empregos na área de hotelaria dominam  X  

Área comercial 
estabelecida 
(2004 - 2008) 

Crescimento de acomodações  X  

Crescimento de outros negócios 
relacionados ao turismo 

X  
 

Turismo domina o setor econômico   X 

Necessidade de mão de obra de outras 
regiões 

  
X 

Ruptura cultural X   

Congestionamento da praia e poluição X   

Ambientes deteriorados X   

Hotéis interiores 
(2008 – 

presente) 
 

Hotéis distantes da praia  X  

Grande desenvolvimento residencial  X   
Centro comercial consolidado  X  
Inundações e erosões  X   
Cultura do turismo domina X   
Padrões tradicionais alterados X   
Desenvolvimento da praia dominado 
pelos empreendedores 

X   

Plano de gestão governamental X   

Transformação 

Urbanização do balneário    
Reabilitação dos ambientes naturais    
Ocorrem mudanças na estrutura das 
acomodações 

   

Os planos de governo falham 
  

 

Cidade 
Balneária 

Totalmente urbanizada    
Abertura de rotas alternativas de 
circulação   

 

Distinção entre distrito recreacional e 
comercial  

   

Muitos problemas com poluição    
Espalhamento lateral do balneário    
O poder político para o 
rejuvenescimento ligado ao mais alto 
grau da governamental e político 
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O setor Central possui uma história intrigante, pois realmente parece o enredo 

de um romance. Um lugar que possuía uma lagoa encantadora, encerrada 

entre morrarias cobertas de verde, de frente para uma praia de areia branca 

com um mar azul de águas revoltas, sendo completamente deserta.  

Foram várias as tentativas, dos que ali se apropriaram de suas terras 

devolutas, em se lotear e fazer do lugar um balneário, desde a década de 

1940, quando o maior latifundiário da praia e político de Itajaí, o Sr. Francisco 

Evaristo Canziani, lança o projeto de um hotel cassino, iniciando suas obras 

nesta mesma década, concluindo na década seguinte. A Constituinte de 1946 

proíbe os jogos de azar no Brasil, com a proibição o “Hotel Cassino da Lagoa” 

não foi muito bem sucedido, sendo negociado, anos depois, com a “Sociedade 

Clube Guarani”. A figura 55 ilustra o Cassino da Lagoa na década de 1950. O 

cassino foi a primeira construção erguida na orla marítima da Praia Brava. 

Outros loteamentos vieram nas décadas de 1950 e 1960, a “Sociedade Clube 

Guarani” em 1969, após reformar o cassino, promove alguns eventos no local, 

mas somente na década de 1970 chegam os primeiros moradores do setor 

Central e da Praia Brava. 

 

 

Figura 55. Fotografia da década de 1950 com o Cassino da Lagoa ao Fundo. Fonte: Acervo do 
Arquivo Histórico Municipal de Itajaí. Tombo n

o
 007/00710. 

Inicia-se assim com as festas Organizadas pela “Sociedade Guarani” o primeiro 

fluxo constante de frequentadores da Praia Brava, pessoas da alta sociedade 

de Itajaí que iam ali com o intuito de se divertirem. O setor já vivia então seu 

segundo estágio do MDB, Segundas Residências. Porém este ainda não foi o 

momento onde houve um número significativo de segundas residências. 
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É neste ponto que entra a questão da história de sua rodovia e da história de 

sua geomorfologia de praia, muito importante, ao que parece, para encontrar 

uma das possíveis explicações do por que esta praia, apesar de tantos 

encantos, não foi ocupada até a década de 1970. 

Como já discutido na área de estudo, a Praia Brava é uma praia do tipo 

intermediária, praias estas, que dependendo da ondulação que recebem, são 

muito perigosas por formarem correntes de retorno e quebrarem suas ondas 

com muita energia. A Praia Brava encontra-se muito próxima a dois balneários 

já famosos desde a década de 1930, em sua região, Balneário Camboriú e 

Cabeçudas, ambos, com águas bem mais calmas e menos perigosas para o 

banho de mar e também considerados muito bonitos. Sendo assim, por que se 

arriscar na Praia Brava?   

Segundo Luna (2004), na década de 1950, Itajaí passava por uma expansão 

de sua área central urbana, eram então necessários novos assentamentos 

para abrigar uma população que crescia e de mais área para a expansão. O 

prefeito da época faz uma reorganização do espaço da cidade e transfere a 

área de bares e casas de prostituição para a Rodovia Oswaldo Reis. A partir de 

então, cria-se a fama da Praia Brava de um lugar marginalizado. Na década de 

1970, novamente um novo ciclo de expansão da cidade de Itajaí. São retiradas 

as casas de prostituição do local, a Rodovia Oswaldo Reis, que passava então 

a ser a “Estrada do Turismo”, sendo pavimentada no ano de 1974, essa já era 

então uma busca de “higienização” da rodovia, na tentativa de melhorar seu 

aspecto aos turistas que por ali passavam. 

O setor Central no início da década de 1980 recebe energia elétrica e definição 

de seus arruamentos. No entanto, a fama que cercava a Praia Brava de um 

lugar marginalizado, ainda fazia parte do imaginário das pessoas do local, é só 

na década de 1990, da mudança dos brasileiros com a balneabilidade e de 

suas relações com a natureza, que o setor Central, bem como a Praia Brava, 

passa a receber com mais frequência casas de segunda residência (Luna, 

2004).  

