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RESUMO 
 

Dado a necessidade de soluções e respostas aos efeitos negativos causados ao meio 
ambiente por conta da evolução do processo histórico da atividade turística, observa-se 
que a sociedade entende que o conceito de desenvolvimento sustentável no âmbito do 
planejamento e de gestão de destinos turísticos orienta as relações das transformações 
do meio de maneira a estabelecer um sistema de indicadores para a análise, avaliação e 
acompanhamento público das políticas privadas dos empreendimentos turísticos. Esse 
estudo explora as variáveis socioambientais decorrentes do processo de inserção do 
turismo em campos de golfe em Florianópolis, especificamente no caso do condomínio 
Residencial Costão Golf. Para qual, elabora-se uma síntese que busca identificar as 
inter-relações do planejamento e gestão sobre os impactos e também, resíduos 
relacionados à manutenção dos recursos hídricos advindos da operação do campo de 
golfe no empreendimento.  

 
Palavras-chave: planejamento, gestão, impactos, resíduos, sustentabilidade, golfe, 
Florianópolis. 
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ABSTRACT 

Given the need for answers and solutions to resolve the negative effects caused to the 
environment by the evolutional and historical process of tourism, it is observed that 
society understands that the concept of sustainable development applied to tourism is an 
important process for enabling qualitative changes that can be undertaken by any 
tourism destination, seeking to transform the relationships between tourism and the use 
of the environment, and its socioeconomic and environmental impacts. Considering 
sustainable development principles in the planning and management of tourist 
destinations provide guidance for transforming these relationships in order to establish 
an analysis system of indicators, evaluation and monitoring of the public policies in 
private touristic developments. This study explores the social and environmental 
conflicts within the integration process of golf tourism in Florianopolis, specifically in 
the Residencial Costão Golf. For this, it elaborates a synthesis that aims to identify the 
impacts of the planning and management, and also maintenance related to the activities 
of the golf course. 

 

Keywords: planning, management, impacts, waste, sustainability, golf, Florianópolis. 
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GLOSSÁRIO 

 

Lixiviação - Ato de extrair de substâncias, cinzas ou resíduos, algum sal ou princípios 
solúveis. 

Runnof - Escoamento superficial 

Selectors - incorporação de zonas anóxicas ou anaeróbicas em estações de tratamento de 
esgotos  

Sprinklers - Chuveiros ou gotejadores automáticos 

Stroke play- Sistema de pontuação no esporte golfe, onde trata-se de contar o número 

total de tacadas em cada buraco durante uma rodada, ou uma série de rodadas.  O 

vencedor é o jogador que levou o menor número de tacadas ao longo da rodada. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em âmbito global, o turismo do golfe apresenta-se em contínua expansão, onde 

o mesmo destaca-se como alternativa de produto turístico especializado e também como 

fruto do desenvolvimento e segmentação de produtos em nichos de mercados 

específicos. O golfe é apontado como alternativa para gerar pluralidade na oferta 

turística e atrair adeptos de alto poder aquisitivo, o que faz com que o esporte se torne 

um segmento importante nos principais destinos internacionais. 

Acompanhando o crescimento da demanda global das viagens e turismo, 

verifica-se que as ações de desenvolvimento para a internacionalização do turismo 

brasileiro, sob quais planejadas pelo Ministério do Turismo em parceria com órgãos e 

instituições de apoio destacam o fomento do produto turístico golfe para atribuir 

qualidade aos destinos domésticos e aumentar a demanda do turismo.  

Neste contexto, o campo de golfe como produto do segmento de turismo 

esportivo, apresenta-se na forma de um atrativo de peso que vem sendo continuamente 

desenvolvido no país, seja nos hotéis e resorts, onde geram status de qualidade, ou em 

condomínios residenciais onde o apelo para essa temática gera a valorização de terrenos 

e imóveis. 

Nesse viés, entendemos que os conceitos e as práticas de sustentabilidade que o 

produto turístico golfe compreende, ilustram a necessidade de engajamento, de 

planejamento, gestão e execução adequada às necessidades de conservação dos recursos 

escassos que esse nicho demanda. 

O golfe, em função da considerável extensão territorial que a infra-estrutura 

física do campo necessita em suas instalações, acaba por gerar impactos relacionados às 

características físicas, espaciais e residuais compreendidos por essa atividade.  

Por exemplo, a utilização de consideráveis quantidades de água para a rega do 

gramado, a intervenção na paisagem natural e cultural do entorno para a construção do 

campo de golfe, a supressão da cobertura vegetal do solo, a ameaça de extinção de 

espécies da fauna e da flora, a poluição sonora, poluição visual, entre outros fatores 

geram pontos de desequilíbrio, aos quais analisam-se serem de caráter negativo para o 

histórico do processo evolutivo do golfe como produto turístico, de maneira que, 
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verifica-se que a discussão de formas de minimização desses impactos torna-se o grande 

desafio para os gestores e planejadores do turismo. 

Observa-se que em função da dependência de insumos escassos como a água 

para a manutenção dos gramados dos campos de golfe, o desenvolvimento do produto 

turístico golfe torna-se um assunto sensível quando relacionado com o meio ambiente e 

aos aspectos sustentáveis dessa atividade. 

Salienta-se que no desenvolvimento da atividade turística os conflitos sociais 

entre interesses individuais e coletivos no que tange a relação natureza–sociedade, 

podem desencadear desequilíbrios oriundos da decorrência dos múltiplos jogos de 

interesse no seio da sociedade. Muitas vezes essas desavenças tornam-se conflitos indo 

de encontro à idéia de bem coletivo, condicionando assim os recursos naturais a um 

objeto de apropriação privada para usos diversos. 

Nesse ínterim, visualiza-se o meio ambiente como um campo de tensão 

permanente entre os interesses individuais, coletivos, processos decisórios, bem como 

as correlações de força emaranhadas no processo de construção de mecanismos de 

regulação desses mesmos conflitos com base nas estratégias individuais e coletivas dos 

atores envolvidos.  

Por um lado, segundo as palavras de Ouriques (2007, p.74): 

O turismo vem sendo encarado socialmente como a tábua de salvação da 
economia local em dois sentidos fundamentais: em primeiro lugar, no sentido 
da geração de postos de trabalho; em segundo lugar, como atividade 
ecologicamente prudente, capaz de proporcionar o tão apregoado 
desenvolvimento sustentável.  

Por outro lado, para Krippendorf (1989, p. 189) “o turismo é um devorador de 

paisagens, uma vez que destrói o meio-ambiente engolindo os terrenos, a natureza e o 

patrimônio cultural, tornando-se um novo colonizador visto as reconfigurações sócio-

culturais decorrentes desenvolvimento do turismo no decorrer dos tempos”. 

Entretanto, para Anjos (2004, p.15), a inserção de um produto turístico em uma 

localidade esta condicionada ao zoneamento do solo e a programas de desenvolvimento 

para o setor, muitas vezes apresentando orientações e normatizações ineficientes para a 

gestão do projeto pretendido. 
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Para reverter a forma negativa e predatória disseminada pelos interesses do 

turismo Silva; Flores (2006, p. 230) entendem que ante a grande diversidade dos 

impactos negativos e positivos gerados pelo turismo, sejam eles de cunho econômico, 

ambiental, social e cultural, são conflitos atribuídos a um elevado número de 

stakeholders com agendas e interesses, dificuldades de regulação do uso fruto e 

aproveitamento dos recursos que são utilizados pelos produtos turísticos. 

Ainda de acordo com Silva; Flores (2006, p. 230) ao turismo atribuímos a 

transversalidade entre a dimensão política e as dimensões sustentáveis envolvendo os 

valores das comunidades residentes, dos stakeholders, e a gestão partilhada como forma 

na busca das soluções sustentáveis e equilibradas para o uso dos recursos públicos e 

naturais. 

Para que isso aconteça, Leff (2002, p. 109) recomenda que:  

A problemática ambiental propõe a necessidade de internalizar um saber 
ambiental emergente em todo um conjunto de disciplinas, tanto das ciências 
naturais como sociais, para construir um conhecimento capaz de captar a 
multicausalidade e as relações de interdependência dos processos de ordem 
natural e social que determinam as mudanças socioambientais, bem como 
para construir um saber e uma racionalidade social orientado para os 
objetivos de um desenvolvimento sustentável, eqüitativo e duradouro. 

 

Zanella (1999) deduz que uma ressignificação do saber ambiental de forma mais 

integradora entre ambiente natural e social gera a produção de um novo conhecimento 

ante a opinião de senso comum que apresenta o turismo como uma atividade não 

poluidora capaz de promover o desenvolvimento sustentável disseminada por grupos 

dominantes.  

Para inserir o local do estudo de caso nesse contexto, percebemos através de 

Moretto Netto (1993, p.150) “Florianópolis, tradicionalmente caracteriza-se pela não 

observância de critérios de sustentabilidade espacial”, uma vez que constata em suas 

investigações, a remoção de dunas, aterro de mangues e rios, cortes em encostas de 

morro entre outras agressões ao ambiente.  

Entretanto de acordo com Ouriques (2007) o histórico processo de 

desenvolvimento turístico em Florianópolis assinala o aspecto especulativo dos capitais 

associados à construção civil e a comercialização de terrenos e imóveis responsáveis 

pelo nível de urbanização de grande parte da ilha de Santa Catarina, sobretudo, a região 
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do norte da ilha o que caracteriza o turismo como passaporte para o desenvolvimento 

em Florianópolis, através do desenvolvimento da “indústria sem chaminés”. 

Visualiza-se que para poder dar conta das lacunas e problemas gerados na 

construção espacial do território, seja qual for a localidade onde virá a desenvolver-se a 

atividade turística, tornar-se-á necessário mudar o olhar para o meio ambiente,para o 

espaço urbano, e ainda para a mercantilização da terra. 

Assim, entende-se que, discutir as articulações do interesse público-privado que 

norteiam a dinâmica de produção sócio-espacial configurada através das características 

das ocupações ligadas ás atividades econômicas cuja predominância do valor de troca 

sobrepõe o valor de uso dos recursos nela inseridos resultando assim, em atividades 

turísticas inseridas de forma problemática. Problemas esses, que apontam para a 

necessidade de uma reflexão mais cuidadosa sobre o turismo, sendo que a atividade 

turística evidencie, além de suas possibilidades, também os seus limites. 

Nesse sentido, entende-se que para discutir criticamente o desenvolvimento do 

turismo do golfe em Florianópolis, destacando os problemas socioambientais, direta e 

indiretamente causados pela implantação do primeiro condomínio residencial de golfe 

na capital catarinense, envolve investigar o processo de planejamento e viabilidade do 

projeto desde a sua origem até o momento atual. Dessa forma, expondo os atores, as 

ações e as reações decorrentes dessa trajetória marcada pela intervenção civil-pública 

insurgentes nos trâmites de aprovação e implantação do empreendimento torna-se o 

meio encontrado para apresentar o contexto de inserção desse equipamento turístico 

bem como os resultados da monitoração e controle da operação do condomínio. 
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2 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA  
 

Dado a existência de uma preocupação generalizada pelo impacto dos campos de 

golfe no meio ambiente, sobretudo no que diz respeito às transformações no solo e 

paisagem, bem como a gestão hídrica dos equipamentos turísticos do golfe, a 

comunidade de golfe em âmbito internacional, desenvolveu normativas e tecnologias 

específicas para o planejamento e gestão da atividade, no sentido de orientar a inserção 

dos equipamentos de golfe em um destino turístico.  

Uma vez que o golfe é um produto turístico em ascensão no país, faz-se 

imprescindível verificar, analisar e considerar os elementos sensíveis atrelados a 

implantação desse equipamento turístico em Florianópolis, em conseqüência do conflito 

socioambiental decorrente da inserção do primeiro campo de golfe na ilha de Santa 

Catarina. 

Procura-se através desse estudo, responder como estão inseridos os princípios de 

sustentabilidade no planejamento privado e na gestão pública do produto turístico 

especializado do golfe em Florianópolis, a partir da identificação dos conflitos 

socioambientais decorrentes do processo de licenciamento do costão golf. 

Para a referida averiguação tornar-se-á necessária a investigação dos tópicos 

relacionados nas seguintes questões: 

Quais os aspectos de impacto ambiental gerados pelo produto turístico golfe? 

Como estão inseridos os princípios de sustentabilidade nos campos de golfe em 

um destino turístico? 

 Como o planejamento privado e a gestão pública contribuíram para a inserção 

do primeiro campo de golfe em Florianópolis? 

 Quais as conflitos socioambientais decorrentes da inserção do equipamento 

turístico de golfe na ilha de Santa Catarina? 

Como se dá o manejo do campo de golfe relacionando os aspectos hídricos de 

gestão no condomínio residencial costão golf?  
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3 OBJETIVO GERAL 
 

 Analisar os aspectos legais e ambientais do produto turístico golfe em função 

das variáveis socioambientais decorrente da inserção do primeiro equipamento turístico 

de golfe na ilha de Santa Catarina. 

3.1 Objetivos Específicos 
 

 - Caracterizar os elementos estruturais e espaciais de um campo de golfe; 

- Relacionar os aspectos ambientais do produto turístico golfe; 

- Descrever os impactos e resíduos gerados sobre os recursos naturais nos 

equipamentos turísticos que tem como atrativos campos de golfe; 

- Identificar a inserção dos princípios de sustentabilidade que norteiam a 

implantação e operação dos campos de golfe em um destino turístico; 

- Apresentar as características ambientais, legais e a cronologia do conflito 

socioambiental decorrente do licenciamento do primeiro equipamento turístico de golfe 

na ilha de Santa Catarina; 

- Averiguar sobre o monitoramento e manejo do campo no que se refere à 

abrangência dos possíveis impactos no ecossistema local decorrentes da operação do 

Condomínio Residencial Costão Golf. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O plano de pesquisa estrutura-se em um estudo exploratório e descritivo, cujo 

objeto de estudo incide sobre os conflitos socioambientais correspondentes a instalação 

e operação do Condomínio Residencial Costão Golf. 

A coleta de dados baseia-se em uma pesquisa de conteúdo documental, de 

conteúdo e levantamento bibliográfico de fontes primárias e secundárias. 

Foram também realizadas entrevistas não estruturadas, também chamadas 

entrevista em profundidade, entendidas como aquelas que “em vez de responder à 

pergunta por meio de diversas alternativas pré-formuladas, visa obter do entrevistado o 

que ele considera os aspectos mais relevantes de determinado problema” 

(RICHARDSON, 2008, p.208) e não diretivas “o entrevistador não formula perguntas, 

apenas sugere o tema geral em estudo e leva o entrevistado a um processo de reflexão 

sobre o tema” (RICHARDSON, 2008, p.210) com o empresário Carlos Alberto Gomis 

da empresa Empreendimentos Internacionais LTDA., e também com o gestor do campo 

do condomínio Costão Golf, Ricardo Aguero. 

Com o Engenheiro Agrônomo Eliéser de Oliveira Lima, responsável pelo 

manejo do gramado do costão golf, a entrevista foi guiada para o propósito de obtenção 

e análise dos resultados apresentados no Relatório dos Programas Ambientais da 

empresa Ambiens consultoria ambiental, responsável pelo monitoramento das 

atividades de operação do condomínio residencial Costão Golf. 

Para a análise dos resultados foi utilizado o método qualitativo e os pressupostos 

utilizados na análise dos dados têm como base o método dialético para descrever as 

melhores práticas de gestão e planejamento aplicadas em campos de golfe. 

A lógica dialética permite-nos escolher entre reivindicações de verdade 

alternativas, sem perder a visão de sua especificidade histórica e sua transitoriedade. 

Richardson (2008, p.92). 

