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Abstract· Balnc:lrio Contboriti is loculed in the Central·North coaSI of the Sonia Catarina stale. soulhern Bra.dl. Tourism plays
on important role in local and SlUle econnmies. Although permanem populariun ofBnlncMio Camboriti is aboul 70.000 inhabilants.
about 1.000.000 people visit the city from December to February. The ceutml beach is Ihe mOSI populilr. while further south are
the less intcnsely used beaches of the Co~ra Brun•. Tuqu;lrinhas. Tuquoras. Pinho. Estaleiro. "lid Estalcirinho. These beaches
have reccived few visitors. mainly due to difficu!!ic. in access. Il owever. a scenic paved route (In/t!fpff!;(u) linking Ihe beaches
of Cos", Bm"(l 10 the central beach was recently concluded. As transport infrnstruclure is a main factor for the dcvelopment of
tourist llfCas. it is expectcd that the nearly preserved state of the COSIIl Bw\'II shorelines will change fast in the ncar future. Thus.
it is importam to determine the present conditions of these beaches to monitor the imminent impacts and evaluate additiOilal
charncteristics that might influcnce occupation in the ncar future. Taquarns and Pinho are special cases as Ihe first OIIC is Slill
undeveloped with no CDr uceess and the second is a private beach open only for naturists. In February 21. 2001. 25'1> ofTaquaIllS
bcachfront length WIIS urbani~ed. while Estalciro lind Estalcirinho had 47'1> and 43'1> of urbllniled shorelines. respectively.
Urbanization usually oceur at the dUllC5 place. so dune vegetal ion was preserved along 72'1>. 27%. and 3S'I> of the Taquarns.
Eslalciro. and Eswleirinho beach lengths. respectivciy. The morphodynomie chnrllcteristics orlhe Costa Brava beachcli might act
against tourism developmcntul1houglltlleir stDte of natural preservDtion is a factor tllutllircady Dlirnets visitors. Muintenance of
the natural seenery lind regulution of future occllpalion arc thc keys to tOllrism development at COSIn Brayo beaches.
Keywords· coastal management. beach uses. coaslul regulation.

INTRODU<;:AO

o turismo tornou-se a maior industria do mundo, gerando U$ 4,5 trilh5es e 192 milh5es de em pregos em 1999 (World Travel and Tourism Council apud
Embratur, 200 1). 0 Brasil ainda esta longe de atingi r
sua pOiencialidade turfstica, embora esta atividade Ienha crescido consideravelmente na ultima decada . De
acordo com dados da Organiza9ao Mundial do Turismo, 0 lurismo no Brasil gerava uma receita de U$2,4
milhoes em 1996, estando na 38~ posi9ao do rank ing
mundial (Embralur, 200 I). Em 1998,0 Brasil ja ocupava 0 29° lugar, com uma receila de US 3,6 milhOes.
Estudos recenles mostram que as praias sao 0 destino
favorito dos a meri canos em fe ri as (Lea th erma n,
1997), preferenci a qlle tambem parece ser a dos brasileiros. Alem do uso intenso das prai as nos meses
de verao, a popula9ao cos leira tem aumentado cons ideravelmcntc no mundo todo, fazendo crescer a demanda pelos recursos naturais lito raneos. Desta forma, comunidades q ue buscam explorar 0 potencia l
turfsti co das praias devem ter 0 gerenciamento cosEm
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teiro como parte essencia l na sua estrategia de desenvolvimento econ6mico (St ro nge, 1994).
Embora 0 Brasil ainda nao tenha despertado
plenamente para suas potencialidades luri'sticas, algumas regi5es tern se destacado eja usufmem as benesses
econ6rnicas trazidas poreste setor. Florian6polis e Balncario Carnboriu estiio entre as 10 cidades brasileiras
mais visitadas por turistas eSlrallgeiros nos ultimos cin·
co anos (Embratur, 200 1). A combina9ao de paisagens
fo rmadas por praias arenosas e costOes rochosos, cli·
rna agradavel e presen9a de in fra-estrut llra para 0 tu·
rista atrai milhares de vis itantes de outros estados e
palses vizinhos ao litoral cent ro- norte de Santa
Catari na. 0 turismo relacionado as praias tern papel
fundamental na susten t a~ao da econornia dos mllnie{pios desta regiao. Segundo a Secfctaria de Turi srno de
Balneario Camboriu (hup:llwww.secturbc.com.br). a
munidpio tern por volta de 73.000 habitantes permanentes, embora receba mai s de 1.700.000 de visitantes
por ano. A grande maioria dos turistas concentra-se na
praia central, que hoje tem sua capac idade de ocupa~ao saturada. A superl ota~ao da faixa de areia e a polui~ao
por processo parei~lmtnle isenlo de cloro (ECF).
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da agua do mar tern feito muitas pessoas buscarem as
praias adjacentes para seus momentos de lazer. Enquan to as praias de Laranjeiras e dos Amores/Brava
sao as que tem apresentado maior procura, as praias
da Cosla Brava ainda tem seu uso bastante reduzido .
Este trabalho avalia os falores delerminanles na
alratibilidade turfstica dessas praias, em fUl19aO da
facilidade de acesso, caracterfsticas morfodinam icas
e estado de preserva9ao.