Faz-se aqui toda essa referência da história da Praia Brava, para tentar se 

mostrar que não são apenas os fatores estruturais físicos que desenvolvem, 

neste caso, um balneário, há também um fator sociológico que é muito 

importante para o seu desenvolvimento. Smith (1991) aponta em seu modelo 

um dos fatores para o desenvolvimento desta fase, o turismo de maior ou 

menor poder aquisitivo, contudo, a Praia Brava mesmo tendo inicialmente um 

turismo local frequentado, pela alta sociedade de Itajaí, não foi o suficiente para 

despertar o interesse destes por construírem uma residência para fim 

recreativo na praia. Mesmo com a melhoria dos acessos o setor Central não 

evoluiu como o esperado, dentro do MDB. 
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A fase de Primeiro Hotel do setor Central não foi vivida de uma forma completa, 

sendo impulsionada, possivelmente, pela expansão do setor Sul, que entre as 

décadas de 1990 e 2000 já vivia, como foi verificado, a sua fase de Balneário 

Estabelecido.                   

O setor Central até então só possuía, como exploração turística, segundas 

residências. Um dos fatores que pode ter causado o pouco desenvolvimento do 

setor Central, é o fato de o próprio setor Sul, tendo desenvolvido a partir do 

loteamento “Praia dos Amores”, um número maior de segundas residências e 

um hotel, atraiu deste modo a atenção dos que visavam investir na Praia Brava 

para este último setor. Sendo assim, o setor Central passou a fase de Primeiro 

Hotel, sem a presença de um hotel.   

O turismo que em um primeiro momento era formado pela alta sociedade de 

Itajaí, agora nesta fase do setor já o deixa de ser. Na década de 1980 são 

organizados por uma associação ambientalista de Itajaí acampamentos na 

Praia Brava, onde se reuniam jovens para discutir ecologia durante o dia e 

promoverem festas à noite. Estes acampamentos, segundo Luna (2004), foram 

responsáveis pela nova imagem que a Praia Brava estava assumindo neste 

momento, deixava então de ser uma praia marginalizada, tornando-se uma 

praia de ecologistas, festas e esportes como surf e vôo livre. Esta nova “aura” 

que passou a envolver a Praia Brava, novamente retardou o desenvolvimento 

da praia, que passou a ser vista pelos cidadãos locais, como uma praia do 

diferente, onde se realizavam coisas que não se fazia na cidade (LUNA, op. 

cit.). Este fato pode realmente ter tardado a ocupação da Praia Brava como um 

todo, porque, a praia passa a se desenvolver na década de 1990, a ecologia já 

fazia parte do cotidiano das pessoas, pois, os jovens de 1970 cresceram 

ouvindo falar de ecologia. 

Esse desinteresse pelo setor Central, também se expressou pela falta de 

comércio em suas faixas próximas à praia, excluindo-se alguns quiosques 

sobre as dunas, o que fez com que o crescimento na oferta de emprego do 

setor de turismo nesta fase estivesse ausente. 

O setor Central, assim como a Praia Brava, até este momento, não possuía um 

plano de desenvolvimento turístico para o local, apenas o Plano Diretor do 

Município. Contudo, no ano de 2001 instala-se uma pousada na primeira faixa 

do setor Central, este então começa a viver a sua fase de Balneário 

Estabelecido. 

A fase de Balneário Estabelecido, assim como no setor Sul, teve uma fase 

mais curta, entre os anos de 2001 a 2004. Percebe-se novamente que não há 

um padrão definido para as mudanças de fase. Andriotis (2009) comenta que 

se não houver um planejamento dessas áreas turísticas, quando começam a 

entrar em uma fase exponencial de crescimento, a passagem de uma fase a 

outra, dentro de seu ciclo de vida no turismo, normalmente é muito rápida, 
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quando há um plano de desenvolvimento para uma área turística, 

normalmente, essas passagens de uma fase a outra são mais duradouras. 

Uma segunda pousada é aberta na segunda faixa do setor. O crescimento 

residencial intensifica-se e com ele, intensifica-se o processo de formação de 

faixas. Estas seriam então as características presenciadas na fase de 

Balneário Estabelecido.  

Durante a fase de Balneário Estabelecido, não se presenciou a transformação 

de residências em frente da praia transformadas em comércio. Em sua fase 

exploratória da década de 1980, por não haver residências de pescadores de 

frente para praia, havia muitos estoques de terreno disponíveis na primeira 

faixa, os primeiros bares da Praia Brava se instalaram sobre as dunas frontais 

e lá ficaram até o ano de  

Assim como o setor Sul, o setor Central teve as mesmas características de sua 

fase de Balneário Estabelecido, tendo, entretanto, o setor Central, passado por 

esta fase de uma forma muito mais acelerada. Enquanto que no setor Sul, esta 

fase teve duração de nove anos, aqui, no setor Central, a mesma durou apenas 

cinco anos. Observando a tabela 16, durante estes mesmos anos, 2001 a 

2006, o setor Sul viveu sua fase de área comercial estabelecida, assim, 

impulsionou mais uma vez o desenvolvimento do setor Central.   