A investigação estrutura-se a partir de pesquisa bibliográfica, uma vez que essa 

metodologia permite um grau de amplitude maior no “levantamento e revisão da 

literatura existente para elaboração conceitual e definição dos marcos teóricos” 

(DENKER, 1998, p.125) e estudos descritivos ou pesquisa ad hoc, pois, descrevem 

situações de mercado a partir de dados primários que podem ser quantitativos ou 

qualitativos (DENKER, 1998, p.130). 
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As análises desenvolvidas dentro do paradigma de crescimento econômico 
tendem a utilizar metodologias quantitativas, justificando suas afirmações 
mediante números e equações. Essas metodologias deixam de lado a questão 
da ação social individual e grupal que são fundamentais na configuração da 
sociedade e que precisam ser analisadas mediante o uso de metodologias 
qualitativas (DENKER, 1998, p.34). 

  

Assim, atribui-se a metodologia da pesquisa como predominantemente 

qualitativa uma vez que “as características principais dos estudos qualitativos são a 

visão holística, a abordagem indutiva e a investigação naturalística” (DENKER, 1998, 

p.35).  

Os três elementos citados acima são caracterizados por Alves Mazotti e 

Gewandsznajder (1998, p.131) da seguinte forma: 

“A visão holística parte do princípio que a compreensão de um evento ou 

comportamento só é possível em função da compreensão das inter-relações que surgem 

de determinado contexto”.  

A abordagem indutiva pode ser definida como aquela em que o pesquisador 

parte de observações mais livres, possibilitando que dimensões e categorias de interesse 

emerjam progressivamente durante o processo de pesquisa tendo sido então abordadas 

no estudo de caso interagindo desde as variáveis socioambientais da inserção do 

produto turístico ao controle ambiental do mesmo já em operação. 

 

Já o método qualitativo utilizado para a fase exploratória da pesquisa: 

(...) trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis ou ainda, é apropriado para a avaliação 
formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um programa, ou 
plano, ou mesmo quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando 
se trata de selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção 
(ROESCH, 1999, p.155). 
 

   As análises descritivas foram realizadas categoricamente, visto que, seu 

objetivo segundo (CERVO; BERVIAN, 1996) é observar, registrar, analisar e 

correlacionar fatos (variáveis) sem manipulá-los.  

No entanto, conforme (GIL, 2002, p.42): 

 Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 
existência de relação entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa 
relação. Nesse caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da 
explicativa e ainda quando acabam servindo mais para proporcionar uma 
nova visão do problema a aproxima das pesquisas exploratórias. 
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Corroborando com a descrição não manipulada dos fatos, a pesquisa exploratória 

“realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre os 

elementos da mesma” (CERVO; BERVIAN, 1996, p.49) .  

 
Ainda, a pesquisa documental “vale-se de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos 

da pesquisa” (GIL, 2002, p.45) “nesta categoria estão os documentos conservados em 

arquivos de órgãos públicos e instituições privadas” (GIL, 2002, p.46). Serão 

consultados como fontes de pesquisa livros, revistas, websites e trabalhos acadêmicos 

nacionais e internacionais para o levantamento de dados e embasamento teórico. 

Dessa maneira, destacam-se nessa pesquisa os seguintes procedimentos 

metodológicos a abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória 

em fontes primárias e secundárias em organizações governamentais e não 

governamentais; análise documental descritiva e comparativa através do levantamento 

de relatórios de pesquisas técnicas e científicas. 

Com os pressupostos apresentados, o foco do estudo incide na abordagem 

conceitual e modelos de sustentabilidade fundamentadas em pertinente revisão de 

literatura. 

4.1 Procedimentos da pesquisa  
 

A abordagem inicia, caracterizando-se o produto turístico golfe a partir da 

descrição do elemento fundamental do produto turístico “o campo de golfe”, seus 

componentes e atributos.  

Uma vez que o diferencial do produto está condicionado à qualidade do campo 

de golfe, a configuração dos buracos, elementos singulares na composição de um campo 

de golfe, e a manutenção do gramado, elemento fundamental ao atributo qualidade, 

apresentam-se condicionados a uma oferta de água necessária para a irrigação dos 

campos de golfe destacado aqui em função da escassez desse recurso a nível global. 

Os produtos, sub-produtos e resíduos dos bens e serviços do produto turístico 

golfe serão elencados de maneira a caracterizar as transformações resultantes na 

paisagem onde são inseridos os mesmos de maneira a identificar os impactos do golfe 

nos recursos naturais. 



 

A figura 1 ilustra os elementos principais 

cada um desses elementos ser

tópicos fundamentais para o entendimento de como se dá o 

um campo de golfe.  

 

Figura 1: Organograma dos elementos abordados no planejamento e gestão de campos 

de golfe 
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

Partindo do princípio de que a atividade turística representa segundo Conrad; 

Barreto (2005) “a maior indústria do mundo” podendo ser considerada como 

oportunidade de desenvolvimento para países pobres e emergentes, afirmativa 

considerada justificável em função de aspectos econômicos como: entrada de divisas, 

geração de emprego e renda para múltiplos setores atrelados a atividade turística como a 

construção civil, comunicações, transportes, alimentação entre inúmeros serviços e 

comércio.  

Afirma-se que o turismo é uma atividade multifacetada que se inter-relaciona 

com diversos segmentos econômicos e demanda um complexo conjunto de ações 

setoriais para o seu desenvolvimento. Observa-se que somente por meio de uma ação 

intersetorial integrada nas três esferas da gestão pública e da parceria com a iniciativa 

privada, os recursos turísticos se transformarão, efetivamente, em produtos turísticos, 

propiciando o desenvolvimento sustentável da atividade, com a valorização e a proteção 

do patrimônio natural e cultural e o respeito às diversidades regionais (BRASIL, 2007). 

Verifica-se que a congruência do desenvolvimento do turismo do golfe sob a 

ótica do desenvolvimento sustentável denota a complexidade e o grande desafio que o 

turismo relaciona entre o meio e os agentes onde se insere.  

O turismo como qualquer outro setor da economia, apresenta problemas 

resultantes de fracassos e imperfeições do mercado e das subseqüentes respostas do 

governo. Por ser de difícil definição dada às características especiais de serviços e 

estrutura, o turismo é conseqüentemente, cercado por problemas de análise, 

monitorização, coordenação e elaboração de políticas. (HALL, 2004) 

Compreende-se que para inserir os princípios do desenvolvimento sustentável no 

âmbito do planejamento e gestão de destinos turísticos as relações e transformações no 

meio onde se insere são orientadas no sentido de estabelecer um sistema de indicadores 

para a análise, avaliação e acompanhamento público das políticas privadas em 

empreendimentos turísticos. 

No princípio da sustentabilidade segundo orientações da Organização Mundial 

do Turismo (OMT, 2003), o termo sustentável é considerado como ação segura no 
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sentido de envolver os aspectos físicos e ambientais que influenciam diretamente nas 

condições de saúde e qualidade de vida de turistas e autóctones, observando de forma 

impar a relação entre os seres humanos, suas atividades e o uso do espaço que os 

envolve. 

Para Hall (2004, p.23) “a sustentabilidade é uma meta política qualitativamente 

diversa- não é específica, não é facilmente compreendida ou quantificável, e lida com 

prazos em geral não adotados”. 

 Entretanto, entende-se que apesar dessas características ambíguas, 

provavelmente os problemas de planejamento turístico e políticas públicas para o 

turismo ainda são os desafios mais importantes de nosso tempo. E considera-se também 

a razão que obriga a avaliação e discussão de maneira minuciosa de qual maneira o 

planejamento turístico poderá contribuir com modelos e formas mais sustentáveis para o 

desenvolvimento econômico e social da atividade e do país de maneira holística. 

Segundo Sachs (1993, 37 e 38) o ecodesenvolvimento leva em conta o 

planejamento de desenvolvimento em cinco dimensões de sustentabilidade: 

A primeira dimensão: Social, cuja meta é construir uma civilização com maior 

equidade na distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir o abismo entre os 

padrões de vida dos ricos e dos pobres, o que se entende como a criação de um processo 

de desenvolvimento que seja sustentado por crescimento e subsidiado por uma visão do 

que seja uma sociedade boa.  

A segunda dimensão: Econômica, compreende o gerenciamento mais eficiente 

dos recursos que deve ser tornada possível através da alocação e de um fluxo constante 

de investimentos públicos e privados.  

A terceira dimensão: Ecológica, diretamente relacionada com o Estudo de Caso 

do Costão Golf, considera as seguintes ferramentas: 

- Ampliar a capacidade de carga da espaçonave Terra, através da criatividade, isto é, 

intensificando o uso do potencial de recursos dos diversos ecossistemas, com um 

mínimo de danos aos sistemas de sustentação da vida; 

- Limitar o consumo de combustíveis fósseis e de outro recursos e produtos que são 

facilmente esgotáveis ou danosos ao meio ambiente, substituindo-os por recursos ou 
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produtos renováveis e/ou abundantes, usados de forma não agressiva ao meio 

ambiente; 

- Reduzir o volume de resíduos e de poluição, através da conservação de energia e 

de recursos e da reciclagem; 

- Promover a autolimitação no consumo de materiais por parte dos países ricos e dos 

indivíduos em todo o planeta; 

- Intensifica a pesquisa para a obtenção de tecnologias de baixo teor de resíduos e 

eficientes no uso de recursos para o desenvolvimento urbano, rural e industrial; 

- Definir normas para uma adequada proteção ambiental, desenhando a máquina 

institucional e selecionando o composto de instrumentos econômicos, legais e 

administrativos necessários para o seu cumprimento. 

A quarta dimensão: Espacial, que de ser dirigida para a obtenção de uma 

configuração rural-urbana mais equilibrada e uma melhor distribuição territorial de 

assentamentos urbanos e atividades econômicas, com ênfase no que segue: 

-  Reduzir a concentração excessiva nas áreas metropolitanas; 

- Frear a destruição de ecossistemas frágeis, mas de importância vital, através de 

processos de colonização sem controle; 

- Promover a agricultura e a exploração agrícola das florestas através de técnicas 

modernas, regenerativas, por pequenos agricultores, notadamente através do uso de 

pacotes tecnológicos adequados, do crédito e do acesso a mercados; 

- Explorar o potencial da industrialização descentralizada, acoplada à nova geração 

de tecnologias, com referência especial às indústrias de biomassa e do seu papel na 

criação de oportunidades de emprego não-agrícolas nas áreas rurais criar uma rede de 

reservas naturais e de biosfera, para proteger a biodiversidade. 

A quinta dimensão: Cutural, assim com a terceira dimensão estreitamente 

relacionada com o estudo de caso inclui a procura de raízes endógenas de processos de 

modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que busquem mudanças 

dentro da continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções específicas para o local, o 
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ecossistema, a cultura, inseridas nesse estudo, a partir da normatização internacional 

recomendada para o planejamento e gestão do produto turístico golfe através das best 

management pratices aplicadas ao manejo do campo de golfe. 

Por outro lado, complementando o desenvolvimento do turismo, essa atividade 

tornou-se parte integrante da máquina de muitos governos como propulsão de 

desenvolvimento social e econômico, de maneira que os mecanismos de mitigação do 

setor são ordenados em função da visão e importância que o estado normativo dá para 

essa atividade. Assim, a política pública para o turismo é tudo que os governos decidem 

fazer ou não com relação ao setor. (Hall, 2004; Jenkins, 1993; Hall e Jenkins, 1995). 

Ainda de acordo com Hall (2004, p.27) a interferência do governo permite 

oferecer benefícios públicos amplamente disponíveis, apoiar projetos com elevados 

custos de capital e envolver novas tecnologias. Educar e oferecer informações. Sendo 

assim, o autor também afirma que: 

As políticas públicas podem ser analisadas por motivos políticos para 
assegurar que as políticas “certas” sejam adotadas “a fim de alcançar as 
metas adequadas”. Esse último enfoque suscita questões importantes como a 
de definir e identificar o que e quem determina o que é certo. Essas questões 
refletem o jogo de interesses e valores que influenciam e definem o 
planejamento turístico e os processos políticos (Hall, 2004, p.28). 

No entanto, Getz (1987, p.3) considera que o planejamento turístico deve ser 

“um processo, baseado em pesquisa e avaliação, que busca otimizar o potencial de 

contribuição do turismo ao bem-estar humano e à qualidade do meio ambiente e 

portanto inerente ao princípio de sustentabilidade”. 

Assim, para Hall (2004, p.29) o planejamento a fim de contribuir ao bem-estar 

humano e a qualidade do meio ambiente em longo prazo deve envolver novas 

tecnologias atreladas a um sistema de indicadores para a análise, avaliação e 

acompanhamento público das políticas privadas de desenvolvimento do setor, ou seja: 

Embora o planejamento não seja uma panacéia para todos os males, quando 
totalmente voltado para processos ele pode minimizar impactos 
potencialmente negativos, maximizar retornos econômicos nos destinos e, 
dessa forma, estimular uma resposta mais positiva por parte da comunidade 
hospedeira em relação ao turismo no longo prazo. (Hall, 2004, p.29). 

Hall (2004, p.48) também considera que a inserção do princípio de 

sustentabilidade no planejamento turístico pode ser bem compreendido na abordagem 

do uso do solo, físico ou espacial. Sendo que, o método físico espacial originou-se nos 
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trabalhos dos geógrafos, planejadores do uso do solo urbano e regional e de 

conservacionistas que defendem uma abordagem racional para o planejamento dos 

recursos naturais. O planejamento do solo é apontado então como uma das formas mais 

antigas de proteção ambiental. O planejamento físico ou espacial refere-se ao 

planejamento com um componente espacial ou geográfico no qual o objetivo geral é 

preparar uma estrutura espacial de atividades (ou usos do solo) que, de alguma forma, é 

melhor que o padrão existente sem planejamento. 

Á medida que a abordagem uso do solo/espacial evoluiu assumiu mais aspectos, 

de empreendimentos maiores, no campo do uso do solo e de planejamento físico, 

procurando integrar aspectos de planejamento cultural e social a uma abordagem 

ecológica como resposta ao desafio do desenvolvimento sustentável. Essa conjuntura 

descrita por Evans (1997, p.5) como planejamento ambiental contemporâneo, algo 

concebido como uma abordagem integrada e holística ao ambiente transcendendo os 

limites departamentais e profissionais tradicionais.  

O planejamento ambiental visa assegurar a meta de longo prazo de 

sustentabilidade ambiental. Para a instalação de infraestrutura em um ambiente 

condiciona-se o licenciamento ambiental. 

Entende-se por licenciamento ambiental, a etapa obrigatória a todos as 

atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, capazes de modificar, sob qualquer 

forma, o ambiente no qual vão operar. De maneira que os empresários que almejam a 

instalação de um projeto em áreas específicas precisam obter uma licença com os 

órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), de 

acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente.  

A aprovação da licença ambiental depende do cumprimento e da qualidade do 

Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 

(EIA/RIMA), os quais analisam as condições ambientais da área de influência dos 

projetos, verificando os impactos positivos e negativos da implantação e da não 

implantação, da mesma forma esses estudos sugerem medidas para mitigar e monitorar 

os possíveis prejuízos causados ao meio ambiente. 

Para Ruschmann (1997, p.131): 

Os estudos da inserção de projetos no meio ambiente, os Rimas- Relatórios 
de Impacto sobre o meio ambiente, devem ser conduzidos de forma global e 
integrada e direcionados para um processo de decisão que antecipe e previna 
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os impactos antes da sua ocorrência, visando evitar os problemas e conflitos 
decorrentes da implantação de equipamentos em desacordo com as normas de 
preservação ambiental. 

 

De acordo com as normas de preservação ambiental, o EIA/RIMA, é 

regulamentado pela Resolução nº 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), órgão composto por representantes de órgãos públicos, do setor 

empresarial e da sociedade civil, e criado para propor diretrizes de políticas ambientais e 

definir normas para o setor. Esses estudos devem ser feitos pelos empreendedores e 

avaliados por um órgão ambiental. 