objetivamente as maiores praias publicas americanas .
Desde 1991, as dez praias de melhor c1assificar;ao passaram a se r amplamente divulgadas na mfdia,
incrementando 0 turismo nas pri meiras colocadas. 0
esquema de pontuar;;ao de Leatherman (1997) favorece as praias que mais agradam ao turisla em geral, all
seja, praias de areias brancas, mar calma, temperalura
agradavel, acesso faeil, com infra-eslrutura basica, mas
que manlem sua paisagem natural preservada. Ainda
inexislem estudos que mostrem qual 0 lipo de praia
preferido do lurisla brasi[eiro, mas provavelmcnte scjam as mesmas valorizadas par Leatherman. Neste
esludo, a aplicar;;ao desta classifica9ao deve ser interpretada como valores relativos para comparar as praias
avaliadas, de forma que se possa identificar quais as
fatores que cont ribuem ou prejudicam 0 turismo.

ME'fODOS

o estado de urbaniza9ao das praias da Costa
Brava foi descrito atraves do levantamento de campo
realizado em fevereiro e mar90 de 2001. As praias foram percorridas com a finalidade de registrar as caraeterfsticas da urbaniza9ao na beira-mar. Foram rea[izadas as medi90es da largura dos terrenos e anotadas as
caracterfsticas referentes ao tipo de propriedade (terrenos - cercados ou nao, area constru lda - comercial
ou residential), padrao de constru9ao (A, B ou C), preservar;;ao da vegetar;;ao e localiza9ao da urbanizar;;ao
(sobre as dun as, na praia, atras das dunas). 0 levanlameTllO tambem incluiu 0 eslado geral da praia (largura, tipo de sedimento, ondas), infra-estrulUras presenles e inlensidade e tipo de uso.
o fndice de atratibilidade da praia foi deterrninado em funr;;ao da classificar;;ao estabelecida par
Leatherman (1997). Esta elassificar;;ao baseia-se num
formulario de 50 questoes para os quais alribui-se um
valor de uma eseala gradaliva de 1 (pobre) a 5 (excelenle) . As 18 primeiras questoes referem-se aos
parametros rfsicos, inelui ndo caracteristicas da praia
(largura, granulomelria, variar;;oes sazonais, elc.), das
ondas e correnles (altura das ondas, numero de arrebentar;;oes, correntes de retorno, deriva, etc.) e do el ima (temperatura do ar e da agua, ventos, pluviosidade,
etc.). Os dez quesitos seguintes correspondem aos
parametros biologicos, inc luindo presenr;;a de algas,
vida selvagem, organ ismos perigosos na agua ou na
praia, ocorrencia de mare vermelha, material organico
em suspellsao au f1utuante, ocorrencia de mares vermelhas, entre otliroS . Os ullimos 22 itens referem-se
aos usos e impaclOS anlropicos, como pol uir;;ao da agua
(organica ou inorganica), presenr;;a de lixo, tipos e intensidade de ocupar;;ao, presenr;;a de acessos e infraeslrutura, diversidade de usos (esportes aquaticos e de
areia, embarcar;;oes, banhistas), entre oulros.
A c1assificar;;ao de Leatherman (1997) come90U a ser aplicada em 1989 como uma forma de avaliar

AREA DE ESTUDO

A {Irea conhecida como Costa Brava localizase ao suI da praia central de Balneario Camboriu e compreende cinco praias: Taquarinhas, Taquaras, Pinho,
ESlaleiro e Eslaleiri nho (Fig. 1). Sao praias exposlas
com caracterfsticas renetivas (Klein Cf af., 1999a), associadas a uma planicie coste ira eslreila (Klein &
Menezes, 2000) e caracterizadas pela presenr;a de urna
ou duas bermas na sua parte cenlral, areia grossa a
muilo grossa, pendente acentuada (7-10°), largura media da praia por volta de 30-40m, ondas do tipo
mergulhanle ou ascendente com altura media de 0,71,0m e perfodo de 7-8s (Menezes, [999; Klein Cf af.,
1999a; Klein & Menezes, 2000). 0 tipo de quebra e
energia das ondas e a pendenle da praia e plataforma
interna fazem com que essas praias sejam consideradas perigosas para os banhiSlas (dal a origem do nome
Costa Brava).
A geologia desta area e dominada pelas rochas
fgneas e melam6rficas do Escudo Catarinense e pelos
sislemas deposic ionais aluviais, costeiros e marinhos
da Plan lcie Costeira Catarincnse (Caruso & Araujo,
1999; Horn Fa. ef af., 1999). Os sislemas aluviais
correspondem aos Depositos de Encoslas que SaO depositos rudaceos, mal selecionados, forrnados par fluxos gravilacionais e al uviais (Caruso & Araujo, 1999).
As praias SaO fonnadas pelos Depositos Praiais Mari nhos/E61icos ple istocenicos e holocenicos que consliluem lerra~os marinhos recobertos por dep6sitos
eolicos, sendo que os primeiros apresenlam colorar;;ao
acastanhada e ocon'em em colas mais ahas, como na
praia de Taquaras (Caruso el af., 2000) . As praias
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Figura I - A Cosla BraV3 locnliza-sc no litornl centro-norte do estado de Santa Catarina, suI do Brasil. e apn:scnlll cinco praios: Taquarinhas (00 norte),
Taquams. Pinho. Eslaleiro c Eslalcirinho (ao sui).