A fase seguinte, Área comercial Estabelecida, passa então a ser vivida pelo 

setor Central. O interesse pela Praia Brava, como um todo, neste momento já 

era crescente, é inaugurada, então, a segunda pousada do setor, este poderia 

ser o anúncio de uma nova realidade do setor Central. Os comércios de bares 

e restaurantes começam a aparecer na primeira faixa de desenvolvimento do 

setor, indicando o crescimento de outros negócios voltados ao turismo, ainda 

tímido, porém, estes tipos de negócios não existiam até então no setor Central, 

sem contar é claro com os quiosques que se instalaram nas dunas frontais na 

década de 1980.  

Até o ano de 2006, segundo Santos Junior (2006), a indústria de lavagem 

“Lave e Love”, que hoje não se encontra mais no local, era a responsável pela 

maioria dos empregos locais, fazendo com que o setor turístico não 

sobressaísse ao setor econômico. Contudo, nesta época o crescimento na 

construção civil, impulsionado pelas segundas residências, já começava a 

atrair pessoas de outras regiões, sendo que na fase seguinte, esta 

característica passa a estar presente de uma forma mais perceptível. 

Até este momento não havia uma necessidade de mão de obra de outras 

regiões, contudo, o crescimento de segundas residências, que veio a se 

verificar a partir de 2004 tornava cada vez maior a necessidade de mão de 

obra no setor da construção civil, sendo assim esta característica torna-se mais 

presente no setor Central, principalmente, a partir de 2008.  
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Sendo Balneário Camboriú o maior pólo turístico da região, a ruptura cultural 

da região já acontecera há muito tempo, a presença desta característica, 

portanto, há muito se faz presente na região. 

O setor Central, assim como no setor Sul, possui alguns pontos de 

concentração na zona de solarium que chegam a ficar bem movimentados, 

contudo, segundo Venson (2009), não há lotação da zona de solarium. A 

balneabilidade do setor Central possui um ponto que apresentou problemas, e 

ainda apresenta (figura 37), quanto à sua qualidade da água, sendo 

considerada imprópria pelos padrões da FATMA. Foi verificado que a Lagoa do 

Cassino se encontra em um péssimo estado quanto a sua balneabilidade. 

O setor apresenta problema quanto ao congestionamento do tráfego relatado 

por Venson (2009).  

Neste momento do seu desenvolvimento no MDB o setor Central apresenta os 

mesmos problemas ambientais do setor Sul. Suas dunas, embora mais sadias 

após a retirada dos bares e recuo da avenida beira mar, ainda apresenta 

problemas de formação de trilhas, por não haver um número adequado de 

passarelas suspensas para a sua travessia, da avenida beira mar à zona de 

solarium. 

A fase de Área Comercial Estabelecida estava terminando. Com o novo Código 

de Zoneamento, Parcelamento e Uso do Solo no Município de Itajaí de 2008, 

lei complementar ao Plano Diretor de 2006, estava iniciando-se na Praia Brava 

uma nova fase. Surgem os grandes condomínios verticalizados do setor 

Central, bem como, o projeto do resort, entre o setor Sul e o setor Central, 

“Brava Beach International”, que ainda não foi inaugurado. 

A fase Hotéis Interiores inicia-se então em 2008. Embora ainda não se observe 

a presença de hotéis interiores no setor, as outras características, as quais 

estão presentes, faz com que o setor Sul esteja vivendo esta fase do MDB, 

como se verá. 

Com o novo código de zoneamento de 2008 da cidade de Itajaí, o mercado 

imobiliário da Praia Brava “ascende”, os estoques de terreno disponíveis 

tornam-se bem valorizados, dá-se início ao processo de verticalização pelo 

qual passa o setor Central, gerando um grande crescimento residencial. 

Não se vê a presença de um centro comercial no setor Central. Diferentemente 

do setor Sul, onde já se percebe uma tendência de um centro comercial na Av. 

Carlos Drummond de Andrade, o comércio do setor Central ainda é muito 

disperso. 

Não foi sabido da existência de inundações no setor Central. Quanto à erosão, 

o setor já presencia em alguns cortes de morro, onde não houve um manejo 

adequado, fazendo com que a terra fique exposta, alguns problemas 
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relacionados à erosão. As dunas frontais sofrem alguns pontos de erosão, por 

trilhas sobre as dunas abertas para o acesso da avenida beira mar à zona de 

solarium.  

A cultura do turismo domina o setor Central, assim como, já dominava 

culturalmente a região de Balneário Camboriú, deste modo, esta característica 

já estava presente no setor Central. Portanto, os padrões tradicionais da região 

da Praia Brava, foram alterados há muito tempo, causado pelo contato 

intensivo com o turismo. 

Como já fora discutido, no item 5.1.1.5.2, o desenvolvimento da Praia Brava até 

este momento é dirigido por setores da sociedade que vêem no lugar um 

grande potencial de lucro para seus interesses.  

Não se pode ignorar a luta de alguns de seus moradores e frequentadores pela 

ocupação mais racional e equilibrada do espaço da Praia Brava. Floriano dos 

Santos (2007) destaca a importância do movimento sócio-ambientalista de 

Itajaí na conservação dos recursos naturais que hoje se observa na Praia 

Brava. Esta participação da sociedade civil no processo de gestão da Praia 

Brava, mesmo que de uma maneira informal, será muito importante para o 

processo de desenvolvimento turístico do lugar. 

O setor Central está integralmente dentro da área de abrangência do 

PLANDETURES-L/Praia Brava, o plano de desenvolvimento turístico pensado 

pela Prefeitura de Itajaí, para parte do território da Praia Brava. 