De acordo com o artigo 8° da Resolução 237/97, do CONAMA, as licenças 

podem ser expedidas pelos órgãos ambientais, em Florianópolis, o órgão público 

responsável por essa função é a FATMA, (Fundação do Meio Ambiente), órgão 

ambiental da esfera estadual do Governo de Santa Catarina cuja missão maior é garantir 

a preservação dos recursos naturais do estado.  

O licenciamento ambiental é um procedimento composto por três fases distintas 

que pontuam a instalação, localização, ampliação e operação de um empreendimento 

com potencialidade de Impacto Ambiental, faz-se assim necessárias três modalidades de 

licenças, quais sejam: a Licença Prévia (LAP), a Licença de Instalação (LAI) e a 

Licença de Operação (LAO). 

 

Quadro 1: Modalidades de Licença Ambiental 

Licença Prévia (LAP) Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou 
atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes, a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

Licença de Instalação 
(LAI)  

Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da 
qual constituem motivo determinante. 

Licença de Operação 
(LAO)  

Autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação 
do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as 
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 
operação. 

Fonte: A autora adaptação artigo 8° da Resolução 237/97, do CONAMA. 
 
Conforme o quadro 1, a Licença Prévia e a Licença de Instalação são concedidas 

nas fases de planejamento e instalação da atividade, respectivamente, enquanto que, a 

Licença de Operação é concedida em caráter final, ou seja, esta última só será concedida 

após o cumprimento de todas as exigências previstas nas licenças anteriores. 
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Portanto, em função das prerrogativas acima citadas apresentamos a 

fundamentação teórica referente ao planejamento e gestão do turismo utilizada na 

pesquisa que segue para assim, sob a ótica e os princípios de sustentabilidade, no 

âmbito do planejamento turístico relacionar às interações destes temas para melhor 

compreender o turismo em campos de golfe. 

5.1 O Produto Turístico Golfe 
 

O golfe é destaque na economia de países desenvolvidos, por exemplo, segundo 

os dados da Golf.Tur (2011), nos Estados Unidos, o golfe movimenta mais que 30 

bilhões de dólares por ano nos 16.743 campos existentes no país. A popularidade do 

esporte é tamanha no país que 71% dos jogos acontecem em campos públicos ou que 

cobram Green Fee ao qual é uma taxa para uso de não associados. A aglomeração de 

campos de golfe, principal característica dos EUA, gera importância em um destino 

como atrativo turístico. Ainda de acordo com a GolfTur (2011): 

No que diz respeito ao turismo, não há dúvida de que em um país como os 
Estados Unidos, os campos de golfe contribuem para que um estado ou uma 
região se estabeleça como destino importante. O município de Palm Beach, 
por exemplo, possui aproximadamente 150 campos e é o golfe o principal 
motivo de atração de turistas. 

No entanto, observa-se que o público-alvo desse produto, o golfista, tem por 

característica o desejo de variar de climas, paisagens, topografia e belezas naturais nas 

suas experiências com o esporte, o que favorece e impulsiona a criação de novos 

destinos. 

Nesse sentido, salienta-se que o golfe tem sido desenvolvido no turismo como 

especialidade no que se refere à geração de pluralidade na oferta de destinos tradicionais 

e novos, pois, esse é um nicho de mercado descoberto recentemente em países em 

desenvolvimento. Portanto, os campos de golfe podem ser encontrados nos mais 

variados destinos e paisagens.  

De acordo com o relatório Golf Benchmark Survey in South America da empresa 

KPMG (2008) o golfe foi introduzido América do Sul na virada do século XIX e teve 

rápido desenvolvimento o que se pode verificar através dos números apresentados na 

região: 

A América do Sul conta atualmente aproximadamente com 550 campos de 
golfe em operação e 130 em construção, quase a metade, ou seja, 48% do 
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total desses campos estão localizados em território argentino, seguidos pelo 
Brasil com 19%, Chile com 11%, Colômbia com 9% e Venezuela com 7% 
(GOLF BENCHMARK, 2008). 

O relatório da KPMG também demonstra que o Brasil é o país com maior 

potencial de crescimento para o golfe em toda a América do Sul, estima a população sul 

americana de golfistas em 120.000 jogadores e ainda que o país tenha apresentado 

crescimento superior a 10% ao ano nos últimos anos. 

Nesse contexto, o Brasil através dos planos elaborados pelo Ministério do 

Turismo, destaque para o Plano Nacional de Turismo (PNT), incorpora o planejamento 

e políticas públicas através de diretrizes e programas que visam desenvolver o produto 

turístico brasileiro com qualidade, considerando as diversidades regionais, culturais e 

naturais para incrementar o consumo dos produtos turísticos brasileiros no mercado 

doméstico e internacional. 

Sob essa esfera, visualiza-se que o poder público manifesta-se escolhendo 

prioridades a serem desenvolvidas no ambiente nacional baseadas em um estudo de 

mercado e identificação de potencialidades que gerem diferencial, especialização e 

qualidade na sua oferta turística. 

Nos últimos quatro anos, o turismo brasileiro vem respondendo aos desafios de 

desenvolvimento do turismo nacional através das metas do Plano Nacional do Turismo. 

O Governo Federal, empresários, terceiro setor, estados e municípios trabalharam juntos 

para colocar em prática uma nova política para o turismo. “Pela primeira vez na história, 

o turismo tornou-se prioridade de governo, com resultados positivos para a economia e 

o desenvolvimento social do país” (BRASIL, 2010). 

De acordo com as ações de desenvolvimento para a internacionalização do 

turismo brasileiro, iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com órgãos e 

instituições de apoio, verifica-se a necessidade de criação e desenvolvimento de 

produtos turísticos em nichos de mercados específicos para gerar pluralidade na oferta 

turística e atrair turistas de maior poder aquisitivo, dessa maneira, o segmento de 

turismo esportivo dedicado a prática do golfe apresenta-se como uma alternativa 

altamente especializada em amplo crescimento no Brasil. 

No relatório executivo do Plano Aquarela, entende-se que o golfe é considerado 

como um importante nicho de mercado para o turismo uma vez que  é apontado como o 
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esporte que mais cresce no mundo, com taxa média anual de 10%. Os dados que 

ilustram a importância do golfe avaliam uma oportunidade de negócios para atrair uma 

população de 50 milhões de jogadores de golfe em todo o mundo, desse número de 

adeptos estima-se que 30% façam viagens internacionais buscando locais agradáveis 

para a prática do golfe, o que corresponde a aproximadamente 15 milhões de turistas, 

que por conseqüência, são responsáveis por uma receita de 12 bilhões de dólares. 

(BRASIL, 2006). 

Enquanto que, Ansarah (2005, p.295) afirma que as receitas geradas pelo 

mercado do golfe e o público adepto dessa prática esportiva não podem ser desprezados 

em função do alto índice divisas que proporcionam com altos gastos per capita em um 

período relativamente curto de turismo e do alto poder aquisitivo desse público, pois, 

segundo a opinião da autora, “esses turistas chegam a consumir, em média por ano, 

cerca de US$ 26,1 bilhões em viagens para praticar o esporte.”  

Observa-se que embora haja discrepâncias em relação à receita gerada pelo 

turista golfista há consenso em admitir a importância em entrada de divisas pela qual 

esse público é responsável. Segundo Urata; Garroti (2004, p.3), “O turista golfista é a 

fatia do mercado que todos querem, porque ele tem bom poder aquisitivo e gasta 50% a 

mais que o turista comum”. 

No que se refere ás políticas públicas, o Ministério de Turismo reconhecendo a 

importância da diversificação e especialização de seus produtos turísticos para atrair um 

público diferenciado incorporou golfe como alternativa para promover o país no 

exterior: 

O golfe é um dos onze produtos turísticos através dos quais a Embratur 
passou a promover o Brasil no exterior. Durante todo o ano de 2008 foram 
desenvolvidas várias ações tendo como alvo mais de dez países, com recursos 
na ordem de R$ 800 mil com a meta de tornar o Brasil referência mundial do 
turismo de golfe. (BRASIL..., 2009a) 

 

No que se refere a parcerias entre políticas públicas e privadas, percebe-se que 

para o Brasil aumentar a fatia de mercado atribuída ao turismo de golfe, as estratégias 

da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) tiveram de envolver a criação do Plano 

Estratégico do Bureau Brasileiro de Turismo de Golfe (BBTG), elaborado em parceria 
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com a Confederação Brasileira de Golfe (CBG), com o objetivo de promover os campos 

de golfe brasileiros para os turistas estrangeiros. 

Entre os objetivos do Bureau está a promoção do país como um destino 

internacional de golfe, a divulgação dos empreendimentos de golfe junto aos praticantes 

brasileiros e o apoio dos empreendimentos do ponto de vista técnico, econômico-

financeiro e operacional para garantir um padrão de qualidade internacional que permita 

o crescimento do setor. 

Criado em 2003, como órgão dentro da Confederação Brasileira de Golfe, o 

Bureau Brasileiro de Turismo de Golfe congrega campos de golfe de turismo, hotéis, 

operadoras turísticas, companhias aéreas e empresas prestadoras de serviço nesta área. 

Os focos de atuação do BBTG convergem na promoção do Brasil como destino 

internacional de Turismo de Golfe, no treinamento para preparar agentes locais para 

receber o turista golfista de acordo com suas peculiaridades e na pesquisa para a 

obtenção de dados sobre Turismo de Golfe no Brasil. 

Quadro 2:Objetivos estratégicos do Bureau Brasileiro de Turismo de Golfe 

- Promover os empreendimentos de golfe junto aos golfistas brasileiros incrementando o turismo interno 

de golfe; 

- Apoiar e nortear os empreendimentos existentes e os investimentos em novos projetos de golfe para 

garantir um padrão de qualidade de nível internacional que permita o franco crescimento do turismo 

receptivo e, conseqüentemente, o sucesso dos próprios complexos hoteleiros; 

- Representar os empreendimentos e demais agentes de mercado envolvidos com o golfe junto aos 

organismos de turismo nacionais e internacionais, privados ou governamentais; 

- Normatizar e certificar os empreendimentos e agentes de mercado de golfe para garantir um padrão de 

qualidade único e de nível internacional; 

Fonte: (Bureau Brasileiro de Turismo de Golfe, 2011). 

O quadro 2 relaciona os objetivos estratégicos do BBTG com a infra-estrutura 

do golfe no país no intuito de manter assegurada a qualidade e padrão dos 

empreendimentos gosfísticos no país, além de promover os empreendimentos nacionais. 

No que concerne ao desenvolvimento da infra-estrutura do golfe no Brasil, 

entende-se que o acesso ao Planejamento Turístico do Golfe no Brasil feito pela IAGTO 
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(International Association of Golf Tour Operators), ou Associação Internacional dos 

Operadores de Turismo do Golfe destaca-se como um benefício gerado aos 

empreendimentos filiados ao BBTG. 

A IAGTO é uma organização global para a indústria do turismo do golfe criada 

em 1997, opera em 89 países sendo composta por 1636 membros que compreendem 

operadores do turismo do golfe, resorts, hotéis, campos de golfe e companhias aéreas. 

Estima-se que a IAGTO controle mais de 80% dos pacotes turísticos vendidos ao redor 

do mundo para o turismo do golfe. Dentre as diversas atividades desenvolvidas pela 

IAGTO, destacam-se a realização da International Golf Travel Market (IGTM), uma 

das principais feiras do segmento, a confecção do Anuário de Turismo de Golfe, 

diretório com informações e contatos dos principais destinos de golfe do mundo, e a 

administração do IGTWA (International Golf Travel Writers Association), que cuida da 

imprensa e promove o crescimento do turismo de golfe em todo o mundo. 

A missão da IAGTO, no que se refere às atividades, aos serviços e benefícios 

para seus associados, está fundamentada nos princípios ilustrados no quadro 3. 

Quadro 3: A missão da IAGTO 

- Representar o interesse dos seus membros e da indústria global de turismo de golfe; 

- Criar oportunidades de negócios para os operadores e parceiros da indústria; 

- Sensibilizar os membros do turismo do golfe sobre os produtos e serviços; 

- Promover a implementação das melhores práticas na indústria do turismo do golfe;  

- Gerar e melhorar o acesso às informações do mercado do golfe; 

- Promover o desenvolvimento da indústria do golfe em âmbito global 

Fonte: (Bureau Brasileiro de Turismo de Golfe, 2011). 

A partir da união de esforços desses diversos órgãos em congruência, com a 

premissa de fortalecer a vinda de turistas estrangeiros cujo interesse seja desbravar as 

riquezas naturais do Brasil e apresentar os campos de golfe aos amantes da modalidade 

esportiva de outros países, a Embratur, desde o ano de 2008, apoiou a participação dos 

Bureaux de Ecoturismo e Turismo de Golfe em importantes eventos internacionais. 
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O Bureau Brasileiro de Turismo de Golfe participou, no dia 25 de agosto de 

2008, da PGA Fall Expo 2008 (Professional Golfers Association), uma das maiores 

feiras internacionais dedicadas ao esporte, realizada em Las Vegas nos Estados Unidos. 

O compromisso seguinte foi na IGTM (Internacional Golf Travel Market), que 

aconteceu de 17 a 20 de novembro de 2008 em Marbella na Espanha. 

Em conjunto com a Embratur o BBTG participou da primeira edição da Portugal 

Golf Show, com o objetivo de tornar o país um ponto de referência para golfistas, 

profissionais e empresas do setor. Por meio do Bureau de Golfe e do Escritório 

Brasileiro de Turismo em Portugal, o Instituto distribuiu, durante os três dias de evento, 

material promocional sobre campos de golfe, hotéis e operadoras brasileiras associadas 

ao Bureau para os cerca de 10 mil visitantes esperados pela organização do evento. 

No segundo ano de participação, o Brasil em busca da geração de oportunidades 

de negócios e investimentos, esteve presente no PGA Merchandise Show, a maior feira 

de exposição, vendas e relacionamento de golfe do mundo. 

Para dimensionar a importância desse evento, na sua última edição, o PGA 

Merchandise Show atraiu 43.549 profissionais da indústria do golfe de 75 países, os 

principais países visitantes são: Canadá, Reino Unido, Japão, Alemanha, Coréia, 

Holanda, México, Taiwan, Suíça e França que foram a Orlando testar os últimos 

lançamentos em produtos, tecnologias e serviços, desenvolvendo sua participação nos 

negócios do setor e seus relacionamentos comerciais. (GOLFE PORTAL BRASILEIRO 

DO TURISMO, 2011). 

Fruto das campanhas de promoção do golfe brasileiro, o Brasil foi premiado 

como “Destino Revelação do Ano” em 2010 (Undiscovered Golf Destination of the 

Year) no evento mais importante de golfe realizado em Málaga, na Espanha, o país 

concorreu com outros 20 países. (EMBRATUR, 2011).  

A premiação é resultado de um intenso trabalho desenvolvido pelo Bureau 

Nacional de Turismo de Golfe, entidade promocional ligada à Confederação Brasileira 

de Golfe e que reúne operadores, campos de golfe, hotéis e companhias aéreas, em 

parceria com a Embratur. 

Essa ênfase do Ministério de Turismo em promover o “produto golfe brasileiro” 

se justifica, pois, o Brasil, surge como potencial destino para a captação de 

investimentos no setor como ambiente exótico para a implantação de novos destinos 

visto que, de acordo com dados da European Golf Association, o esporte tem crescido 
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no país num ritmo superior ao índice mundial, em 2004, o crescimento brasileiro foi de 

15%. (BRASIL, 2006). 

Ansarah (2005, p.296) aponta um crescimento de 550% da população de 

golfistas no Brasil, visto que, em 1998 o país possuía uma população de 3 mil golfistas 

e atualmente esse número está próximo dos 20 mil. 

Em função do aumento da demanda doméstica, a Embratur em parceria com a 

Confederação Brasileira de Golfe (CBG) criou o circuito nacional “Conheça o Brasil 

jogando golfe” no ano de 2004 envolvendo destinos como Costa do Sauípe, Ilha de 

Comandatuba e Trancoso (Bahia), Foz do Iguaçú (Paraná), Porto Alegre (Rio Grande do 

Sul), Mogi das Cruzes (São Paulo), Búzios e Angra dos Reis (Rio de Janeiro). 