holocenicas sao menos express ivas e estao ancoradas

nas pleistod!nicas, separadas desles par dcp6silos
pa]co[agunares (Caruso el af., 2000). Oa mes ma forma
que foi conslatado par HOIll Fo . ef al. ( 1999) para a
Praia Brava (llajaf), as nutU:lrtOcS do nfvel relativa do
mar no Quatermlrio foram fundamcntais na forma<;ao
dos dep6silos aflorantes nas praias da Costa Bmv,1.
Segundo MOnlcs ( 1995), com base nos dades
docensode 1991.36% da populm;iio do estado de Santa
Catarina vive em municfpios coslciros, enquanto as
QUi ros eslados do sui e 0 de Sao Paulo, apresentam
menos do que 5% de sua popula~ao concentrada na
costa. A densidade demogrMica media para Santa
Catarina e de48 habitantes/k m 2 , enquanto ados munidpios costeiros de 207 habi tantes/km 2 (Momes.
1995). Esses dados sao 0 resu ltado da urbaniza~ao acelerada decorrente do desenvolvimento econ6mico trazido pelas atividades turfsticas do litoral central do
estado. Balne:1rio Camboriu um dos locais mais procurados no Brasil por turistas estrangeiros vi ndos de
parses do Cone SuI. Nos dlti mos anos, mais de 50%

e

e

dos turislas que visilam suas praias sao oriundos da
Argen tina, Uruguai e Paraguai. Alem dos estrangeiros, a beleza deste litoral atrai luri stas dos estados de
Sao Paulo, Parana e Rio Grande do SuI.

USOS E OCUPA<;:AO NAS PRAIAS
OA COSTA BRAVA
Em fevereiro de 2001, as praias da Costa Brava encontravam-se com usa muito abaixo de sua capacidade, apresentando areia e agua limpas, infra-cstrutura deficienle e camcrcio incipiente au inexistenle em
varios trechos. De acordo com 0 levanlamenlo de OC ll pa~ao da beira-mar (Tab. I), observo u-se que 75, I %,
53,2% e 56,6% da extensao total das praias de
Taquaras. Estaleiro e ESlaleirinho, respectivamente,
constituem terrenos (cercados a u nao) nao ocupados.
sendo que. em Taquaras, 72% deve-se preserva~ao
da restinga. De forma geral, a ocupayao e mais intensa
na por~ao sui das praias devido a presenya dos acessos
principais. Os estabclecimcntos comerciais sao poucos

a
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1 _ Resumo da

IIrbnniz;l~i'lo

da

beir~-mar

das pmias dn Cosla Bmvn. municipio de Bulnc:1rio Camboriu. em fevcreiro de 2001.

Praias

Eslaleirinho

Estaleiro

Taquaras

Categorias

Extensao Total
m
%

Exlensao Total
m
%

Exlensao Tolal
m
%

Terrenos

374,2

33,8

448,7

23,9

720,0 ·

75,1

Terrenos Cercados

252,3

22,8

551,0

29,3

Residencias

265,8

24,0

717,3

38,2

Comercio

176,3

16,1

104,2

5,5

190,0

19,8

Ruas

37,5

3,4

57,0

3,0

49,2

5,1

Tolal

1108,1

100,0

1878,2

100,0

959,2

100,0

• llicluidos 690 m de reslinga prcservndn c nilo lotcndn.

e concentrados nas proximi dades dos acessos, representando cerca de 16%,5,5% e 20% da beiramar de Estaleirinho, Estaleiro e Taquaras, respectivamente (Tab. 1).
A preserva~ao da vegeta~ao nativa foi estimada par categoria de ocupa~ao. A figura 2 mostra que
os terrenos nao cercados ou ocupados sao as que apresentam a vegeta~ao melhor preservada (acima de 65%).
J.1 os terrenos ccrcados apresentam vegeta~ao em menos de 30% de sua extensao. Estalei rinho e Estaleiro
apresentam vegetayao nativa ao longo de 35% e 26,8%
da extensao de sua heira-mar, respectivamente, enquanto Taquaras apresenta 72% devido a preserva~ao de
uma estreita faixa de vegetayao de restinga.

o Estaleirinho

10

Em Estaleirinho, a urbanizaryao ocorreu sobre
a vegetaryao de restinga que se encontra parcial mente
preservada na escarpa fro ntal (Fig. 3a). A maioria dos
terrenos n40 cercados apresenta vegetayao nativa
(70%), enquanto os terrenos cercados encontram-se
limpos e prontos para serem urbanizados (70%). As
construryoes a beira-mar consistem em residencias
unifamiliares de alto padrao com reeuo de terreno considenlvel. Os cstabelecimen tos comerciais (pousada,
camping. hotel da rede Candeias e dois restaurantes)
estao presentes na extremidade sui, pr6ximos do acesso a interprai as. A encosta da serra esta pr6xima da
praia e ja comeoya a ser ocupada (Fig. 3b). A distancia
da prai a a Interpraias e de uma ou duas quadras, sendo

o Estaleiro

[!]