Não se observa no setor Central nenhuma característica da fase seguinte do 

MDB, Transformação. Contudo, com o ritmo por que passa o setor, bem como 

o crescimento do setor Sul, pode ser que esta próxima fase não tarde muito a 

chegar. A suspensão do código de zoneamento de 2008, por decisão do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, deixa em suspenso a questão da 

ocupação do solo do setor Central, que dependerá de sua permissividade à 

verticalização do setor Central. 

 

5.2.3 Setor Norte 

O setor Norte se encontra em um estágio inicial de desenvolvimento dentro do 

MDB, tabela 18. Segundo Butler (1980) e Andriotis (2009) as duas fases iniciais 

do desenvolvimento do balneário não são muito relevantes para seu destino 

dentro do seu ciclo de vida turístico. Butler (op. cit.) e Andriotis (op. cit.) 

apontam que a fase que realmente começa a se inserir no modelo é a fase de 

Desenvolvimento, que correlacionado ao modelo de Smith (1991), por Patoskie 

e Ikeda (1993) e Souza Junior (1998), corresponderia à fase de Balneário 

Estabelecido. Sendo assim o setor Central estaria iniciando seu ciclo de vida 

turístico. 
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Tabela 18. Modelo de Desenvolvimento de Balneários. Setor Norte. Fonte: o Autor. 

Fase do MBD Características da Fase Presente  Ausente 
Não 

Perceptível 

Pré Turismo 
(1990) 

Sem turismo  X  

Em alguns casos alguns 
assentamentos. 

 X 
 

Segundas 
Residências 

(1990 – 2008)  

Desenvolvimento de um turismo inicial  X   

Turismo de baixo gasto   X 

Segundas residências ao longo da 
praia 

X  
 

Definição de vias X   

Desenvolvimento em faixas X   

Primeiro Hotel 
(2008 ao 
presente) 

Melhoria dos Acessos  X  

Primeiro hotel X   

Turismo de alto gasto   X 
Expansão da oferta de empregos 
no setor de turismo 

X   

Desenvolvimento sem 
planejamento 

X  
 

Balneário 
Estabelecido 

Abertura de mais hotéis    
Intensificação do desenvolvimento 
de faixas 

   

Casas em frente da praia 
transformadas em negócios 

   

Expansão residencial    
Empregos na área de hotelaria 
dominam 

   

Área comercial 
estabelecida 

Crescimento de acomodações    
Crescimento de outros negócios 
relacionados ao turismo 

  
 

Turismo domina o setor econômico    
Necessidade de mão de obra de 
outras regiões 

   

Ruptura cultural    
Congestionamento da praia e 
poluição 

   

Ambientes deteriorados    

Hotéis interiores 

Hotéis distantes da praia    
Grande desenvolvimento 
residencial  

   

Centro comercial consolidado    
Inundações e erosões     
Cultura do turismo domina    
Padrões tradicionais alterados 

  
 

Desenvolvimento da praia 
dominado pelos empreendedores 

   

Plano de gestão governamental    

Transformação 

Urbanização do balneário    
Reabilitação dos ambientes 
naturais 

   

Ocorrem mudanças na estrutura 
das acomodações 

   

Os planos de governo falham   
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Fase do MBD Características da Fase Presente  Ausente 
Não 

Perceptível 

Cidade 
Balneária 

Totalmente urbanizada    

Abertura de rotas alternativas de 
circulação 

   

Distinção entre distrito recreacional 
e comercial  

   

Muitos problemas com poluição    
Espalhamento lateral do balneário    
O poder político para o 
rejuvenescimento ligado ao mais 
alto grau da governamental e 
político 

  

 

 

O setor Norte da Praia Brava foi o local que recebeu a menor infraestrutura do 

balneário até o ano de 2006, segundo Santos Junior (2006) o setor até este 

ano não possuía água tratada nem energia elétrica. A sua principal via de 

acesso até os dias de hoje é a Rua José Menescau do Monte, seu acesso se 

dá pelo Bairro de Cabeçudas – Itajaí. 

Inicialmente foi aberta uma trilha de Cabeçudas para a Praia Brava, o ano de 

abertura desta trilha não foi identificado, porém, através do trabalho realizado 

por Luna (2004), esta trilha era usada por aventureiros da cidade de Itajaí que 

exploravam o Canto do Morcego, como é conhecido na região o setor Norte. 

As propriedades do setor Norte segundo Santos Junior (2006) foram adquiridas 

pela Sociedade Recreativa Guarani que durante muitos anos as manteve em 

sua posse sem comercializá-las, somente na década de 1990, veio a negociar 

as propriedades deste setor.  

O setor Norte esteve de fora de todo o processo de ocupação pelo qual passou 

o balneário. Até meados da década de 1990 a única construção na orla da 

praia era uma casa isolada no meio da vegetação de restinga, que não ficava 

de frente para a praia. A única ocupação de frente para a praia era um 

quiosque sobre as dunas que não tinha um funcionamento constante.  

O local passa a ser conhecido nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, 

cidades que desde a década de 1970, segundo Daferner (2002), começavam a 

crescer em número de praticantes de Surf. O número de visitantes aumenta, o 

primeiro quiosque passa a crescer passando a receber na temporada de verão 

os frequntadores locais, formado por jovens que iam atrás de um local de 

natureza quase intocada e de boas ondas para a prática do Surf.  