Observa-se na figura 2, o portal brasileiro de turismo, a apresentação do golfe 

como produto turístico no nicho de esportes.  

Figura 2 - Página do Portal Brasileiro de Turismo destaque para o esporte golfe 

 

 Fonte: PORTAL BRASILEIRO DE TURISMO. Disponível 
em:<http://www.braziltour.com/site/br/tour_produtos/internas_submenu.php?id=8&fatherId=2> 
Acesso em:28 set. 2010. 

No sítio (figura 2), encontram-se informações referentes ao crescimento no 

setor, população, geografia da oferta de campos de golfe e destinos em destaque. 

Este portal traz também informação de que o país possui campos de golfe de 

nível internacional espalhados em 12 Estados, sendo que os melhores ficam em Brasília, 

Costa do Sauípe e Curitiba. Segue fazendo menção de que os campos brasileiros se 

destacam pela beleza dos cenários, pela boa estrutura e pelas dificuldades naturais 
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diversificadas. E encerra mencionando que o Brasil ainda não possui jogadores de golfe 

entre os melhores do mundo. Mas, no que depender do interesse pelo esporte, isso não 

tardará a acontecer. 

Na figura 3, também referente ao portal brasileiro de turismo encontram-se 

disponíveis informações técnicas e os principais roteiros brasileiros voltados para a 

prática do golfe em território nacional. O sítio apresenta o histórico do golfe brasileiro, 

dicas sobre a prática e o esporte como o tempo e comportamento dos ventos, além de 

notícias sobre golfe no Brasil. 

Figura 3- Página do Portal Brasileiro de Turismo evidenciando o produto golfe 

 

Fonte: PORTAL BRASILEIRO DE TURISMO Disponível em: 
http://www.braziltour.com/golf/html/pt/go_home.php. Acesso em: 28 set. 2010. 

Verifica-se que as ações acima descritas almejam conquistar os golfistas ou 

jogadores de golfe que buscam vorazmente novos destinos e campos de golfe que 

atendam às exigências de beleza e dificuldades naturais, com boa qualidade para a 

prática. Como componente importante do produto turístico, o golfe, proporciona a 

criação do circuito nacional do golfe nos resorts brasileiros, sobretudo em baixa 

temporada ou quando os hotéis ficam ociosos movimentando a economia do destino 

além de projetar a imagem do país nacional e internacionalmente como um destino de 

golfe especializado.  

O esporte atua como fator de qualificação e diversificação da oferta turística 

brasileira, tornando-se importante recurso no sentido de influenciar o consumidor na 

escolha do seu destino de férias. 
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5.1.1- O campo de golfe 
 

Para Losivolo; Peil (2010) o campo de golfe é uma estrutura viva e orgânica e o 

jogador deve a ela se integrar. O campo é único, posto que não existe um campo igual 

ao outro em todo o planeta e, até mesmo cada campo a cada dia mostra-se diverso. “É 

uma metonímia da natureza.”  

De acordo com a Federação do Golfe do Estado do Rio de Janeiro (2010) o 

campo de golfe é dividido em 18 seções denominada buracos. Cada buraco é 

constituído por uma área de saída denominada tee e por uma área de chegada 

denominada green, onde fica o buraco em que o jogador introduz a bola concluindo o 

jogo no buraco respectivo e assim sucessivamente até introduzir a bola no buraco do 

green 18, quando termina a partida. 

Um campo de golfe de 18 buracos é composto por dois tipos de obstáculos: 

bunkers, pequenas depressões de terreno arenoso ou similar (cuja medida gira em torno 

de 1hectare) e obstáculos de água que podem ser naturais ou artificiais (lagos cuja 

medida gira em torno de 5 hectares ou 50 000 metros quadrados).  

Os fairway ou ruas, constitui até 90% da superfície verde, é onde desenvolve  a 

maior parte do jogo.  Os tees correspondem a zona de saída da cada buraco (a medida 

gira em torno de 1hectare ou 10 000 metros quadrados).  

Os greens onde termina o jogo (a medida gira em torno de 1,5 hectares).  É uma 

zona especialmente preparada onde se modifica o solo em profundidade com 

determinados substratos, exige semeadura de espécies de gramas com requerimentos 

especiais (Gómez-Lama et al ,1994).  

A medida oficial das distâncias no jogo de golfe é a jarda, que é ligeiramente 

menor que um metro, equivale a 91,4 cm. 

Geralmente, há cinco grupos de tees, o frontal tem 140 jardas, para novatos, o 

intermediário com 175 jardas para mulheres, juniores e seniores avançados, o tee 

principal, com 210 jardas para homens médios e seniores avançados, o tee traseiro com 

240 jardas para jogadores avançados e mulheres profissionais e o tee profissional com 

270 jardas (MILL, 2003).  
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Em termos de padronização arquitetônica de espaçamento para campos de golfe, 

por exemplo, Mill (2003) define o campo de golfe “tipo regular”, como um campo que 

provavelmente terá três combinações de tees com 5200 a 7200 jardas de comprimento, 

para jogadores diversos. Com o objetivo de tornar o jogo justo e prazeroso, os buracos 

deverão ser espalhados deforma regular, ao longo de dois circuitos de nove buracos 

cada.  

O conceito de ‘par’ para cada buraco ilustra o número de tacadas estipuladas 

para introduzir a bola no buraco da bandeira respectiva. 

Para Bernardes (2007) a arquitetura dos campos é muito variada e feita por 

especialistas. São estes que examinam a configuração do terreno a ser construído o 

campo de golfe e dispõem o alinhamento dos fairways, a situação dos tees e dos greens, 

colocam os obstáculos, chamados bunkers ou bancas, aproveitando rios e/ou lagos para 

dificultar o caminho das bolas em direção ao alvo.  

Assim, para entender os componentes de um campo de golfe, fragmenta-se o 

campo em um buraco. Um buraco então é composto pelo tee, local de saída, onde se dá 

a primeira tacada em direção ao fairway, a área de jogo entre o  tee  e o green.  

O green é o local onde está o buraco para finalizar a etapa, protegido pelos 

bunkers, bancas de areia em profundidade no terreno.  

São considerados obstáculos ou azares os bunkers, lagos e roughs, grama alta 

que acompanha a extensão do fairway. Esses elementos do campo de golfe são os locais 

onde não se espera colocar a bola de golfe, pois, geram penalidade, quando isso 

acontece o jogador é obrigado a computar no jogo uma tacada mais diminuindo assim 

seu desempenho ideal. 

A figura 4, a seguir, ilustra como são dispostos os elementos fundamentais na 

composição de um buraco em um campo de golfe. Esses elementos podem mudar em 

forma e dimensão e disposição dos elementos conforme as especificidades do terreno e 

layout do campo a ser configurado. 
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Figura 4: Elementos de um buraco 

 

Fonte: (EBERT; MORAES, 2009). 

A nomenclatura buraco, refere-se a uma unidade apresentada na figura 4 e 

também ao orifício situado no green, identificado no campo de golfe por uma bandeira 

situada na sua proximidade facilitando assim a localização do local onde a bola deve ser 

inserida pelo praticante do esporte com o menor número de tacadas. 

O comprimento de cada buraco varia entre 120 a 600 metros, sendo que, o 

conjunto dos 18 buracos representa uma distância, variável entre 5.000 e 7.000 metros, 

distribuída por buracos de ‘par’ 3, ‘par 4’, e ‘par’ 5 ( EBERT; MORAES, 2009).  

Autores como Ebert e Moraes (2009) complementam a descrição de um buraco 

em um campo de golfe com os elementos: Collar, faixa que envolve o green, cortada a 

uma altura intermédia entre o fairway e o green. Approaches, área que antecede o 

green, situa-se entre o fairway e o Green e Surrounds, a área circundante ao collar. 

O conceito de ‘par’ para cada buraco ilustra o número de tacadas estipuladas 

para introduzir a bola no buraco da bandeira. 

O melhor desempenho se atribui àquele jogador que acertar o buraco da bandeira 

ou do green em menos tacadas, por essa razão existem as dificuldades, obstáculos ou 

“azares”, bem como as ondulações planejadas através do design do campo nos distintos 

elementos, que o tornam único, aumentando a dificuldade da partida ou não e em 

conseqüência o desafio maior ou menor, o que para muitos jogadores determina a 

qualidade do campo, pois, se torna atrativo para determinado segmento de praticante de 

golfe (profissional, amador, juvenil, sênior, entre outras categorias de jogadores) de 

acordo com sua habilidade. 
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De acordo com Mill (2003) a padronização de um campo de golfe se dá em 

distintas áreas e para distintas funções: 

(...) para melhorar a visibilidade, os buracos devem ficar nas elevações, 
partindo dos tees em direção à área de pouso, e desta para os greens.O 
terreno nos fairways  deve ser largo e plano o suficiente para garantir  um 
final previsível para a tacada, o que determina, uma largura entre 36 e 45 
metros. Os buracos mais curtos têm  fairway  mais estreitos. Se o fairway  for 
muito estreito, a bola pode cair na grama alta, e isso torna o jogo lento e gerar 
frustração ao jogador.Os greens devem localizar-se em declive a partir do 
tee, o próprio green deve elevar-se entre 0,30 e 0,90 m , em relação aos seus 
arredores. O pano de fundo- árvore ou um riacho- propiciam um cenário 
excelente. Os greens geralmente medem entre 1.500 e 1.400 metros 
quadrados, o suficiente para a localização de 14 buracos. O tamanho do green 
reflete a dificuldade do buraco, os buracos mais difíceis requerem greens 
maiores, da mesma forma que uma tacada mais longa. 

A estética é vivenciada pelos projetistas a partir dos princípios da arte, harmonia, 

proporção equilíbrio, ritmo e ênfase para construir campos de golfe agradáveis (MILL, 

2003). 

Complementando, segundo Graves e Cornish (1998) para alcançar o objetivo de 

tornar o jogo de golfe uma experiência memorável, os arquitetos ou designers de campo 

de golfe utilizam o princípio da arte para compor e criar campos de golfe. São 

considerados princípios da arte a harmonia, a proporção, o balanço, o ritmo e a ênfase. 

Figura 5: Integração dos princípios da arte com projetos de campo de golfe 

 

Fonte: (MILL, 2003): Integração dos processos da arte com projetos de campo de golfe. 

 Esses fatores planificados e executados cuidadosamente explicam de que forma 

um campo de golfe pode representar o diferencial de qualidade e atratividade de 

determinado campo de golfe, complexo turístico e até mesmo podendo determinar a 

identidade de um destino turístico. 
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Simplificadamente, um campo de golfe é composto por buracos, a grande 

maioria dos campos de golfe no mundo possui 18 buracos, tamanho ideal para uma 

partida oficial de golfe, no entanto, muitos campos ou complexos turísticos que 

apresentam equipamentos de golfe possuem campos de 9 buracos, onde o jogador deve 

fazer duas voltas para percorrer o percurso, o que torna o campo menos atrativo em 

relação a um campo de 18 buracos.  

Existem infra-estruturas golfisticas com 27,36 e 72 buracos. Essa configuração 

pode ser encontrada nos países com tradição no esporte e no turismo do golfe. Quando 

três ou mais campos de golfe estão no mesmo destino ou localidade se caracteriza um 

pólo turístico de golfe.  

5.1.2 Os impactos do golfe nos recursos naturais 

São diversos os impactos ambientais provenientes da implantação ou da gestão 

sócio ambiental de empreendimentos turísticos que podem comprometer a qualidade 

ambiental de seu entorno prejudicando muitas vezes o destino como um todo. 

Para Soldateli (2005) de um modo amplo, os impactos ambientais que 

prejudicam a qualidade ambiental de um destino turístico estão relacionados às 

mudanças no uso e ocupação do solo, a remoção e movimentação do solo, 

desmatamento para obras de infra- estrutura, a construção de equipamentos turísticos, a 

compactação, erosão e perda de solos ricos em nutrientes, ao uso descontrolado de água, 

a falta de tratamento adequado de efluentes, diminuindo a disponibilidade de água e 

contaminando lençóis freáticos e águas superficiais e, sobretudo, a perda contínua e 

generalizada de biodiversidade. 

Em campos de golfe a ocupação do solo se dá de forma dramática desde o 

princípio na instalação de um campo de golfe atrativo, diferenciado, arrojado e novo, 

momento onde é definido seu layout e são configuradas as mudanças necessárias no 

solo natural do terreno. O desmatamento, a remoção, a movimentação e a compactação 

do solo se dão no momento de preparo para instalação dos elementos de cada buraco.  



30 

 

O recurso água fundamental para a manutenção de um campo de golfe, 

condiciona os fatores disponibilidade de água, tratamento adequado de efluentes, 

hipotética contaminação de lençóis freáticos e/ou águas superficiais inerentes ao 

processo gestacional do projeto. Esses aspectos, vitais, à operação e manutenção do 

equipamento, são calculados previamente para que gerem auto-suficiência do 

empreendimento a longo prazo. 

Em um campo de golfe após a construção do equipamento gerencia-se a perda 

contínua e generalizada de biodiversidade, através do manejo do paisagismo e 

reflorestamento efetuado no campo, seja em função do manejo do gramado. 

Assim, para empreendimentos com campos de golfe a compactação dos solos e 

conseguinte alteração de suas características de porosidade, umidade, oxigenação, 

atividade biológica, nutrientes disponíveis e eventual perda da biodiversidade está 

relacionada ao pisoteio e ao corte de vegetação em função da remoção e movimentação 

do solo para a construção dos elementos do campo do golfe e a sua configuração com a 

introdução de espécies exóticas. 

Os problemas relacionados á alteração de fatores ecológicos (umidade, 
oxigenação, atividade biológica e disponibilidade de nutrientes) podem levar 
á perda da biodiversidade de microorganismos do solo, bem como nas 
condições de nutrição germinação e crescimento vegetal, provocando 
modificações na estrutura e composição da cobertura vegetal (SOLDATELI, 
2005, p.524). 

Buscando identificar e avaliar o grau de impacto ecológico em um sítio turístico 

Graefe e Vaske (1987) consideram indicadores que são diretamente observáveis, 

passíveis de medição e de manejo e sensíveis às alterações das condições de uso em 

uma área natural. Esses indicadores são compostos por: 

- Indicadores Físicos: Consistência do solo; drenagem do solo; erosão visível; 

quantidade de lixo; número de acessos de pedestres.    

- Indicadores Biológicos: Densidade de cobertura vegetal; vigor e porte da 

vegetação; proporção de espécies exóticas; extensão de vegetação enferma ou 

danificada; diversidade de espécies animais; sucesso reprodutivo da fauna; 

abundância de espécies da fauna silvestre.  

- Indicadores Sociais: Número de encontros entre pessoas/dia e de grupos/dia; 

número de encontros por tipo de atividade; percepção em relação aos impactos 
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ambientais; quantidade de reclamações; percepção em relação ao acúmulo de 

pessoas; número de encontros por meio de transporte.  

O uso desses indicadores todos eles relevantes e diretamente relacionados com 

as atividades de lazer em campos de golfe permite informações vitais para aprimorar o 

planejamento e o processo de uso público em ambientes providos de recursos naturais 

no âmbito do turismo. 

 Os tópicos relacionados acima como indicadores podem ser considerados uma 

das principais preocupações associadas aos campos de golfe, visto que representa a 

geração de situações de poluição.  

A poluição difusa relacionada à manutenção de um campo de golfe deriva 

principalmente da gestão de irrigação do gramado de onde provem os poluentes 

mobilizados pelo movimento de águas torrenciais e pelo escoamento de campos 

irrigados.  

Assim, o uso de pesticidas e fertilizantes na manutenção dos campos de golfe 

constitui uma ameaça, pela presença de grandes concentrações de nitratos e de fosfatos 

no escoamento superficial ou sua lixiviação para águas subterrâneas constituindo-se 

assim, na principal ameaça á qualidade do solo e das águas subterrâneas. 