Taquaras
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Figura 2 - Porccntagcm dn vegeta .. ~o nmiva prcscrvndn ao 10l1go dn bcim-mnr por catcgoria de
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a primeira compreendida pelas propriedades 11 beiramar. 0 restante e ocupado por casas de madeira dos
moradores mais antigos, principal mente famflias de
pescadores, e algumas casas de alvenaria para aluguel.
Muitos dos terrenos vazios cncontravam-se 11 vcnda
no perfodo de estudo.
A praia de Estaleiro apresenta-se segmentada por um afloramento rochoso localizado cerca de
1.100m do promontorio ao suI e 800m do extremo
norte. Na parle suI, ha uma rlla paralela a praia que
sc prolonga por 400m e separa lima estreita faixa de
vegeta9ao de restinga da primeira linhn de constru-

90eS (Fig. 3c). Neste trecho, ha placas alertando para
as leis que protegem esta vegeta9ao (Fig. 3d). A propor9ao de terrenos cercados e nao cercados que apresenlam vegela9ao preservada e semelhante a de
Estaleirinho (Fig. 2). A oferta de serv i90s na be iramar incl ui uma pousada, um bar e um restaurante,
embora seja mnis diversificada nas proxim idades da
i nterpraias (i.e. creche, mercado e pousada em constru9ao) . Dois condomfnios fechados foram identificados, ambos com IOles a venda. Entre a Interpraias
e 0 mar, terrenos vazios, casas de veraneio de alto
padrao e casas de madei ra dos moradores perma-

(a)

t

Figura 3 . As fOIOS rnO$lram 0 CSlado gcral das prnias da Cosla BrnV3 cm 2110212001. A urb3Iliza~Bo!! mais imcnsa nas pUrles 30 sui das praias e
ocorrc. gernlmeme. sobn: a vegew~ilo de restinga. Vista geral de Estaleirinho a parlir da lnterpraias (.1) e sua parle norle mostrando a eneOSla do morro
baswille pr6~ima da praia com os primeiros sinais de ocupa~ao (b). Sui de Estaleiro onde hii urnn roa paralela it proia. scparando-a da primcira linha
de conslro~Ocs (e). Sina1iza~Jo alcrtando para a prescrva~ao dn vegela~uo de reslinga em Eswleiro (d). A lmerpraias margeia n praia de ":1qunras
preservando unm fai~n de vegeln<;<1o de reslingn dn urbaniz.1<;llo. obscrva·sc Taqunrinhas .10 fundo (e). Prescn<;a de bares no p6s·prain no exlremo sui
de Taquaras. ondc a ocupa~iio du cllcosta!! cvidcnle (f). FOIos da UUIOfa.
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nenles ocorrem nas mesmas propof¥oes. Ao norte,
o aces so e mais diffeil, as propriedades tern padrao
de constrUf;ao mais elevado e estao sobre a vegeta¥ao de restinga.
Taquaras e a praia com menor grau de ocupa¥ao (25%) e vegeta¥ao melhor preservada (72%), apresentando sinaliza¥ao alertando para as leis de prote¥ao da restinga . A fnixa de preserva¥ao da restinga termina, ao norte, no estacionamento de um restauranle
em reformas que incluem a constru¥ao de urn muro de
pedras em frente 11 escarpa da praia. A interpmias
margeia a praia, separando uma estr-eita faixa de
restinga dos loteamentos (Fig . 3e), ao longo da qual
foram destinados eSlxl¥oS para eSlacionamento oblfquo de vefculos. Desia forma, esta e a praia que apresenta maior facilidade de acesso na Costa Brava. Entre a interpraias e a serra, aproximadamente urn ten;o
dos terrenos e ocupado pOl' casas de veraneio de alto
padrao. Os serv i¥os oferecidos consistem em mercados, escola municipal e pousada, alem de bares de
madeira sobre 0 pas-praia na parte sui, onde a ocupa¥ao da beira-mar e mais intensa (Fig. 3t).
As praias de Taquari nhas e Pinho sao casos
especiais, visto que a primeira mantem-se preservada
e nao urbanizada (Fig. 3e) e a segunda e restrita as
pessoas adeptas ao naturismo. Taqllarinhas nao apresenla acesso para vefculos, somenle os pedeslres podem chegar 11 praia descendo uma lrilha pel a encosta
do morro da Aguada a partir da inlerpraias. E a praia
que apresenta seu aspeclo paisagislico mais preservado, embora mll ilOS terrenos ja estejam sendo demarcados . 0 Pinho e a primeira praia de nalurismo oficialmente reconhecida no Bras il. 0 acesso e reslrito aos
adeptos desta pratica, sendo cobrada lima taxa diaria
de RS8,OO pOl' carro (em fevereiro de 200 I). Esta praia
apresenta alguma infra-estrutura, como camping, restaurante e estacionamenlO e tem lISO intense nos meses de verao.