Este número crescente de visitantes ao local atrai um segundo quiosque que 

se instala ao lado primeiro. O fluxo de visitantes aumenta, pois, sendo o dono 

deste segundo quiosque é de Balneário Camboriú, o local passa a ser 

frequentado em maior número pelos jovens desta cidade, somando-se aos 

frequentadores, que até este momento, em sua maioria, era de Itajaí. 
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Os dois bares se expandem e começam a organizar festas noturnas aos finais 

de semana frequentadas por moradores de Itajaí e Balneário Camboriú. O 

setor Norte começa a criar uma fama em sua região e proximidades, de um 

local festivo, atraindo outros negócios voltados para o setor recreativo de casas 

noturnas.  

Em 2002 é inaugurado o “Warung Beach Club”, casa noturna do segmento da 

música eletrônica que promove festas com atrações nacionais e internacionais 

da música eletrônica, atraindo um público deste segmento para o local. A casa 

noturna torna-se conhecida nacionalmente e internacionalmente, deste modo a 

Praia Brava é promovida junto com o nome da casa noturna, passando a 

receber um número maior de turistas.  

O turismo atraído pelos bares e casas noturnas ao setor Norte é pontual sendo 

considerado, turismo exploratório, o qual, o visitante permanece menos de 24 

horas no local visitado. Sendo assim, é difícil se fazer uma análise quanto a um 

turismo de maior ou menor gasto do setor Norte. Se considerar que o local 

possui poucas opções de gasto, então, pode dizer que é um turismo de pouco 

gasto, pelo perfil sócio econômico de Venson (2009), 59% dos freqüentadores 

da Praia Brava ganham de seis a mais salários mínimos, sendo considerados 

então freqüentadores com bom poder aquisitivo. 

Na década de 1990 já começam a surgir segundas residências no setor Norte, 

porém ainda de um modo pouco expressivo, sendo que nenhuma se 

encontrava localizada de frente para a Praia.  

A Av. José Medeiros é traçada na década de 1990, porém, sua conexão com o 

setor Central, até os dias atuais encontra-se interrompida pela Lagoa do 

Cassino, isolando o setor Norte dos demais setores da Praia Brava.  

O desenvolvimento do setor se dá por uma única faixa de frente para o mar 

tendo a Av. José Medeiros Vieira como única via de acesso a todos os lotes do 

setor Central. 

O setor Central vivenciou sua fase de Segunda Residência de uma maneira um 

tanto atípica ao MDB, embora estivesse presentes algumas de suas 

características, o que faz com que se afirme que tenha existido esta fase, estas 

características foram vivenciadas de uma maneira muito particular. As 

segundas residências começaram a surgir distantes da praia, mais parecendo 

chácaras. Muito provavelmente pela falta de energia elétrica e abastecimento 

de água tratada, não houve atratividade por este setor ao fenômeno da 

segunda residência. O turismo exploratório foi o único presente na fase capaz 

de atrair o comércio ao local, as segundas residências não atraíram outros 

negócios. Porém do ponto de vista da morfologia do balneário, o setor segue 

dentro do MDB, loteamentos desenvolvidos em faixas, conectados por uma 

avenida beira mar. 
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Houve na década de 1990 um projeto de um hotel no setor Norte, o projeto foi 

vetado pela FATMA e o empreendimento não se realizou. Segundo Andriotis 

(2009), alguns balneários suprimem suas fases iniciais dos modelos de 

desenvolvimentos de balneários, podendo atingir estágios mais avançados 

abruptamente dependendo do tipo de turismo que houver atração, cita o caso 

de Cancun no México, onde o balneário foi transformado em um resort de 

massa sem passar por todos os estágios anteriores. Sendo assim deve-se 

planejar muito bem a adequação do projeto a sua capacidade de carga, bem 

como, o turismo que se objetiva para o local planejado.     

O setor vive sua fase de Segunda Residência sem sofrer grandes alterações 

de sua paisagem, embora os loteamentos tenham desmatado áreas de 

vegetação de restinga, causando-lhes desta forma, fragmentação de suas 

manchas, o setor Norte possui um mosaico de manchas em diferentes estados 

de conservação e de sucessão. 

A fase de Primeiro Hotel inicia-se em 2008, ano em que o novo código de 

zoneamento da cidade de Itajaí é aprovado e sancionado pelo prefeito em 

exercício na época. O código torna o setor Norte em uma Zona de Preservação 

Limitada com Interesse Turístico onde se permitiu edificações com 5 

pavimentos nas cotas altimétricas de até 20m acima do nível do mar, com o 

lote mínimo de 1.000m². Os usos permitidos neta zona seriam: residências 

unifamiliares, multifamiliares horizontal e multifamiliar vertical; comércio e 

serviços de bairro (bares, centro de educação ambiental, clínicas de repouso 

emagrecimento e recuperação, ecoturismo, esporte de aventura, parques 

naturais, postos avançados de instituição de pesquisa ambiental e pousadas); 

atividades específicas (atividade de lazer e cultura, serviços de hotelaria e 

edifícios da administração pública). 

Com este novo código é dado à permissão para a construção do “Complexo 

Turístico Habitacional Canto do Morcego”, que contará com residências 

unifamiliares e um resort com edificação de 5 pavimentos.  