 Estes movimentos de nutrientes e de sedimentos podem ser minimizados através 

de uma gestão efetiva da sua aplicação e dos fatores de escoamento, dependem da 

topografia do terreno, da capacidade de infiltração, da cobertura relvada, das práticas 

culturais e do tipo de fertilizantes (orgânicos de libertação lenta) e da presença de 

corredores de vegetação. 

5.1.3 O uso do solo e a transformação da paisagem adequada em campos de golfe 

Enfatizando que o uso do solo e a transformação da paisagem são fatores 

inerentes ao processo de instalação de um campo de golfe, as melhores práticas apontam 

para mitigar os impactos no meio natural que um campo de golfe deve ser planejado de 

forma paisagística, com aproveitamento das características do local. 

Os designers de campos de golfe, internalizados do comprometimento do golfe 

com os recursos naturais ante a sustentabilidade de sua própria existência, seguem os 
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princípios difundidos pelos especialistas no sentindo de viabilizar a provação e 

implantação de seus projetos. 

O local ideal é um vale, com partes planas a cada 200 ou 250 jardas, com 
nivelamentos inferiores a 10 %, boa localização para os greens, elevação de 
cerca de 50 a 100 pés, solo arenoso bem drenado que seque rapidamente após 
a chuva, árvores altas, das espécies apropriadas para o golfe e lagos 
permanentes (MILL, 2003, p.155).  

Terrenos com formato irregular são potencialmente mais interessantes e seguros 

para campos de golfe, propiciando desníveis no layout do campo com menores 

interferências na movimentação do solo geram maior segurança nos aspecto qualidade 

visual uma vez que terrenos quadrados ou retangulares têm maior probabilidade de ter 

buracos paralelos. Os locais compridos e estreitos restringem a opção do empreendedor 

da mesma forma que o cruzamento de estradas limita a atratividade do local gerando 

ofuscamento revés da necessidade de amplitude que remete um lindo campo de golfe. 

A topografia está relacionada com a qualidade do curso, os terrenos levemente 

inclinados são preferíveis, uma vez que os terrenos planos entediam e os íngremes 

cansam, retardam o jogo, propiciam tacadas cegas e têm custos altíssimos de 

manutenção. Os declives abruptos dificultam a visibilidade do local.  

O nivelamento do terreno para alcançar uma topografia adequada tem um custo 

muito alto, de maneira que a terra retirada das lagoas e lagos artificiais é utilizada para 

moldar pequenas colinas. Uma topografia variada oferece mais opções paisagísticas da 

mesma forma que os obstáculos naturais como córregos, barrancos, lagoas e terrenos 

inclinados tornam o campo mais interessante esteticamente e também tecnicamente por 

apresentar maior desafio ao praticante além de representar menor alteração na paisagem, 

uma vez que apresenta menor necessidade de construção de obstáculos naturais. 

As características do solo estão relacionadas com a fertilidade e a necessidade 

constante de fertilização para tornar o local ideal para o jogo e golfe. Terrenos úmidos e 

alagados representam alta necessidade de superfície de drenagem o que representa 

custos exponencialmente elevados. As condições úmidas, em um local com drenagem 

inadequada, podem reduzir o número de rodadas e conseqüentemente o número de 

rodadas e tornar a rodada menos atraente para os jogadores assim como gerar uma 

manutenção mais cara inviabilizando a atividade a longo prazo. 
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Assim, o melhor solo é o bem drenado constituído de margas arenosas e a 

instalação de um equipamento de golfe em áreas costeiras permite um empreendimento 

de baixo custo enquanto que as formações rochosas embelezam o local, mas aumentam 

os custos do empreendimento em função das irregularidades do terreno e grande 

necessidade de alteração do solo para a adequação do projeto em distinto ambiente. 

A vegetação exerce a influência mais importante sobre a característica geral de 

um campo de golfe. Áreas arborizadas, separando os fairways, por exemplo, melhoram 

o visual e o apelo ecológico (MILL, 2003, p.157).  

5.1.4 O consumo e a contaminação de água em campos de golfe 
 

A necessidade de água como recurso é associada à manutenção do gramado de 

um equipamento de golfe em proporções vitais assim como se estabelece a necessidade 

de hidratação à condição fisiológica da vida humana. 

Baixo a perspectiva da necessidade de grandes volumes de água essenciais para 

abastecer a demanda na manutenção de um gramado de golfe. O planejamento e gestão 

do equipamento turístico golfe condicionam-se ao monitoramento constante dos 

recursos hídricos que permitam a vazão e a continuidade do fornecimento de água sem 

escassez em longo prazo. Assim, intensificar ações, processos e alternativas que 

contribuam para um consumo mais limpo e eficiente do sistema hídrico em um campo 

de golfe torna-se o constante desafio para o desenvolvimento do setor.  

A água, embora seja um recurso renovável, apresenta-se com cada vez mais 

escassez visto que os reservatórios de água naturais encontram-se sensivelmente e 

gradativamente mais comprometidos em termos da qualidade dessa água. 

Segundo a Agência Nacional das Águas, desde a década de 1970, e cada vez 

maior a preocupação com o aumento de escoamento de resíduos de nitrogênio, fósforo e 

agrotóxicos nas águas superficiais e subterrâneas conseqüência grande parte da irrigação 

nas atividades agrícolas. Impactos em águas superficiais e subterrâneas que provocam 

graves danos ecológicos e potenciais impactos sobre a saúde humana: 

Águas superficiais: Escoamento superficial de sais, provocando a salinização 
das águas superficiais; escoamento superficial de fertilizantes e agrotóxicos 
às águas superficiais, provocando danos ecológicos, bioacumulação de 
espécies de peixes comestíveis. Altos níveis de elementos traço como selênio. 
(...) Águas subterrâneas: Enriquecimento das águas subterrâneas com sais e 
nutrientes (especialmente nitrato). ANA (2011, p.27) 
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Além da contaminação por nitrato, as atividades agrícolas são associadas à 

salinização da água superficial, a eutrofização (excesso de nutrientes), aos agrotóxicos 

no escoamento superficial e as alterações de padrões de erosão e sedimentação. 

Figura 6: Alterações nas concentrações de nitrogênio em grandes bacias do 

mundo nos períodos 1990-1999 e 2000-2007 

 

 
 Fonte: ANA (2011, p.26). 

A figura 6 mapeia as concentrações medianas de nitrato aumentaram na última 

década em bacias hidrográficas das Américas, da Europa, da Australásia e, mais 

significativamente, da África e do Mediterrâneo oriental, regiões onde há indústria 

turística altamente desenvolvida especializada e solidificada como grandes pólos 

turísticos. A perspectiva de contaminação representa comprometimento no 

abastecimento de água nessas regiões, grande parte delas altamente populosas que 

demandam do recurso hídrico para sua a sustentabilidade de seus importantes produtos 

turísticos. 

Para reverter à perspectiva de aumento da demanda versus escassez e 

sustentabilidade do recurso, “diversas tecnologias e abordagens efetivas estão 

disponíveis para melhorar a qualidade da água por meio da prevenção da poluição, do 

tratamento e da restauração de ecossistemas” ANA (2011, p.20).  

Nesse mesmo viés entendemos que para proteger a qualidade da água, novos e 

aprimorados marcos legais e institucionais, partindo do nível internacional ao nível 

regional são gradualmente adotados ao outorgar leis e sugerir melhores práticas de 

gestão sobre a proteção e melhoria da qualidade da água. 

As diretrizes dos órgãos reguladores supranacionais sugerem políticas e modelos 

de prevenção para a poluição que devem ser difundidas de forma ampla, como meio de 

promover a qualidade da água dos ecossistemas. 
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De forma que se faz necessário desenvolver e disseminar em todo o mundo 

métodos padronizados para a caracterização da qualidade da água, bem como diretrizes 

internacionais para a caracterização da qualidade da água em ecossistemas e áreas 

prioritárias para ações de recuperação. 

Ecossistemas saudáveis desempenham funções importantes para a qualidade da 

água, por filtrar e limpar a água contaminada. Ao proteger e restaurar os ecossistemas 

naturais, amplas melhorias podem ser conseguidas na qualidade da água e bem-estar 

econômico. Por sua vez, a proteção e a restauração de ecossistemas devem ser 

consideradas elementos básicos dos esforços sustentáveis para garantir a qualidade da 

água. 

Os mecanismos para organizar e desenvolver soluções para assegurar a 

qualidade da água de acordo com ANA (2011) envolve a melhora do entendimento 

acerca da qualidade da água, por meio de monitoramento aprimorado; esforços mais 

efetivos de comunicação e educação; melhores ferramentas financeiras e econômicas; 

implementação de métodos mais efetivos de tratamento de água e restauração de 

ecossistemas; fiscalização e aplicação da lei e arranjos institucionais; liderança política 

e comprometimento de todos os níveis da sociedade. 

Para a KPMG (2011) o uso mundial da água deverá triplicar até 2060, o 

desenvolvimento do golfe estará sujeito a um cenário de diminuição das reservas e o 

aumento populacional, agrícola e industrial. Para que o produto turístico golfe não seja 

extinto em detrimento de outras culturas os empreendimentos de golfe devem ser 

usuários de água altamente eficiente, utilizando gama completa do recurso hídrico 

reciclado e fontes alternativas, com dependência mínima em fontes potáveis. 

Em relação ao consumo de água em campos de golfe do mundo, um dado 

significante segundo Rogers e Kostingen (2009) atribui-se o uso de 9,5 bilhões de litros 

de água por dia em irrigação, mesma quantidade utilizada para abastecer 4,7 bilhões de 

pessoas/dia- praticamente a metade da população do mundo inteiro. 

De acordo com Mill (2003) um campo de golfe regular com 18 buracos necessita 

de 1,5 a 3,5 milhões de gallons de água ou de 8,5 milhões de litros a 19,8 milhões de 

litros por semana estando essa quantidade relacionada ao tipo de gramado, do sistema 

de irrigação e ao clima. 

Conforme Takashi (2007) a média de tamanho dos campos de golfe nos Estados 

Unidos é de 61hectares (610.000m2) sendo o mais encontrado campos com 32 hectares 
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a 40 hectares. O consumo de água dos campos de golfe americanos varia de 

230.000m3/ano (7,3 L/s) até 380.000m3/ano (12 L/s) e devido a este enorme consumo 

de água de irrigação que alguns estados americanos obrigam o uso da água de esgotos 

tratada, ou seja, a água de reuso. (TOMAZ, 2007).  

No Brasil os campos de golfe que existem e estão sendo construídos são de 18 

buracos com área de aproximadamente 75 ha (TOMAZ, 2007). 

Os dados acima demonstram uma considerável projeção de expansão no 

desenvolvimento do produto turístico golfe de uma cultura que necessita como recursos 

fundamentais grandes áreas territoriais bem como considerável e contínuo fluxo de 

recursos hídricos, fator sensível ante a perspectiva da escassez desses recursos. 

Com essas premissas, averiguar os a aplicação dos métodos sugeridos de 

melhores práticas, para o planejamento e gestão de campos de golfe o uso de Best 

Management Pratices (BMPs), para verificar o seu propósito fundamental “que gerem 

certo grau de sustentabilidade” no sentido de redução dos impactos e resíduos atribuídos 

a implantação e manutenção desses equipamentos em um destino turístico torna-se 

medida intrínseca no processo de desenvolvimento e implantação de novos 

equipamentos de golfe. 

5.1.5 Produtos, sub-produtos e resíduos dos bens e serviços do golfe 
 

De acordo com o Guia da Força Aérea Norte Americana para gestão ambiental 

de campos de golfe: U.S Air Force Golf course Environmental Management (GEM) 

Handbook (2008), orientado pelas Best management pratices, o produto primário do 

processo industrial do golfe é o gramado, pois, é sobre essa cobertura vegetal que se dá 

a prática do esporte e as atividades de lazer que o golfe proporciona. 

 Os campos de golfe atualmente podem utilizar diferentes tipos de grama que 

dependem da estética ou funcionalidade pretendida pelo arquiteto ou designer, da 

mesma forma, essa escolha se dará para adequar-se aos objetivos de manutenção e do 

gestor do campo de golfe ante as condições do terreno e o ambiente natural para a 

instalação do projeto. 
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De uma maneira ampla, para efeito de recurso turístico, o aspecto mais 

importante do gramado em um campo de golfe é seu efeito estético e ornamental. De 

forma prática o gramado apresenta uma série de outras utilidades, descritas no quadro 4. 

Quadro 4: Aspectos de utilidade do gramado 

                           Serve para relaxamento mental 

                               Prática de recreação e esportes 

                              Reduz os danos de erosão no solo 

            Reduz a temperatura de 1,1º C do que fosse de concreto 

           Reduz a temperatura de 0,9º C do que fosse de solo nu 

                                             Reduz a poeira 

                              Reduz barulhos de 30% a 40% 

                        Melhora a qualidade das águas de chuvas 

                           Fornece oxigênio pela fotossíntese 

        Para o paisagismo o gramado valoriza o imóvel em 6% a 15%. 

Fonte: U.S Air Force Golf course Environmental Management (GEM) Handbook (2008). 

                      

Nos campos de golfe o gramado além de representar o nível estético da 

paisagem apresenta importante qualidade funcional para a atratividade do campo de 

golfe.  

No que tange a qualidade funcional da grama, percebe-se a necessidade de 

maleabilidade e condicionamento da espécie escolhida em função da necessidade de 

ondulação e desníveis do curso no sentido de configurar o grau de dificuldade dos 

azares do campo.  

O gramado em um campo de golfe deve cobrir a área de prática do esporte com 

aspecto similar ao de um tapete, respeitando naturalmente a característica de cada 

elemento do buraco para melhor fluência da prática do golfe. 

Para que se caracterize a qualidade de um gramado são consideradas segundo 

Tomaz (2007) a quantidade de raízes e a profundidade das mesmas, a capacidade de 

recuperação da grama e o aspecto verde do gramado após a poda. 

Os aspectos forma, aspecto visual e desempenho e resposta do gramado ante o 

stress do pisoteio e manejo, tornam-se assim, fatores importantes na decisão e 

adequação do projeto. 
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 O condicionamento funcional da grama possibilita o deslize ideal da bola no 

percurso. A figura 7 demonstra a angulação ideal, em uma grama saudável, aparada 

regularmente. 

 

Figura 7: Qualidade funcional da grama. 

 
Fonte: Tomaz (2007). 

A figura 7 demonstra a angulação ideal, em uma grama saudável, permitindo o 

deslizar harmônico da bola de golfe no gramado aparado regularmente. 

Da mesma forma, para o golfe, nos quesitos funcionais do gramado, a densidade 

da grama que condiciona seu aspecto de rigidez deve ser considerado para obter o 

resultado almejado de fluência no deslize da bola no percurso do gramado. 

 

  Figura 8: Percepção de densidade da grama 

 
Fonte: Tomaz (2007). 
 

Na caracterização da qualidade visual do gramado está na percepção da 

densidade, textura, uniformidade, cor, hábitos de crescimentos, características 

importantes para facilitar o manejo adequado. São sobretudo as características da 

qualidade visual que tornam um campo de golfe atrativo, o que torna esse aspecto um 
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dos pontos mais importantes na gestão do produto turístico e definem a qualidade do 

destino. 

Figura 9: Caracterização de suavidade da superfície da grama 

 

 
 Fonte: Tomaz (2007). 

 

 A figura 9 ilustra o efeito “tapete” desejado com a uniformidade da grama 

condicionada pelo calendário de poda. 

Para obter um gramado mais eficiente que apresente melhores resultados em um 

campo de golfe a grama mais utilizada e adequada é a bermuda, cujo nome científico é 

Cynodon spp. A grama bermuda tem origem da África e foi introduzida nos Estados 

Unidos em 1807, sendo usada extensamente a partir de 1900. Na Índia chama-se grama 

do diabo (devil´s grass e na Argentina chama-se gramillia. 