CLASSIFICA<;AO QUANTITATIVA DA
ATRATIBILIDADE DAS PRAIAS
Leatherman (1997) estabeleceu urn metodo
quantitativo de c1assificar a atratibilidade lurfsl ica de
praias alraves de 50 criter ios . As caracte rfsticas
morfodinamicas sao aval iadas nos primeiros 18 quesilOS, as biol6gicas em 10 questoes e os 22 restantes relaeionam-se aos usos e impactos antr6pieos. Esta c1assifica¥ao foi aplicada para as praias da Costa Brava e
outras praias pr6ximas (Laranjeiras, Baine{lrio

Camboriu, Brava, dos Amores, Gravata e Navegantes)
com 0 objetivo de comparar os resultados (Fig. 4) e
identificar os parametros que favoreccm Oll prejudicam 0 desenvolvimento turlstico.
As praias da Costa Brava (Taquarinhas,
Taquaras, ESlaleiro e Estaleirinho) tiveram desempcnho semelhante, com medias gerais variando entre
3,98 (Estaleirinho) e 4,04 (Taquarinhas), sendo 5 0
valor maximo posslve!. Entre estas praias, as princ ipais diferen¥as foram observadas entre Taquarinhas
e as demais nos quesitos referentes aocupa¥ao e usos,
em bora nao possam ser percebidas nas medias obtidas (Fig. 4). Nos quesitos que eons ideram a preserva¥ao natural do ambiente. Taquarinhas pontua melhor que as outms praias da Costa Brava. Ja nos quesitos referentes 11 infra-estrutura (e.g. aeesso, salvavidas, bares), as oulras praias levam vantagem sobre
Taquarinhas. Isto resuita em valores medios semeIhantes entre as praias. As maiores deficiencias na
alratibilidade lurfstica da Cosla Brava devem-se as
suas caracterfstieas morfodinfimicas (Fig. 4), pouco
propfcias aos banh istas (praias de areias grossas, pendente acentuada, uma arrebenta¥ao de ondas de alta
energia e muito pr6xima da linha d'agua). Desta forma, 0 incremento ou a manuten¥ao da qualidade dessas praias pode ser feita at raves da regulamentar;ao
dos usos e ocupa¥ao.
Comparativamente, pode-se observar que as
praias da Costa Brava levam vantagem sobre as praias vizinhas em fun¥ao do seu estado de preserva¥ao
(medias dos fatores biol6gieos e humanos mais elevadas) . Embora a praia central de Balne{lrio Camboriu
apresente cond i¥oes fisicas que favorecem atividades recreativas, os impaetos antr6pieos negativos (urballiza~ao inlensa, descaracteriza¥ao paisaglstica e
baixa qualidade da agua) colocam-na na pi or coloca¥ao entre as praias estudadas (Fig. 4). A segunda
menor pontua¥uo foi obtida por Gravata (municfpio
de Navegantes), onde a retra¥ao costeira amea¥a as
estruturas erguidas sobre areas que originalmenle faziam parte do perfil ativo da praia. 0 uso das praias
de Laranjeiras e dos Amores foi intensificado nas
ultimas decadas pe la facilidade de acesso, resultando na oferta de servi¥os para 0 turisla, como restauralltes, bares com atendimento na areia da praia, hospedagem, transporte coletivo, comerc io e entrclenimen lo (voos de ultra-light, para-pente, feslas noturnas, etc.). Altem¥oes ambientais decorrentes de usos
inadequados sao evidentes (e.g. retirada da vegctac;:ao nativa, deslrui¥ao das dunas, lixo e poluic;:ao) e
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reduzem a quaJidade geral dessas praias. As praias
de Navegantes e Brava apresentam bons resultados,
decorrentes da combinarrao do bom eSlado de preservarrao, oferec imento de servirros e ocuparrao moderada. Ambas sao locais favoraveis ~I pralica de surfe,
vocarrao que deve ser incen tivada.
Esta cJassificar;uo foi desenvolvida para valorizar praias propfcias aos banhistas, por isso praias de
areia grossa, pendente acentuada e alta energia de ondas sao menos atrativas que praias de areia fina, pendente suave e ondas de menor energia (Leatherman,
1997). Em relar;ao ao impacto antr6pico, praias altamente urbanizadas, de uso intenso, sem vegetar;uo e
vista obstrufda sao as praias menos desejadas. Assim,
os parametros biol6gicos e antr6picos sao os que se
sobressaem nas praias da Costa Brava e reduzem a
qualidade de Gravata e Balneario Camboriu; enquanto as fat ores ffsicos sao melhores em Navegantes, Balneurio Camboriu e Laranjeiras e menores nas praias
da Costa Brava (Fig. 4). Adaptar;oes na classificarrao
de Leatherman (1997) podem ser feitas para avaliar
praias com outras voe<lr;oes, por exemplo surfe, esportes miuticos ou turismo ecol6gico. Desta fonna, a classifiearrao geml entre as pra ias estudadas pode variaI'
ern funr;flo do objetivo do estudo.