O setor Central recebe no ano de 2009 a pavimentação da Rua José 

Menescau do Monte, porém, não é este o catalisador do desenvolvimento do 

setor Norte, como previsto por Smith (1991). O catalisador do desenvolvimento 

para o setor Norte neste caso foi o código de zoneamento de 2008, tornando-o 

mais permissivo ao adensamento populacional. Portanto, as leis de uso e 

ocupação do solo de uma região são também catalisadoras do 

desenvolvimento do balneário, juntamente com as vias de acesso, porém são 

as leis que irão permitir o destino final do balneário, pois elas ditam as 

condições em que o local será ocupado. Deste modo, torna-se fundamental a 

questão de como e por quem são feitas e orientadas as leis da região do 

balneário, que conduzirão sua trajetória em seu ciclo de vida turístico. 
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5.2.4 Síntese da Análise do MDB 

Neste momento seria necessária uma definição da fase de desenvolvimento da 

Praia Brava, contudo, não seria prudente determinar uma fase única ao 

Balneário, pois como se tentou clarificar, a Praia Brava, por características 

únicas de sua história, vive hoje três realidades distintas de seu balneário. 

Nada impede que num futuro próximo ela esteja mais homogeneizada quanto a 

sua morfologia urbana, mas no momento existem três realidades diferentes na 

Praia Brava. 

O trabalho realizado por Ferreira de Souza (2010), sobre o enfoque da ecologia 

da paisagem, também distingui no balneário, três realidades diferentes (figura 

6). Segundo Ferreira de Souza (op. cit.) a mancha urbana representa 15,72% 

da área da bacia hidrográfica da Praia Brava, sendo o crescimento urbano 

acelerado configura em uma área potencial para ocupação três vezes maior 

que a atual.  

Na figura 56 abaixo se tem lado a lado o mapa de uso e ocupação do solo 

potencial de Ferreira de Souza (2010) e o mapa temático de uso e ocupação 

do solo representado neste trabalho, percebe-se claramente a semelhança das 

manchas entre os dois mapas, sendo que as diferenças estão na conceituação 

dos mapas. No primeiro mapa Ferreira de Souza (op. cit.), considera apenas as 

áreas construídas dos condomínios, ao passo que, no segundo mapa 

considera-se a área total dos condomínios.  
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Oceano Atlântico

Figura 56. Uso e ocupação do solo de Ferreira de Souza (2010) e Moreira de Mello 

(2011). 

As áreas sem ocupação de ambos os mapas são áreas de preservação 

permanente. Deste modo fica mais uma vez evidenciado que as leis de uma 

região são também modeladoras da morfologia urbana. 

A Praia Brava possui três setores em fases diferenciadas de evolução do MDB. 

São estes: Setor Sul encontra-se na fase de Transformação, a penúltima das 

oito fases do MDB; Setor Central encontra-se na fase de Hotéis Interiores, a 

sexta fase do MDB; Setor Norte encontra-se na fase de Primeiro Hotel, a 

terceira fase do MDB, figura 57. 

 

Figura 57. Escala dos diferentes graus de desenvolvimento dentro do MDB da Praia Brava. Fonte: 
O autor. 
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5.2.5 Análise e Crítica ao MDB 

As cidades e suas estruturas internas sempre foram fonte de questionamentos 

quanto a sua formação histórica do espaço urbano, o seu desenvolvimento e a 

sua natureza (STROHAECKER, 1988). São muitos os estudos que tentam 

compreender a expansão urbana desde as revoluções industriais, onde se 

observou o crescimento das cidades provocado pelo êxodo rural causado pela 

atração de empregos criados pelas indústrias. 

O turismo é a somatória de recursos naturais, culturais, sociais e econômicos, 

estas são as partes de seu sistema, que interagem para atingir um determinado 

fim, os modelos tentam representar estes sistemas de formas simplificadas, por 

sua impossibilidade de se abranger todo o sistema e as interações de suas 

partes (BENI, 1998).  

O Modelo de Desenvolvimento Balneário mostrou-se satisfatório quanto à 

análise da atualidade da Praia Brava, porém, a dificuldade de determinar as 

mudanças de suas fases devido à história particular da evolução da Praia 

Brava, mostrou que o mesmo teve um pouco de dificuldade em explicar a sua 

evolução urbana. 

O Modelo de Desenvolvimento de Balneários não previa que uma mesma praia 

poderia viver três ou mais fases de desenvolvimento coexistindo no mesmo 

tempo e espaço. Contudo, mostrou-se muito maleável na interpretação das três 

realidades distintas em que se encontra a Praia Brava hoje. Assim este modelo 

mostra que pode ser adaptável a situações que ele mesmo não se propôs. 

Smith (1991) coloca que as causas que influenciaria a taxa de evolução dos 

balneários seriam o ciclo nacional e regional da atividade econômica, a 

visitação de turistas internacionais e a demanda doméstica (SMITH, 1991). 

Neste ponto discorda-se do autor, pois se verificou que um dos grandes 

transformadores da paisagem da Praia Brava, foi o seu plano de gestão o 

PLANDETURES-L/Praia Brava que passou a permitir alturas máximas das 

construções acima da legislação anterior. Outro ponto que se pode inferir, a 

este respeito, foi quando aprovado o código de zoneamento de Itajaí do ano de 

2008, todos os setores evoluíram uma fase dentro do Modelo de 

Desenvolvimento de Balneários, demonstrando assim mais uma vez a 

influência determinante do planejamento na evolução de um balneário. 