A grama bermuda pode atingir altura de 5cm a 40cm chegando até 90cm e 

possui os atributos apresentados no quadro 5: 

Quadro 5: Atributos da grama Bermuda 

- Excelente resistência ao calor e a seca 

- Baixo consumo de água para irrigação 

- Formação densa 

- Tolerância a vários tipos de solos com faixa variável do pH 

- Boa tolerância a salinizaçao da água 

- Boa tolerância ao tráfego de pessoas 

- Relativamente fácil de ser aplicada 

- Cresce em qualquer tipo de solo, mesmo rasos 

- Precisa de 2,54mm/dia a 7,62mm/dia de água para irrigação. 

- 80% do sistema radicular está nos 150mm de raízes. 

- pH entre 6,5 a 8,0. Quando pH<6,5 adicionar calcário. 

Fonte: Tomaz (2007). 

Foram feitos vários cruzamentos da grama bermuda nos Estados Unidos a partir 

de 1940 e resultaram as seguintes gramas que são denominadas de gramas híbridas que 

não produzem sementes, e sim somente mudas: Tifflawn (desenvolvida em 1952), 
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Tifgreen 328 (desenvolvida em 1956), Tifway 419 (desenvolvida em 1960), Tifdwarf 

(desenvolvida em 1965), Tifway II (desenvolvida em 1981). 

Os sub-produtos do processo de gestão do golfe estão relacionados as 

contribuições indiretas no entorno paisagístico do campo de golfe sobretudo nos campos 

situados perto a áreas urbanas ou suburbanas. Alguns dos sub-produtos de um campo de 

golfe incluem o entorno do percurso, área verde adicional de grande diversidade e 

habitat para a vida selvagem o que proporciona para a comunidade melhoria na 

qualidade do ar, para as águas subterrâneas, melhoria no escoamento, absorção e 

filtragem das águas da chuva, para o solo, aumento na proteção contra potencial erosão 

e recuperação de áreas degradadas como aterros e pedreiras (Balough ; Walker, 1992). 

O entorno paisagístico de um campo de golfe, então tratado como sub-produto 

turístico de um equipamento de golfe é de importância visual para a qualidade do 

percurso, importância funcional protegendo o percurso e relevância ecológica em 

função dos aspectos citados acima. 

No entanto, a atividade do golfe adversa ao equilíbrio ecológico e sustentável da 

atividade diz respeito aos resíduos atribuídos ao manejo do equipamento turístico de 

golfe. De acordo com o guia U.S Air Force Golf course Environmental Management 

(GEM) Handbook (2008) o escoamento dos pesticidas e fertilizantes utilizados na 

manutenção do gramado são os principais resíduos derivados da prática de manejo da 

atividade devido à exigência de alta qualidade do gramado e utilização de produtos 

químicos para o controle das ervas daninhas e insetos, bem como suplementos de 

nitrogênio, fósforo, potássio ou outras necessidades de micronutrientes que representam 

aspectos sensíveis a serem monitorados regularmente em função da ameaça de 

contaminação do solo e águas subterrâneas.  

Segundo a Associação dos gerentes de campo de golfe da América: Golf Course 

Superintendents Association of America os fertilizantes e pesticidas usados em campos 

de golfe são similares àqueles utilizados pelo público em geral nos jardins residenciais e 

áreas recreativas (GCSAA, 1999). 

Outro tipo de resíduo provém da lavagem dos equipamentos utilizados com 

produtos derivados do petróleo, químicos e fertilizantes responsáveis pela poluição 

difusa gerada a partir do uso e manutenção dos maquinários utilizados em um 

equipamento turístico de golfe. Os resíduos gerados por essas atividades de acordo com 
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as Best management pratices devem possuir controle específico dentro do plano de 

controle ambiental. 

5.2 O planejamento e gestão no turismo do golfe 
 

Partindo da perspectiva da preservação dos recursos naturais como bens públicos 

e livres e que tange a necessidade de intervenção em vários níveis para regular as falhas 

e os excessos do mercado cabe ao ordenamento e a governança anelar usufruto e a 

plenitude do aproveitamento dos recursos naturais para proveito turístico de maneira a 

garantir o desenvolvimento sócio econômico do turismo garantindo a sustentabilidade 

do sistema como um todo. 

Dos planejadores e gestores das atividades turísticas que integram o turismo são 

desenvolvidas as orientações e soluções de ênfase sustentável como premissa e também 

como respostas ao grande desafio de longevidade e competitividade do setor. 

Em síntese, as ações de planejamento cabíveis ao ordenamento e governança 

assim como dos planejadores e gestores são fruto das necessidades socioeconômicas de 

uma população, ou ainda, conforme Beni (2004), o planejamento estratégico é resultado 

do estímulo à visão sistêmica e global do mundo, com a necessidade de uma filtragem 

do que é bom e viável para a economia, para a sociedade e a cultura do país. 

Para o interesse privado o “bom” é que pode gerar maior retorno econômico, 

enquanto que para o interesse público o “bom” está relacionado com as necessidades da 

sociedade. A filtragem e equilíbrio no processo decisório do que é “bom” para ambas as 

partes necessita também da participação dos autóctones para a garantia dos seus 

interesses no processo decisório. 

O planejamento e a gestão de territórios turísticos têm pressupostos que dão 

sustentação teórica e metodológica a uma proposta que prime pela sustentabilidade, 

equidade e participação (ANJOS et al.2005 , p.380).  

Nesse sentido, o grande desafio dos planejadores e gestores, público e privados, 

torna-se equilibrar o desenvolvimento da indústria, pois, a crescente demanda por 

destinos turísticos gera a competição mercadológica em função da especialização dos 

mesmos, que por sua vez, depara-se com novas práticas e modelos que permeiam certo 

grau de sustentabilidade para o turismo.  
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Os modelos mais “sustentáveis” tornam-se mais que uma tendência, geram 

possibilidades para garantir a fruição dos recursos naturais e universais a partir da 

normatização dos melhores modelos. 

Para o planejamento e gestão do produto turístico golfe, o modelo sugerido pela 

comunidade internacional golfistica e adotado pelos principais designers de campo de 

golfe do mundo é o de Best Management Pratices (’S). 

As BMPs buscam mitigar impactos ambientais especialmente para águas 

superficiais e subterrâneas. São práticas utilizadas para reduzir os efeitos adversos na 

qualidade da água e impactos ambientais das atividades agrícolas e florestal.  

Em muitas condições a cobertura vegetal e os gramados são considerados 

melhores práticas de manejo ou gestão (BMP’s) para a proteção da qualidade das águas 

superficiais. 

Os objetivos das BMPs são para Boulough e Walker (1992): 

1 Reduzir o transporte de sedimentos, nutrientes e pesticidas 

2 Controlar a  taxa método e tipo de químicos aplicados 

3 Reduzir a carga total de químicos através do uso de IPM( Integrated Pest 

Management), reduzir o limiar econômico, opções para alternar o controle de peste e 

teste de fertilizante. 

4. Usar as práticas de conservação de solo e água (SWCPs- Soil and water 

conservation pratices) química e biológica. 

5- Educar gestores e público com relação às questões ambientais e os sistemas 

de gestão. 

A importância desse tipo de prática é assegurar a qualidade, competitividade e 

controle na implantação e manutenção dos campos de golfe. Todos os trabalhos de 

manutenção em campos de golfe têm um impacto ambiental, em maior ou menor, grau 

positivo ou negativo, sendo assim, o plano de implantação do projeto deve também ter 

em consideração questões que afetam o clube instalação e manutenção, tais como 

resíduos e conservação de energia. 
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Da mesma maneira, o uso de BMP’s permite aos gestores informações relevante 

a adequação dos objetivos de desenvolvimento sustentável dos projetos e equipamentos 

turísticos de golfe. 

A partir desse pressuposto, para o planejamento do produto turístico golfe, 

considerando o gramado o produto primário de um campo de golfe, entendemos que o 

percurso, zona praticável do campo de golfe, precisa de um planejamento e gestão 

específicos de forma a garantir um suprimento confiável de água de qualidade suficiente 

para irrigar o gramado e manter a qualidade do produto garantindo assim as condições 

de satisfazer as expectativas do designer, do administrador do campo e dos usuários. 

De maneira que no início do processo de desenvolvimento de um projeto de 

golfe, a qualidade da água e sua disponibilidade deve ser confirmada pela equipe técnica 

a fim de viabilizar a atividade a longo prazo. 

Nesse processo o designer de irrigação é de grande valia, pois, ele avalia uma 

ampla gama de critérios incluindo clima, o orçamento, tipo de solo, tipo de grama, 

qualidade da água, abastecimento, a inclinação do gramado, layout e design do campo, 

bem como mudanças de altitude e curso desejado para boas condições de jogo. 

Considerando essa ampla  gama de fatores o designer adotará a seleção dos 

materiais mais adequados para a campo de golfe almejando a sustentabilidade do 

equipamento.  

Como a irrigação é um fator indispensável à manutenção de um campo de golfe, 

de acordo Tomaz (2007, p. 61) existe quatro princípios principais de uma irrigação 

eficiente que um designer de campo de golfe deve observar: 

1. Quantidade de água a ser aplicada na planta e no solo. 

2. Tempo de aplicação correto. 

3. Aplicar a água uniformemente. 

4. Deverá ser evitado escoamento superficial (runoff) e drenagem profunda. 

O autor considera que para manter a eficiência na gestão da irrigação o 

importante é calcular a perda de água por evaporação ocorrida entre as sessões de 

irrigação, de maneira a informar a cada chuveiro automático (sprinkler) quanto de água 

deve ser aplicado para substituir a perda por evaporação, ou seja, não usar muita água 

para não produzir runoff, outra sugestão é regularizar a pressão em cada ponto de modo 

a obter uma distribuição uniforme da irrigação além de fazer ajustamento no campo 

para locais com sombras e grandes declividades. 
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Segundo Tomaz (2007), a eficiência da irrigação só melhorará, separando as 

plantas de acordo com o consumo de água, ou seja, as chamadas hidrozonas. A escolha 

do tipo de irrigação por sprinkler ou gotejamento dependerá da declividade, de maneira 

que não haja escoamento superficial (runoff). 

Um  elemento importante em um campo de golfe para o armazenamento de água 

são os lagos distribuídos pelo curso, além do fator estético e técnico que esse elemento 

compreende sua presença é indispensável pela função de reservatório no processo de 

irrigação e abastecimento de água em períodos sazonais de maior escassez e também 

durante os períodos de alta estação de pico do uso turístico no campo. 

Nesse sentido, para garantir o abastecimento de água para os gramados de 

campos de golfe, durante o planejamento do campo o designer deve observar a 

localização estratégica dos reservatórios de água reservados para a irrigação do 

gramado. 

Outra especificidade do planejamento e gestão hídrica em campos de golfe diz 

respeito à configuração dos reservatórios no sentido de garantir a qualidade da água ali 

armazenada. Takashi (1998) afirma que o reservatório pode ser um lago isolado onde 

não entram as águas superficiais do runoff ou pode ser feito um reservatório enterrado, 

semi-enterrado ou apoiado ou elevado que não tenha contato com o sol cuja água deve 

ser clorada. 

Figura 10- Reservatório de retenção no campo de golfe. 

 

 
Fonte: (Tomaz, 2007). 

 

A figura 10 ilustra a configuração de um lago com função de reservatório, no 

entanto, essa função do lago pode ser ampliada, uma vez que durante o projeto do 

campo, um lago deverá ser selecionado como a fonte primária de rega e a estação de 
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bombeamento principal de irrigação estará localizada adjacente a ele garantindo assim a 

recursos hídricos disponíveis à irrigação total do gramado. 

Como modelo aprimorado para a melhor eficiência, os lagos podem ser 

interligados por uma  rede de tubulações e estações de transferências da bomba  para 

maximizar a disponibilidade de água armazenada para irrigação, o que permite aumento 

da capacidade do reservatório que pode ser monitorado e ajustado para manter os níveis 

do lado a estética do curso. 

Uma estação de bombagem requer componentes (aspersores, tubos, arames, uma 

bomba, sprinklers e outros componentes-chave) adequadamente projetados e instalados 

para fornecer água de maneira uniforme para as áreas irrigadas do curso além de 

fornecer um sistema de irrigação mais eficientes que minimiza o desperdício e 

economiza água, energia e trabalho. 

Da estação de bomba é que parte o sistema de irrigação através de uma rede de 

tubos personalizados para satisfazer os critérios do local e garantir que os sprinklers 

recebam água na pressão e volume adequados. 

Para aumentar a eficiência os pulverizadores são espaçados em um determinado 

padrão ao longo do curso com base no tamanho e o tipo de sprinkler , os aspersores 

pode gerar uma distribuição de água uniforme de 85 por cento ou superior . Aspersores 

que operam em baixa eficiência, ou que não estão devidamente espaçados ou instalado, 

aumenta o período de tempo necessário para aplicar as quantidades de água. E essa 

aplicação disforme de água geram manchas úmidas e secas no gramado, excesso de 

água e resíduos (KPMG, 2011).  

Os sistemas podem ser automáticos ou manuais. O primeiro é mais dispendioso 

para instalar, porém mais barato para operar do que o segundo. O uso de uma estação de 

meteorologia local para medir a evaporação diária e ajustar os irrigadores, repondo 

apenas a quantidade de água necessária auxilia no alcance da eficiência na irrigação de 

campos de golfe. 

A automação utilizada em campos de golfe torna-se pilar fundamental para a 

eficiência na gestão dos recursos hídricos, portanto, monitorar esse processo em função 

das necessidades hídricas das plantas é uma premissa como uma forma de reduzir o 

consumo. 

Em função da automação e monitoramento desse sistema pode-se gerir o 

consumo dos recursos hídricos de forma a adequá-los as necessidades ambientais do 

equipamento turístico.  
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5.3-Análise e perspectivas do golfe no turismo 

 
Conforme abordado no tópico produto turístico golfe o número de praticantes a 

nível mundial não se conheça com exatidão, estima-se que essa soma deve rondar os 52 

milhões de praticantes, dos quais praticamente a metade encontra-se nos Estados 

Unidos, um terço no Japão e um quarto dessa soma na Europa. Os restantes encontram-

se disseminados pelo resto do mundo, com especial significado, no Canadá, 2,6 milhões 

e quase um milhão na Austrália. Entre os anos 1991 e 1995 o crescimento do número de 

jogadores cresceu nos EUA com uma taxa de 15 %, enquanto que no Japão essa taxa 

rondava em 25% (PORTUGALGOLF, 2011).   

A Europa nesse momento apresentou a maior taxa de crescimento de adeptos 

com uma taxa de 45%. Enquanto que em muitos países do continente Europeu o ritmo 

de construção de campos é de algumas dezenas por ano, estima-se que nos EUA o 

número anual de construção de novos campos é de 200, com uma perspectiva de atingir 

um ritmo de construções de um campo por dia.  

Em fins de 1995 o número de campos de golfe conhecidos, ao nível mundial, era 

de aproximadamente 25 mil. Sendo os principais destinos os EUA, o Reino Unido, o 

Canadá, o Japão e a Austrália cuja quantidade de campos era respectivamente: 14.321; 

2.536; 1.950; 1.850; 1.560. Na Espanha e em Portugal o número de campos era de 97 e 

41, respectivamente. 

O período retratado acima evidencia um “boom” de campos de golfe em muitos 

destinos, com as facilidades de comunicação, transporte, intercâmbios e turismo, 

agregado à decadência de alguns destinos tradicionais ante o crescimento global 

generalizado decorrente da globalização, o crescimento de público a demanda por novos 

campos de golfe torna-se natural nos destinos tradicionais de expressiva população de 

golfistas, o que torna a demanda por novos campos de golfe em destinos turísticos 

“exóticos” torna-se da mesma maneira um fenômeno a ser abordado em função da 

inserção do Brasil nesse cenário. 