FATORES DETERMINANTES DA
OCUPA<;:AO COSTEIRA
Segundo Page (1998), 0 desenvolvimento das
atividades turfsticas e de rccrear;ao c um rcsultado direto da infra-estru tura de transporte, sendo que a facilidade de aeesso, a melharia nas condirr6es de estradas
e a redur;uo do custo dos aU lom6veis I\~m resultado na
sobre-explorar;ao dos recursos, principalmcnte em pafses em desenvolvimento. 0 efeito da mel haria dos
acessos no desenvolvimento turfstico de uma regiiio
pode ser observado no litoral centro-norte ealarinense.
Ali, a urbanizar;uo intensificou+se na decada de 1970
corn a construrrao da BR 10 I, resultando em urn signifieativo aumenlO da poplllar;ao (Klein et aI., 1999b).
Talvez, 0 exemplo mais marcante do processo de OCllparruo deste litoral seja a praia de Balneario Camboriu,
que hoje eonsiste em um dos palos turfSlieos mais importantes do sui do palS. Na primeira metade do seell10 XX, a praia de Camborili apresentava apenas algu ns barracos de pesea nas I11m'gens do rio Camboriu
(Fig . 5a). A pesea artesanal representou os prim6rdios
da ocuparrao desta area, tendo sido gradualmente substitufda pelas ativ idades turfslicas (Klein et al., I 999b).
Atualmenle, eSla praia tern sua orla completamente

I IJ Fisicos [] 6iol6gicos 0 Humanos • Geral
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Figura 4 - Medias do {ndice de atratibilidade tur{stka obtido pcla classifica~ilo de Leatherman (1997) por grupo de futores (fisicos. biol6gicos e
IlUnlanos) c gerJI para algunl:lS pr;lia", do lilOrul centro-norte catarincnse.
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ocupada por ediffcios altos que hospedam os cerca de
um milhao de IUristas que recebe no verao (Fig. 5b) e
os barracos de pesca foram substitufdos pOl' infra-estrutura voltada ao IUrismo (Fig . 5c). Posteriormentc,
as melhorias no acesso para praias de eidades pr6ximas resultaram no mesmo proeesso de ocupar;ao
acelerada,eomo observado em itapema, Porto Belo e
Bombinhas. As praias que ainda se encontram razoavel mente preservadas sao as que apresentam diffcil
aeesso, alem de condi90es de banho menos propicias .
Ate 0 verao de 200 I, os freqlientadores das
praias da Costa Brava tinham que percorrer uma estrada de chao eSlreita e, em muitos treehos, escorregadia
em dias de chuva. 0 asfaltamento da Interpraias, ligando a praia central a Costa Brava. e 0 oferec imento
de transporte coletivo fez com que a difieuldade de
acesso deixasse de ser um fator lim itante ao seu desenvolvimento. Embora a facilidade de acesso na~ seja
a unica variavel a detcnninar a atratibilidade de uma
praia, geralmentc resu lta na intensifica9ao do uso e
urbaniza9ao. Pela imerpraias, a distancia da praia central de Balne{uio Camooriu a Taquarinhas ede6 km, 7 km
ate Taquaras, 11 km ate a praia do Pinho, 13 km ate
Estaleiro e 14 km ate ESla leirinho . Sao distancias

pequcnas para visilantes que se hospedam na praia central e buscam refug iar-se em locais mais tranqliilos,
longe do movimento e da disputa pelo espa90 na areia.
Considerando-se a proximidade, a facilidade de acesso e a disponib jlidade de estaeionamento, provavelmente a praia de Taquaras scja a primeira a sentir os
efeitos do asfaltamento da estrada. Prcve-se que nos
pr6ximos veraneios au mente 0 numero de visitantes, 0
oferecimento de servi90s (e.g. vendedores ambulantes, bares, restaurantes) e 0 desenvolvimento urbano.
As caracteristicas morfodinamicas das praias
tambem determinam sua atratibilidade turfslica e tipos de usos, alem de in fl uenciar 0 ritmo de oeupar;ao.
Conforme disclllido anteriormellte, Leatherman (1997)
moslra em seu sistema de classifica9ao que praias com
caracterfsticas refleli vas sao menos desejfiveis para 0
turismo do que praias largas, de areia tina, com pendente suave e baixa energia de ondas. Estudos de
Morgan (1999), mostraram que 0 principal fator na
escolha da praia e 0 visua l paisagfstico, seguido das
condi90es que favorecem 0 banho de mar (e.g. seguran9a, qualidade da agua, polui9ao), enquanto infraestrutura foi considerada de prioridade baixa. Desta
forma, as praias da area de estudo seriam pouco atrati-