Outro fator que se mostrou bastante influenciável no desenvolvimento dos 

balneários, foi a participação das entidades de bairro e ONGs no 

desenvolvimento dos balneários. A Praia Brava tem uma história de luta 

ambiental na defesa de seu meio ambiente que é confirmada influenciada na 

qualidade em que se encontram muitos de seus ambientes (FLORIANO DOS 

SANTOS, 2007). A população local necessita de um arcabouço jurídico, que 

lhe dê respaldo para exercer este campo de luta social.   
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Uma explicação para a dificuldade na aplicação do MDB, na estruturação das 

fases vividas pela Praia Brava, consiste no que foi afirmado no início da 

análise, a Praia Brava evoluiu como um bairro das cidades de Itajaí e Balneário 

Camboriú, e atualmente se desenvolve como balneário. 

A favor deste argumento tem-se a transformação dos hotéis em casas 

geriátricas, a demolição de um hotel para a construção de condomínio, 

demonstra que o turismo ainda não se consolidou no bairro; a primeira faixa de 

desenvolvimento da praia não é a mais adensada, mostrando que a Praia 

Brava se desenvolve próxima a Rodovia Oswaldo Reis; empregos na área de 

hotelaria não dominaram na fase de Balneário Estabelecido, demonstrando que 

não houve um aumento significativo de hotéis em uma fase que se espera que 

os mesmos possam crescer; não houve a formação de um centro comercial de 

um balneário, a Praia Brava sendo pouco atrativa a comércios do setor turístico 

não forma um centro comercial, apenas um pequeno centro que se encontra 

em bairros urbanos brasileiros; o turismo começa a dominar o setor econômico 

somente a partir do momento que explodem as construções civis, na fase de 

Hotéis Interiores, ou seja, uma fase depois do previsto por Smith (1991). Muitas 

das características presenciadas na Praia Brava, são da própria expansão de 

um bairro residencial que cresceu rapidamente e de forma desordenada. 

Acredita-se que com a chegada destes novos empreendimentos de 

condomínios e resorts a Praia Brava passará a se desenvolver de fato como 

um balneário. A gestão adequada se faz necessária neste momento, para que 

o bairro não perca seus atributos naturais. A gestão integrada é uma 

importante ferramenta para gerir a Praia Brava.   

 

 
6. CONCLUSÃO 
O presente estudo procurou classificar a Praia Brava dentro do Modelo de 

Desenvolvimento de Balneários, utilizando-se da metodologia proposta por 

Smith (1991), criando um mapa temático para visualizar a morfologia atual da 

Praia Brava através de seu uso e ocupação do solo e fazendo um 

levantamento histórico, político, social, ambiental e iconográfico da praia. 

O mapa temático do uso e ocupação do solo não se mostrou válido quanto ao 

seu valor cartográfico por estarem os arquivos cedidos pela Prefeitura de Itajaí 

erroneamente georreferenciados. Contudo, suas dimensões espaciais estavam 

corretas e tornaram possíveis cálculos de área e dos lotes dentro da área de 

estudo. Portanto, não é possível a validade quanto a sua cartografia por não 

estar corretamente georreferenciado. 

As residências unifamiliares são o uso mais comum dentro do bairro, 

caracterizando desta forma a Praia Brava em um estágio de urbanização, 
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segundo as características de suas construções, do tipo horizontal. O 

crescimento de empreendimentos verticalizados acima de cinco pavimentos 

aponta uma tendência a um estágio misto de urbanização. 

Os condomínios unifamiliares e multifamiliares ocupam a maior área do 

balneário representando 33% do total de sua mancha urbana. Apontando 

assim, para uma tendência atual para condomínios ocupando áreas extensas 

dentro do balneário. 

A Praia Brava apresenta uma relação inversa ao MDB. Sendo sua faixa de 

desenvolvimento mais adensada encontrada próxima a Rodovia Oswaldo Reis, 

corresponde a terceira faixa de desenvolvimento, definida aqui neste trabalho, 

ao passo que, sua primeira faixa de desenvolvimento, em frente à praia, que 

segundo Smith (1991) seria a mais adensada, encontrando-se atualmente 

como a faixa menos adensada da Praia Brava.  

Portanto, a primeira faixa de desenvolvimento é onde se encontra o maior 

estoque de terreno disponível dentro do balneário. A maioria destes estoques 

de terreno encontra-se disponível em lotes que variam entre 300 a 500m² de 

área.  

Os estoques de terreno possuem como valor médio do metro quadrado 

cdiferenciado por suas faixas de desenvolvimento, sendo então: primeira faixa 

custa R$4.000,008 o m²; segunda faixa custa R$2.000,008 o m²; terceira faixa 

R$1.000,008 o m². 

O balneário vive uma fase de expansão, a construção civil, atrai na atualidade, 

a mão de obra de outras regiões pela a demanda deste setor produtivo.     

A Praia Brava ainda não possui um centro comercial de um balneário, sendo o 

seu comércio voltado para as necessidades locais.  

A degradação do meio ambiente se mostra preocupante, dentro da Praia 

Brava, sendo verificados muitos problemas relacionados ao assunto. A 

atividade turística é uma atividade muito dependente do ambiente e de sua 

qualidade ambiental que podem determinar o nível de interesse turístico de 

uma área, (PINHO, ALBUQUERQUE E MARTINS, 2007). Neste contexto os 

principais problemas detectados da Praia Brava são:  

 Erosão das dunas frontais; 

 Diminuição e fragmentação das manchas de vegetação de 

restinga; 

 Solo exposto; 

 Erosão e deslizamento de morros; 

                                                           
8
U$1,00 = R$1,74 fonte: HTTP://economia.uol.com.br/cotacoes data: 4 de Novembro de 2011 

http://economia.uol.com.br/cotacoes
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 Aterramento das áreas úmidas restando apenas 10% na 

atualidade; 

 Poluição do Ribeirão Ariribá e da Lagoa do Cassino 

 Descaracterização de manchas e corredores naturais de sua 

ecologia da paisagem; 

 Poluição da praia; 

 Congestionamento do tráfego. 