No Brasil, embora o número de praticantes de golfe seja pouco expressivo a 

nível global os cerca 25.000 praticantes de golfe dispõe atualmente de 110 campos, 20 

deles ligados a destinos turísticos (15 a resorts ou hotéis e outros 5 em pontos turísticos, 

conveniados com hotéis próximos), 62 desses campos são oficiais 

(BRASILTURISJORNAL, 2011). 
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Atualmente, há mais de 60 projetos em andamento no país, sendo 20 novos 

campos em construção ou sendo viabilizados e outros 40 novos estudos ou já em 

projetos, a maioria deles ligados a empreendimentos turísticos, o que significa que o 

MTUR busca através de suas ações agilizar a demanda para esse setor (FEDERAÇÃO 

PAULISTA DE GOLFE , 2011). 

A perspectiva de movimentação do setor de resorts e hotéis exclusivos é que 

deverão movimentar R$ 1,1 bilhão ao ano. O setor hoteleiro está investindo em 

diversificação dos seus serviços e produtos, nesse âmbito, os mais diversos estados 

brasileiros construindo campos de golfe tornam o país o novo oásis de resorts com 

campos de golfe. (WILLIAMS, 2011). 

O clima tropical é fator muito favorável para o Brasil, pois, em muitas regiões 

do país pode se jogar golfe o ano inteiro. 

Ao longo dos últimos 11 anos, o golfe no país deixou de ser um esporte 

praticado por muito poucos para ser praticado por mais pessoas. O crescimento deve-se 

ao surgimento de diversos empreendimentos: hotéis, resorts, condomínios com campos 

abertos a qualquer pessoa disposta a conhecer os gramados da Bahia, de São Paulo, do 

Rio ou do Pará, além de outros Estados. “Há dez anos, havia no país menos de 7 mil 

golfistas e pouco mais de 80 campos. Hoje estimamos que existam cerca de 25 mil 

golfistas e 115 campos no país” Crusco apud Pacheco( 2011). 

Ainda de acordo com Crusco (2011): 

Os turistas de outros países também já despertaram para o potencial golfista 
do nosso país. Europeus, sobretudo, são fãs dos campos do Nordeste, 
especialmente os localizados na Bahia, considerados os melhores e mais 
desafiadores pela comunidade do golfe. 

 

O autor também salienta que mercado de turismo de golfe no Brasil, dá bons 

sinais, pois, de alguns anos para cá, surgiram operadoras especializadas como a Golf 

Tur, a Golf Travel e a Golf Brasil. Empresas que já atuavam nos moldes tradicionais, 

como a TAM Viagens e a Nascimento Turismo, por sua vez, decidiram criar divisões 

especializadas no esporte. 

Em 2010, o país recebeu o prêmio Undiscovered Golf Destination of the Year 

(Destino de Golfe a do Ano a Ser Descoberto) da Iagto (International Association of 

Golf Tour Operators ou Associação Internacional dos Operadores de Turismo de Golfe), 

maior entidade mundial do setor. 
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O principal destino de turismo de golfe no Brasil atualmente é a Bahia, que 

possui quatro campos de nível internacional em resorts, sendo eles, o Iberostate Praia do 

Forte Golf Club, no complexo Iberostar (praia do Forte, litoral norte baiano); o Costa do 

Sauípe Golf Links, na Costa do Sauípe (em Mata de São João, a poucos quilômetros do 

Iberostar, formando o primeiro destino turístico brasileiro de golfe com dois campos 

próximos um do outro); o Terravista Golf Course, no Terravista, mesmo complexo onde 

há o Village Trancoso do Club Med (em Trancoso, na Bahia), e o Comandatuba Ocean 

Course, campo do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba (sul da Bahia, perto de 

Ilhéus). 

Também no nordeste, recentemente foram inaugurados o Aquiraz Golf & Beach 

Villas, no Ceará, e o Águas da Serra Golf Club, em Bananeiras, na Paraíba.  

No estado de São Paulo, algumas das opções são o Vista Verde Golf Club, com 

campo semi-público situado no quilômetro 53 da rodovia Castelo Branco; o Terras de 

São José Golfe Clube, no município de Itu, e a Fazenda da Grama, em Itupeva. 

O vizinho Estado do Rio (que abriga o primeiro campo de golfe do país, o do 

Gávea Golf and Country Club, fundado em 1921) conta com espaços públicos como o 

Golden Green, na Barra da Tijuca; o Japeri Golf Links (escola pública construída a 

partir de doações de empresas); o Banana Golf, em Vargem Grande; e o Búzios Golf 

Resort, entre outros. 

Segundo a CBG (2011), há dezenas de novos projetos de campo de golfe na 

Bahia, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e em outros estados, ainda em fase de 

aprovação ambiental. 

Cabe destacar que os participantes da 121ª Assembléia Geral do Comitê 

Olímpico Internacional (COI) no dia nove de outubro de 2009, aprovaram por imensa 

maioria de votos (63 a 27) a inclusão do golfe e a do rúgbi de sete jogadores, nos jogos 

olímpicos. Com a volta do golfe aos Jogos Olímpicos, a partir de 2016, no Rio de 

Janeiro, de acordo com Ricardo Fonseca, diretor de conteúdo do Portal Brasileiro do 

Golfe e editor-chefe da revista Golf & Turismo, o desenvolvimento do esporte no Brasil 

em função dessa nova perspectiva tende a receber tratamento diferenciado, beneficiando 

assim o desenvolvimento dos setores a ele relacionados.  

Para a Federação Catarinense e Paranaense de Golfe (2009) somente pelo fato de 

voltar a ser olímpico, o golfe vai ganhar muito mais atenção e divulgação na grande 

imprensa, além de ter direito a verbas oficiais do Comitê Olímpico Brasileiro, que vão 

permitir investir na formação de atletas para representar o país. Com a inserção do golfe 



49 

 

nos jogos olímpicos, o turismo do golfe no Brasil terá mais visibilidade, pois, para 

sediar as competições, será necessário oferecer infra-estrutura adequada à padronização 

dos jogos. 

Ainda de acordo com a Federação Catarinense e Paranaense de Golfe (2009) o 

golfe vai fazer duas competições de stroke play em 72 buracos em quatro dias com 60 

jogadores na chave masculina e 60 na feminina. Terão vaga no golfe olímpico os 15 

primeiros dos rankings mundiais das duas categorias, independente do país. Completam 

o grupo os mais bem colocados nos rankings mundiais, respeitado o limite de dois 

jogadores por país. Nesse sentido, entende-se que: 

O país sede dos Jogos Olímpicos tem direito a se fazer representar em todos 
os esportes. No caso do golfe, que apresentou um sistema de classificação 
fechado e totalmente vinculado aos rankings mundiais, ainda não se sabe 
como isso será feito. A decisão cabe à Federação Internacional de Golfe, que 
também vai mandar uma delegação ao Rio, no próximo mês, para avaliar as 
possíveis sedes para os Jogos de 2016. O Itanhangá, reformado, poderia 
receber a competição feminina, enquanto Tiger Woods e Cia jogariam ou em 
Búzios, ou num campo público a ser construído, ou no campo que Nick Faldo 
começa a construir na cidade em 2010 (FONSECA, 2009). 

 

Ainda de acordo com Fonseca (2009): 

A opção lógica seria levar o Golfe 2016 para o campo do Búzios Golf Club 
& Resort, a 170 km do Rio, um campo estilo links do reverenciado arquiteto 
americano Pete Dye, que tem até sua marca registrada, um buraco 17, de par 
3, com um green-ilha. Projetos de grandes hotéis já em execução nas 
vizinhanças garantiriam a infra-estrutura. Sedes em outras cidades são 
comuns nos Jogos Olímpicos - o hipismo e a vela de Pequim, por exemplo, 
foram em Hong Kong -, mas isso levaria os melhores golfistas do mundo 
para longe da convivência olímpica e do que o Rio 2016 tem de melhor: a 
cidade do Rio. 

 

Através da inserção da modalidade do golfe nos Jogos Olímpicos, observa-se a 

tendência de que a aprovação de projetos no setor tende a ser agilizada: 

A alternativa para o golfe brasileiro seria aproveitar os investimentos que 
virão com os Jogos para construir o campo público que a cidade do Rio tanto 
precisa. Há tempo de sobra, desde que a iniciativa seja tomada já e as 
licenças ambientais não se percam no emaranhado da burocracia e da falta de 
critério na aplicação de uma das leis em defesa do meio-ambiente mais 
modernas do mundo. Hoje, o prazo médio de licenciamento ambiental de um 
campo de golfe, mesmo quando o projeto não precisa de mudanças, chega a 
dois anos (FONSECA, 2009). 

 

Os benefícios em relação a aprovação do golfe nos Jogos Olímpicos tendem a 

impulsionar diretamente o desenvolvimento do setor, isso se verifique no estado do Rio 

de Janeiro, as ações promovidas em função desse evento representam importante 

oportunidade para a promoção do turismo esportivo do golfe no Brasil. 
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5.4- Princípios de sustentabilidade aplicados no golfe 
 

Os altos níveis de poluição e ou contaminação dos recursos naturais, sobretudo 

da água, tencionam a possibilidade de expansão e desenvolvimento de práticas 

turísticas, econômicas e industriais em detrimento de outras, por essa razão analisar os 

fatores intrínsecos de atividades que permitam certo grau de responsabilidade 

sustentável se torna pertinente na busca de práticas menos danosas ao meio ambiente. 

O solo e a vegetação da mesma forma por gerações estão sujeitos a abusos 

advindos de práticas insalubres apresentando desgastes conseqüentes do grande 

acúmulo de poluentes. 

A indústria do golfe almejando minimizar os impactos de suas atividades através 

da aplicação de um modelo de gestão sustentável desenvolvido especificamente para 

projetos de golfe pretende mitigar as pressões sobre o ambiente e o uso indiscriminado 

dos recursos naturais. 

Relacionando a sustentabilidade com a indústria do turismo, conforme Ferreira e 

Lopes (2011), na última década foram desenvolvidos um conjunto de ferramentas cuja 

aplicabilidade objetiva induzir uma alteração comportamental a nível individual e da 

organização das instituições no sentido de melhor gerir os recursos naturais e promover 

a diminuição dos impactos ambientais das atividades humanas. 

Doak (1992) considera a complexidade dos impactos gerados pela atividade 

golfistica em termos a localização de campos de golfe nas áreas úmidas ou nas zonas de 

recarga de aquíferos, em relação à presença de “habitats” de vida selvagem, pois, a 

inserção de campos de golfe nesses ambientes deverá também ser alvo de restrições, 

bem como na presença de zonas com interesse histórico e arquitetônico, o autor afirma 

ser comum nos EUA exigir a recriação de habitats articulada em áreas adjacentes, como 

“habitats de substituição”, pois, o principal objetivo de um campo de golfe é sempre 

melhorar, implementar e até preservar os principais valores de ordem ecológica e 

paisagística de um território. 

No entanto o aspecto de sustentabilidade em um campo de golfe gira em torno 

de seu principal produto: o gramado cuja qualidade está condicionada ao uso de água. 
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Ante a vital necessidade de expressivos volumes de água para abastecer campos 

de golfe, nos últimos anos o uso de água recuperada (reutilização de efluentes ou água 

reciclada) tornou-se muito mais comum e viável para a irrigação de golfe. 

As fontes de água alternativa, ou uso de água reciclada são obtidas a partir do 

tratamento terciário das águas residuais, normalmente produzidas nas zonas adjacentes 

associadas ao campo de golfe. 

 

Segundo Tomaz (2007) o uso dos esgotos sanitários tratados para irrigar um 

campo de golfe é muito usado atualmente em função de: 

- Evitar o lançamento de esgotos em cursos de água intermitentes ou em 

terrenos particulares. 

- É uma alternativa para uso de nutrientes, onde o fósforo deve ser observado. 

- Uma boa alternativa devido a um ótimo tratamento dos esgotos 

- Útil para irrigar campos de golfe, praças publicas e jardins dos lotes. 

No entanto, embora Tomaz (2007) aponte a alternativa do uso de águas 

recuperadas, a KPMG (2011) estima que cerca de 12 por cento dos campos de golfe nos 

Estados Unidos fazem o uso de água recuperada para fins de irrigação. A falta de 

disponibilidade da água recuperada de qualidade é citada como a principal razão pela 

qual mais cursos não estão usando a água recuperada. 

Conforme Asano (1998) o valor médio encontrado nos Estados Unidos para 

irrigação de campos de golfe, praças públicas é 2,1mm/dia a 3,4mm/dia de irrigação de 

água de reuso. 

O uso da água de esgoto tratado, para irrigação tem sido muito discutido nos 

Estados Unidos, com muitos prós e contras. Na Califórnia, é permitido o uso da água da 

lavagem de roupas, banhos e lavatório do banheiro, a chamada graywater ou águas 

recicladas para irrigação. 

O campo de golfe pode ser um bom local para eliminação da água tratada 

proveniente das atividades humanas , após este afluente haver passado por vários graus 

de tratamento até atingir o grau adequado para o uso na irrigação sobre o curso. Para 

que isso seja possível, verifica-se que uma cuidadosa análise e monitoramento da água 

recuperada se tornam necessárias para garantir suprimento de qualidade e quantidade 

adequadas para o curso, especialmente para os períodos em que o gramado necessita de 

maiores quantidades de água (pico de gramado). 



52 

 

Tendo em vista uma racionalização dos recursos, maior controle e inovação dos 

processos produtivos e, sobretudo, uma alteração profunda da percepção e 

conscientização dos problemas socioambientais, observa-se que são várias as 

ferramentas criadas para apoiar a mitigação destes objetivos.  

Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), as Auditorias Ambientais, a 

Rotulagem Ecológica e a Avaliação do Desempenho Ambiental foram desenvolvidas 

para aplicar as normativas e condicionar as ações de planejamento e inserção dos 

produtos turísticos com melhores condutas em relação aos impactos do mesmo com o 

meio ambiente.  

Destacam-se nesse contexto os sistemas de gestão ambiental (SGAs) como 

certificados de qualidade representam para o empreendimento essa eficiência, pois, a 

análise das ações e impactos das empresas turísticas consideram os seguintes aspectos: 

impacto dos visitantes sobre o sítio turístico; impacto fora do local onde as atividades 

ocorrem; contribuição das empresas para alcançar de objetivos de sustentabilidade em 

domínios não turísticos bem como buscam garantir a contribuição das atividades 

turísticas locais para a sustentabilidade da economia local (FERREIRA; LOPES, 2010).  

5.4.1- Programas de planejamento e gestão para campos de golfe 
 

Além dos sistemas de gestão ambiental existem os programas de orientação e 

promoção para a conservação ambiental desenvolvido em âmbito internacional 

direcionados para a indústria do golfe. Destacam-se nesse contexto o Audubon 

Cooperative Sanctuary Program (ACSP, 2010) para campos de golfe, pois, foi o 

primeiro e mais importante programa nos Estados Unidos da América a explorar usos e 

oportunidades ambientais nos campos de golfe. Apresenta como objetivos a 

conservação da vida selvagem, a redução de potenciais impactos negativos no ambiente 

associados a esta atividade.  

Este programa inclui diversas fases e componentes que incluem: um 

levantamento ambiental dos campos de golfe, a gestão de habitats e vida selvagem, a 

redução do uso de produtos químicos, a gestão da qualidade de água e a educação 

ambiental. 
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Em âmbito europeu, a importância do produto golfe em Portugal é tão relevante 

que as estratégias de ordenamento sustentável evidenciam uma consideração especial ao 

mercado do golfe isso se verifica através do conceito de gestão ambiental nos campos 

de golfe portugueses desenvolvidos oficialmente a partir de 1995.  

A evolução deste conceito partiu da fase de exploração e manutenção para a fase 

de projeto, esta prática resultou da alteração do comportamento dos gestores dos 

campos bem como do público em geral, contribuindo diretamente para a criação de 

nova legislação específica para essa atividade e da evolução de desenvolvimento 

sustentável no país.    