Figura 5 . ViSla panor:tmiea da bara de Balndrio Cmnboriu (circa 1935). quando a ocllpa<yiio :linda era reslrilll a alguns barraeos de pcsca nas mmgens
do rio Camboriu (a). i\luulmenle a Orlll de Balnc:lrio C:unboriu eneontra·se inlensumente urbanizada (b) e os barraeos de [>esca cederam lugar ao
nuclco urbano marcado pcla infra·eslTUlura vollada ao lurismo (c). FOIOS: (a) de aUlor desconhecido. ccdida por Arno Lcrmen. (b) de 10110 Ricardo Z.
Scharf. (c) da mllora.
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vas do ponto de vista recreativo, levando·se em consi·
derar;ao a usa para banho. No periodo de estudo, foi
observado que varios freqilentadores das praias da
Costa Brava praticavam pesea esportiva de linha, prin·
eipalmente em Estaleiro, usa que pode ser incentivado
atraves da organizayao de eampeonatos e oferta de ser·
viyos voltados para esta atividade. A Secretari a de
Turismo de Balneario Cambori u, em sua pagina ele·
traniea (http://www.seetu rbe.com.br/praias.htm) reco·
nhece a pesea de arremesso como uma atividade pro·
picia para essas praias.
Em relayao ainfluencia antr6piea, Leatherman
(1997) e Morgan ( 1999) observaram que praias de oeu·
payao intensa, superpovoadas, sem vegetayao e vista
obstruida sao as menos apreeiadas. Assim, a preserva·
yao do aspecto paisagistico das praias da Costa Brava
c um atrativo para as turistas, enquanto suas caraete·
rfstieas morfodinamicas sao pontos desfavoraveis a
intensificayao do seu usa. Morgan ( 1999) identificou
dais grupos distintos de turistas, aqueles que apreciam
as caraeterfsticas nalUrais das praias, va10rizando a
paisagem, fauna, flora e ausencia de poluiyao, e as que
sao adeptos dos balnearios tradicionais (resOI1S) que
apresentam todos os tipos de faeilidades e eondiyoes
seguras para 0 banho de mar. Com exceyao destes, to·
dos os outros entrevistados preferem praias com vias
de acesso limitadas, estreitas, porem bem sinalizadas.
Muito provavelmente eles temem que a faeilidade de
aeesso leve ao aumento do numero de vis ilantes, que
par sua vez incenliva 0 desenvolvimento comercial e a
destruiyao das caracteristieas ambientais que tanto
valorizam (Morgan, 1999). Como as caracterfsticas
ffsieas das praias sao mais diffceis de serem controladas pelo homem, a manutenyao da qualidade das praias estudadas deve concentrar-se no planejamento da
ocupayao urbana e na regulamentayao dos seus usos.

PRESERVANDO A QUALIDADE DA PRAIA
ATRAVtS DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Atividades antr6picas interferem nos proces50S naturais de forma a promover a u acelerar a erosao
costeira, ameapndo patrimonios pdblicos e particulares e diminuindo a qualidade das atividades recreativas em varias partes do litoral brasileiro (e.g. Klein el
al., 1999b; Souza, 1999; Tomazelli el a/., 1999). A
urbanizar;ao desordenada e a inadequayao de poifticas
publicas urbanas tem levado a intensificayao dos processos erosivos costeiros no lit oral cenlro-norte
catarinense (Klein el al., 1999b; Pereira da Silva et al.,

1999). Klein et al . (I 999b) mostraram que as administrar;oes municipais tem construfdo enrocamentos e
muros de contenyao para mitigaros efeitos destrutivos
das tempestades, resultando no agravamento do problema e no colapso das estruturas. Medidas preventivas devem ser adotadas para evi lar que siluayoes semelhantes ocorram em areas ainda na~ intensamente
ocupadas (i.e. Costa Brava). A regu lamentayao do usa
e da oeupayi'io das areas costeiras e fundamental na
sustentayao de qualqller estrateg ia de manejo, prineipalmente em costas pOliCO urbanizadas, por impedir 0
aumento de val ores em risco (National Research
Council, 1990; Bush & Pilkey, 1994).
A Lei Organica do municipio de Balneario
Camboriu (art. 14, lei n.<> 933/90) diz ser competencia do municipio planejar 0 uso e a ocupur;ao do solo
em seu territ6rio, espec ial mente 0 de influencia marinha e fluvial. Alcm disso, no artigo 140, considera
o "turismo como fator impreseindfvel ao seu progresso e desenvolvimento socia l e econ6mico", tendo
obrigar;ao de incentiva-Io. Algumas medidas
legislativas em prol da preserva~ao da Costa Brava
ja foram tomadas pela adminislrar;ao publica, indicando que h<'i. 0 reconhecimento da importancia desta
area. Em 1997, as diretrizes do plano diretor foram
atualizadas (lei n.<> 1.677/97), alterando 0 zoneamento
urbano e prevendo restri~oes ao uso e ocupa9ao em
algumas areas. 0 artigo 23 desta lei estabelece a 20l1a
de Oesel/I'oll'imellto Tllrf.~tico, Ecologico e Cllitural