 A Praia Brava possui segundo Santos Junior (2006) 28% de seus moradores 

preocupados com o crescimento do turismo no local, o que demonstra que já 

existe uma relação antagônica entre população residente e turista. 

O desenvolvimento da Praia Brava mostrou estar na mão dos empresários 

locais, sendo identificada, por Santos Junior (2006) como uma aliança entre 

empresários e poder público municipal, que ocorreria desde a década de 1950. 

Demonstrando a afirmação de Maricato (2006) de que se expressa nas cidades 

brasileiras suas raízes coloniais e escravistas em suas leis, planos e projetos 

formais.  

A participação e manifestação popular são de extrema importância para o 

desenvolvimento do balneário no MDB. A Praia Brava teve seu ambiente de 

dunas frontais recuperado em uma grande área de sua mancha, devido à 

intervenção de atores sociais, por meio de Ação Civil Pública, para retirada de 

bares que se localizavam sobre as mesmas. Entendendo que os bares se 

encontravam em uma APP, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou 

a retirada dos bares e um projeto de recuperação para as dunas frontais.    

A anulação da lei orgânica do município de Itajaí também por decisão do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina por compreender, após denúncia de 

atores sociais da Praia Brava, que a lei não tinha sido decidida pela vontade da 

maioria dos cidadãos, deste modo ser inconstitucional a lei orgânica em 

questão.      

Somente após atingir-se determinado nível de qualificação pode o indivíduo 

transcender o Espaço e usá-lo como um recurso (DADIDOVICH et. al., 1976). 

Portanto, a ação social dos moradores do balneário bem como o arcabouço 

legal e jurídico brasileiro é fundamental na construção do Espaço Praia Brava, 

assim como de outros balneários do Brasil e do mundo.      

A metodologia proposta por Smith (1991) mostrou-se bastante válida para um 

diagnóstico atual da Praia Brava, bem como, possibilitou o entendimento de 

suas componentes sócio-ambientais na atualidade. 

A falta de um planejamento específico e integrado leva a Praia Brava a um 

desenvolvimento desigual criando três setores diferenciados em suas fases do 

MDB.  
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Através do mapa temático de uso e ocupação do solo foi possível identificar os 

setores e classificá-los de acordo com suas morfologias e características sócio-

ambientais, os setores e seus estágios do MDB são:  

 Setor Sul – Transformação (7ª Fase); 

 Setor Central – Hotéis Interiores (6ª Fase); 

 Setor Norte – Primeiro Hotel (3ª Fase). 

A história particular da Praia Brava mostrou que o MDB tem alguma dificuldade 

para identificar os pontos de mudança de sua evolução dentro das 

características de cada fase descritas por Smith (1991). 

O MDB não prevê que uma praia possa viver três fases diferentes dentro do 

modelo em um mesmo espaço de tempo de sua história, mostra-se incapaz de 

explicar tal fato. Não explica que mesmo com a melhoria das vias, como no 

caso do asfaltamento da Rodovia Oswaldo Reis em 1975, bem como a 

definição das vias internas na década de 1980, o balneário só começa 

desenvolver-se turisticamente uma década depois. 

Em todos os casos estudados por Smith (1991) os balneários desenvolveram-

se a partir de um hotel de alto luxo que determinou a morfologia urbana do 

balneário. A ausência de tal fato na Praia Brava é determinante para que a 

praia ainda não esteja vivendo de uma maneira clara as fases do MDB. 

Portanto, apesar de a Praia Brava ter se desenvolvido dentro das fases do 

MDB, até o momento este desenvolvimento se deu em função de seu 

crescimento como bairro das cidades de Itajaí e Balneário Camboriú. 

A aplicação do MDB mostrou-se um tanto limitada para explicar a evolução da 

Praia Brava dentro de suas fases de desenvolvimento. Contudo, mostrou-se 

capaz de diagnosticar pontos importantes para a sua gestão integrada da praia. 

Assim sendo, o MDB é uma ferramenta importante para o diagnóstico de praias 

com potencial ou turisticamente desenvolvidas da zona costeira, a fim de se 

conduzir de uma maneira mais racional o uso da zona costeira como um 

importante recurso gerador de riquezas sociais e econômicas.    
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7. RECOMENDAÇÕES 
Recomenda-se que o modelo seja novamente aplicado para acompanhar as 

novas transformações de que o balneário poderá vir a sofrer diante dos novos 

empreendimentos que estão sendo lançados na Praia Brava. 

Recomenda-se aprofundar este estudo por meio de uma análise de 

governança para compreender melhor a importância da mesma na 

configuração dos balneários. 

Um estudo da relação entre a densidade das praias e seu perfil geomorfológico 

seria importante para compreender melhor a relação banhista/m² nas praias.  

A metodologia do MDB deve ser aplicada por instituições de pesquisa e órgãos 

governamentais para o desenvolvimento de diagnósticos sócio-ambientais e de 

planejamento urbano.  
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