(ZDTEC), voltada a explorayao turfstiea e preserva·
yao eco l6gica, onde se enquadram as praias da Costa
Brava. Na ZDTEC, as eonstruyoes podem ter no maximo dois pavimentos, a area construfda em eada pavimento nao pode ocupar mais do que 20% da area
horizontal do terreno e 0 total de area construfda nao
pode exceder metade da area do terreno. Limitar a
altura das construyoes e a area construfda ajuda a
man ter as caracterfsticas paisagfsticas dessas praias.
Uma medida bastante uti1izada e eficaz na preservayao da vegetayuo de restinga, bem como na integridade das construyoes costeiras durante tempestades,
e a determ inar;1io de uma area adjacente a praia a ser
preservada da ocupayao permanente (selback). Esta
area pode ser definida atraves de uma distancia mfnima a partir de uma feiyao de referencia (e.g. a primeira linha de vegetayuo fixa, base das dunas, maximo avan~o da mare de sizfgia), onde a ocupayao deve
scr proibida e os usos cuid adosamenle planejados
(Bush el a/., 2001). Faixas de recuo de construyao
aumentam 0 potenc ial de preservar;ao da zona costei413

ra, mas dificilmente sera implementada na Costa Brava scm grandes confrontos com 0 mercado imobiliario, visto que a area exislente entre a encosta e 0 mar
e pequena.
Em 2000, foi criada a Area de Protef(io
Ambiellla/ "Costa Br(l\'(l" - A.P.A. (lei n." 1.985/00)
com 0 objetivo de conservar a Mata Atlantica, proteger a fauna e flora e fomentar 0 turi smo ecol6gico,
atividades que agridem 0 amb iente foram proibidas
na area da A.P.A., e.g. industrias potencial mente
poluidoras, obras de pavimenta91io em areas com decl ive superior a 30%, despejo de reslduos brutos nos
cursos d'agua, rctirada de areia, rocha e vegeta91io
nativa sc m autoriz<l9f10 dos 6rgaos competentes. Zonas costeiras que apresentam ocupa9ao incipiente e
tem grande potencial turfstico devem preservar suas
ca racterfs li cas naturai s de forma a manter sua
atratibilidade turistica. Morgan ( 1999) e Leatherman
(1997) corroboram csta afirma9ao por mostrarem que
as praius mais aprcciadas sao as que aprcsentam largum e rllre 50 e 200m e que manlem seu aspecto natural, Olinda que oferecendo algumas amenidades, como
acesso sinalizado, eSlacionamento facilitado e infraestrutllra simples, como ofen a de bebidas e peliscos
em pequcnos bares. Dcsta forma, a implementa9ao
da A.P.A. forncce os meios legais de se buscar 0 dcsenvolvimento local atraves da ex plora9ao do turi smo ecol6gico, valori zando e preservando as caraclcrfsticas naturais da costa.
o reconhecimenlo do turismo relacionado as
praias como atividade essencial para 0 desenvolvimento do municfpio tern levado a administrac,:flo municipal
a buscar os meios legais para preservac,:ao de seus valorcs naturais. A regulamenta9ao dos usos do solo tern
sido reconhecida como 0 meio mais eficiente para mitigar os efeilos da ocu pa91io humana em ambientes
sens(veis. como os coslei ros. Na pralica, as leis pouco
surtem cfcito se nao forem acompanhadas de fiscaliz39ao rigorosa que resulte na puni9ao dos infratores,
incluindo as penas cabiveis, muitas, a90es mitigadoras
e/ou reparadoras e ampla divulgac,:ao na mfdia para
descncorajar futuras amca9as a prcserva9ao ambiental.
A fiscalizac,:ao deve iniciar simllitaneamenle a promulgac,:ao das leis,ja que a preven9ao esempre mais efidente do que a remedia91io de danos ja causados.

CONCLUSOES
As praias cia Costa Brava apresemam usa abaixo £las suas potendalidades pela dificuldade de accsso.
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o tennino do asfaltamento da Imcrpraias no verao de
200 1 provavelmente resultanl no allmento do nurnero
de visilantes e no desenvolvimento urbano dessas praias. Atualmente. a praia de Taquarinhas apresenta-se totalmente conservada, enquanto a beira-mar de Taquaras,
Estaleiroe Estalcirinho tem, respeclivamente, 25%, 47%
e 43% de sua extensao urbanizada. A vcgeta9ao nali" ..
esta presente em 72% da extensao da beira-mar de
Taquarasdevido a preserva9ao de uma faixa de restinga,
enquanlo em Estaleiro e Estaleirinho, a vcgcta9ao foi
preservada apenaS ao longo dc 27% e 35% da beiramar, respectivamenle, 0 bom estado de preserva9ao
destas praias c um atrativo para os turistas, enquanto as
suas condi90es morfodinamicas (poueo apropriadas ao
banho de mar) podem agir de forma contnlria. Urna al lernativa para alrair visilantes a estas praias seria incentivar atividades esportivas que nao venharn a alterarsuas
caraeterfsticas naturais, como a pesca esportiva, bastante
pratieada por seus atuais freqUentadores. A preserva9ao do aspceto natural e a regulamenta9ao da ocllpac,:ao
urbana sao esscnc iais para 0 desenvolvimenlo turfstico
da Costa Brava.
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