Destaca-se em Portugal e na Europa como um todo, o programa de gestão 

ambiental Committed to Green, (GUEDES et al., 2010) uma associação industrial e que 

procura certificar ambientalmente campos de golfe, desenvolvida pela European Golf 

Association Ecology Unit em 1997, tendo como linhas orientadoras o trabalho realizado 

pela Audubon International, possui como alvos preferenciais os campos de golfe 

existentes, os novos projetos de campos de golfe e os torneios de golfe mais 

importantes.  

A implementação deste programa inclui 5 fases: a definição de uma política de 

comprometimento com a melhoria do desempenho ambiental,  um levantamento 

ambiental, a elaboração de um programa de gestão, a realização de uma auditoria 

periódica de 3 em 3 anos  e atribuição do reconhecimento.  

Pode-se afirmar categoricamente que os programas para campos de golfe citados 

a cima norteiam a configuração dos projetos de golfe apresentados em nível mundial, 

pois, somente baseados em princípios de menor impacto e sustentabilidade gerando 

viabilidade ao empreendimento as chances de aprovação e inserção do mesmo se 

tornam possíveis. 

Assim, revisados os tópicos fundamentais para o entendimento da estrutura 

física campo de golfe, as incidências da inserção desse equipamento em um destino 

turístico e sua interação no meio ambiente bem como as perspectivas do turismo de 

golfe no Brasil.  
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5.5  Estudo de caso: conflito socioambiental do costão golf 
 

Como parte inerente ao processo de compreensão convém analisar 

empiricamente os efeitos da atividade do golfe. Então, como estudo de caso o tópico a 

seguir representa a apresentação dos resultados e comparação dos princípios citados no 

corpo desse estudo com o manejo e gestão do campo de golfe costão golf em 

Florianópolis. 

Verificam-se aqui a necessidade e importância da abordagem, e estudo de caso 

relativo à inserção do primeiro campo de golfe na ilha de Santa Catarina para a 

compreensão das variáveis sócio ambiental decorrente dessa atividade, suas 

características além da apresentação dos resultados gerados pelo controle ambiental 

condicionado pela esfera pública municipal com a licença de operação do 

empreendimento focado no uso-turístico do golfe no norte da ilha de Florianópolis. Para 

tanto os próximos tópicos configuram-se em uma sucinta abordagem sobre a toda a 

temática envolvida. 

5.5.1 A esfera pública do conflito socioambiental do Costão Golf 
 

Segundo os estudos de Cardoso et al.(2004), Hartmann(2005), Sheibe(2005), 

Lopes (2007), Ouriques (2007), Soares (2007) e Schmitt (2008), a discussão da prática 

de golfe ante o risco ambiental e o retorno social no norte da ilha de Florianópolis, 

caracteriza a ocupação privada em área considerada geologicamente frágil de bens da 

União Federal visto as característica apresentadas pelo do projeto do empreendimento 

Costão Golf. 

O projeto contempla a alteração negativa de áreas naturais de preservação 

permanente: a zona costeira e zona de recarga do aqüífero dos ingleses, em função da 

construção do complexo turístico de golfe que comportará um teleférico para interligar 

o empreendimento com o resort de praia localizado na praia do Santinho transpondo 

assim o campo de dunas que separa ambas as localidades.  

Soares (2007, p. 79) alega a respeito da construção do teleférico, que o 

ecossistema visado para apropriação privada (cordão dunário ou campos de dunas) 
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constitui patrimônio natural e turístico comum, e que esse mantém e preserva o aqüífero 

sob a área. 

Sendo constituído por dunas móveis e fixas, vegetação de restinga e fauna 

nativa, o cordão dunário de acordo com Cardoso et al. (2004) é responsável por outro 

recurso natural de vital importância para os autóctones locais, o aquífero dos ingleses, 

por ser um depósito natural de água potável, responsável pelo abastecimento de 130.000 

habitantes. 

Em função do risco de contaminação, fragilidade e vulnerabilidade do Sistema 

Aquífero Ingleses atribuídos aos defensivos a serem obrigatoriamente utilizados na 

maAnutenção de um campo de golfe, bem como pelo próprio empreendimento de 

grande magnitude, ações organizadas por diversas entidades comunitárias e 

ambientalistas questionaram a emissão do licenciamento ambiental e a aprovação do 

Estudo de Impacto e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do empreendimento 

“Condomínio Residencial Costão Golf”, Cardoso et al. (2004). 

5.5.2 As características do conflito 
 

Por tratar-se de conflitos sociais relacionados com aspectos ambientais, a esfera 

judicial através de jurisprudência opta pelo litígio como forma para a resolução do 

conflito. Segundo Fucks (2001, p. 242): 

 Quando o espaço de reflexão é o conflito ambiental, opta-se pelo litígio, 
para, assim, se trabalhar com um conflito reconhecido como ambiental pelo 
sistema jurídico e evitar o complexo debate a respeito dos tipos de conflitos 
sociais considerados ambientais. 

 

O litígio, para Soares (2007, p 74) seria como uma fonte de dados e de 

interpretação, pois, permite que os grupos sociais e o assunto em pauta no conflito 

estejam determinados através do posicionamento das partes na lide e dos argumentos 

sustentados nas peças processuais, respectivamente.  

A escolha do litígio ambiental, no caso do Costão Golf, é a forma legal de 

tramitar a Ação Civil Pública impetrada contra o empreendimento, em função da 
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construção de um complexo turístico e de um campo de golfe, ao norte do Município de 

Florianópolis, no Estado de Santa Catarina. 

Contra o empreendimento Costão Golf tramita a Ação Civil Pública nº. 

2005.72.00.002978-0 na Justiça Federal, na Seção Judiciária de Santa Catarina, na Vara 

Federal Ambiental. No intuito de manifestar a extensão, no que tange à quantidade de 

documentos acostados aos autos, refere-se que o processo foi distribuído em 1 de abril 

de 2005, e em 18 de julho de 2005, lavrava-se o Termo de Abertura do 8º Volume dos 

autos, o qual possui II Anexos (o primeiro com 6 volumes e o segundo com 13 

volumes) arquivados em Secretaria, conforme certidões de folhas números 1.042 e 

1.289.  

Ainda, seguindo a linha de pensamento de Soares (2007, p 79) observa-se que a 

ascensão de um conflito à esfera pública, a maturidade do objeto de conflito e a 

identificação dos atores responsabilizados “são aspectos cujas linhas têm que estar bem 

desenhadas para que se possam determinar quais são os grupos sociais envolvidos e 

sobre o que debatem e acordam no espaço do conflito ambiental em exame”. 

Em relação à maturidade de um conflito situar-se no âmbito da esfera judicial, 

Fucks (2001, p. 27-28) considera: 

[...] ainda que, por um lado, muitos conflitos ausentes na esfera judicial 
adquiram visibilidade e gerem o debate público e, por outro, grande parte dos 
conflitos judiciais permaneça à margem da percepção mais ampla da 
sociedade, a mera ascensão de um conflito ao âmbito judicial já assegura as 
condições mínimas de sua publicidade. Além disso, um determinado conflito 
só alcança expressão judicial quando já atingiu um grau de maturidade 
suficiente para que tanto o assunto em pauta quanto a identidade do ator 
responsabilizado estejam bem definidos. 

Com a intervenção do Ministério Público, na defesa dos interesses meta-

individuais, mormente nas áreas das relações de consumo, da defesa do meio ambiente e 

do patrimônio cultural, resultou na instauração de inquérito civil foi contra os atores no 

processo de viabilidade do projeto, incorporando órgãos públicos e privados 

responsáveis pela a aprovação do projeto e execução das obras.  

Assim ainda de acordo com as informações do Ministério Público (2005), o 

inquérito foi instaurado contra a FATMA (Fundação Estadual de Meio Ambiente), 

pessoa jurídica de direito público, órgão ambiental estadual, a ser citada através de seu 

Diretor Geral, Prof. Sérgio Grando, MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, ente público 
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de direito interno, a ser citado na pessoa de seu Prefeito, Sr. Dário Berger, SANTINHO 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S A, pessoa jurídica de direito privado, citada 

através de seu Diretor Presidente, Sr. Fernando Marcondes de Mattos e COSTÃO 

VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A, pessoa jurídica de direito 

privado, citada através de seu Diretor Presidente, Sr. Fernando Marcondes de Mattos. 

A Ação Civil Pública destaca a afronta a legislação na alteração do zoneamento 

da área onde está sendo construído o condomínio, o que segundo Lopes (2007, p. 30) 

“comprova a íntima relação do empreendedor com o Poder Público, que trata com 

descaso a possibilidade de impactos socioambientais perversos”.  

O objeto da ação judicial é o empreendimento denominado “Condomínio 

Residencial Costão Golf”, que obteve licença ambiental e alvará de construção, ou seja, 

aval da Câmara de Vereadores do município de Florianópolis e do órgão ambiental 

estadual FATMA, em novembro de 2004, para implantação do projeto no leste da ilha 

de Santa Catarina. 

 Soares (2007, p. 79) cita que segundo aponta o MPF, o referido 

empreendimento será construído num imóvel de 571.900 metros quadrados, onde se 

pretende construir 185 casas, 15 vilas residenciais, totalizando 125 unidades, além da 

sede social de dois mil metros quadrados e do campo de golfe. 

5.5.3 Ecossistemas afetados 
 

Capital do Estado de Santa Catarina, o município de Florianópolis situa-se na 

região sul do Brasil, possui uma área de 438,5 Km2, localiza-se entre os paralelos de 

27º10’ e 27º50’ de latitude Sul e entre os meridianos de 48º25’ e 48°35’ de longitude 

Oeste.  

Os limites geográficos do Município estão configurados em duas porções de 

terras; uma insular, e outra continental. A parte insular refere-se à Ilha de Santa Catarina 

com 426,6 Km2 a qual possui forma alongada no sentido norte-sul. A Ilha de Santa 

Catarina, abrange cerca de 97% da área total do Município, possui alta diversidade de 

ecossistemas sendo composta por manguezais, praias, dunas, florestas, encostas, 

planícies, restingas, lagoas e lagunas. 
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Com o crescente processo de urbanização, a ocupação vem se configurando de 

forma desorganizada e predatória, colocando em risco os elementos mais significativos 

do sistema natural ilhéu. 

Em função das características do ecossistema local e do processo de urbanização 

desordenado no norte da ilha de Santa Catarina a inserção do empreendimento Costão 

Golf é apontada como agente gerador de sério conflito socioambiental decorrente dos 

impactos possíveis e prováveis do manejo do campo aos ecossistemas de dunas, 

restingas e águas subterrâneas, mais especificamente sobre a contaminação do sistema 

aqüífero dos ingleses (SASFI). 

5.5.3.1 Dunas 
 

As funções do ecossistema das dunas relacionam além da beleza cênica atribuída 

a paisagem, proporciona condições para o armazenamento de água potável no subsolo. 

De acordo com Guedes Júnior (1999) as dunas são excelentes para o desenvolvimento 

de água subterrânea pela sua alta taxa de recarga, boa permeabilidade, condutividade 

hidráulica e qualidade de água para o consumo uma vez que as dunas são acumulações 

de areia, as quais são constituídas pelos sedimentos transportados pelo vento que vem 

do mar e depositados pela força gravitacional.  

As dunas são compostas quase que unicamente por partículas com tamanho de 

areia fina podendo-se afirmar que é um aqüífero livre, pois, não existem camadas de 

solo sobre seus depósitos, o que caracteriza que toda a área de ocorrência de dunas 

funciona como área de recarga de aqüíferos. 

A definição de dunas com base no artigo 2°, inciso X, da Resolução 303/02 do 

CONAMA, descreve as dunas como unidades geomorfológicas de constituição 

predominante arenosa, com aparência de cômoro (pequena elevação do terreno, 

outreiro, canteiro) ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no 

interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação. 

Em função da distinção presença e ausência de vegetação, para a ocupação 

turística o CONAMA determina: somente as dunas desprovidas de vegetação poderão 

ser ocupadas com atividade ou empreendimento turístico sustentável em até 20% (vinte) 

por cento de sua extensão, limitada à ocupação a 10% (dez) por cento do campo de 
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dunas, recobertas ou desprovidas de vegetação, conforme o artigo 2°, da Resolução 

341/03 do CONAMA.  

A identificação e delimitação, pelo órgão ambiental competente, das dunas 

passíveis de ocupação por atividade ou empreendimento turístico sustentável, 

declarados de “Interesse Social” deverão estar fundamentadas em estudos técnicos e 

científicos que comprovem que a ocupação de tais áreas não comprometerá, de acordo 

com o artigo 3°, §1° e incisos, da Resolução 341/03, do CONAMA: 

I - a recarga e a pressão hidrostática do aqüífero dunar nas proximidades de 

ambientes estuarinos, lacustres, lagunares, canais de maré e sobre restingas; 

II - a quantidade e qualidade de água disponível para usos múltiplos na 

região, notadamente a consumo humano e dessedentação de animais, 

considerando-se a demanda hídrica em função da dinâmica populacional 

sazonal; 

III - os bancos de areia que atuam como áreas de expansão do ecossistema 

manguezal e de restinga; 

IV - os locais de pouso de aves migratórias e de alimento e refúgio para a 

fauna estuarina;  

V - a função da duna na estabilização costeira e sua beleza cênica. 

Em relação às dunas, pode-se dizer que é vedada a intervenção ou a supressão de 

vegetação em APP`s no caso das dunas originalmente providas de vegetação, salvo nos 

casos de Utilidade Pública. 

5.5.3.2 Restinga  
  

As restingas são formações litorâneas, geralmente de forma alongada e paralela 

à linha da costa. Caracterizadas por superfícies baixas e levemente onduladas, com 

suaves declives rumo ao mar, bem como por possuir solo pobre em argila e matéria 

orgânica. Frequentemente seu processo de formação origina lagoas e lagunas e possuem 

grande diversidade biológica.  

A vegetação da Restinga segundo a FLORAN (2011) caracteriza-se por folhas 

rijas e resistentes, caules duros e retorcidos e raízes com forte poder de fixação no solo 

arenoso. Nas proximidades da praia aparecem arbustos de pequeno porte, de 1,5 a 2 m 

de altura. Entende-se por restinga um conjunto de ecossistemas que compreende 

comunidades vegetais florísticas e fisionomicamente distintas, situadas em terrenos 
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predominantemente arenosos, de origens marinha, fluvial, lagunar, eólica ou 

combinações destas, de idade quaternária, em geral com solo pouco desenvolvido. Estas 

comunidades vegetais formam um complexo vegetacional edáfico e pioneiro, que 

depende mais da natureza do solo que do clima, encontrando-se em praias, cordões 

arenosos, dunas e depressões associadas, planícies e terraços. A vegetação de ambientes 

rochosos associados à restinga, tais como costões e afloramentos, quando composta por 

espécies, será considerada como vegetação de restinga. A vegetação encontrada nas 

áreas de transição entre a restinga e as formações da floresta ombrófila densa, 

igualmente será considerada como restinga (BRASIL, 1999). 

Salienta-se que a vegetação de restinga compreende formações originalmente 

herbáceas, subarbustivas, arbustivas ou arbóreas, que podem ocorrer em mosaicos e 

também possuem áreas ainda naturalmente desprovidas de vegetação; tais formações 

podem ter-se mantido primárias ou passado a secundárias, como resultado de processos 

naturais ou de intervenções humanas. 

Em função da fragilidade dos ecossistemas de restinga, sua vegetação exerce 

papel fundamental para a estabilização dos sedimentos e a manutenção da drenagem 

natural, bem como para a preservação da fauna residente e migratória associada à 

restinga e que encontra neste ambiente disponibilidade de alimentos e locais seguros 

para nidificar e proteger-se dos predadores (BRASIL, 1999). 

Estão incluídas no sistema de restinga as praias, as dunas, cordões de areia e 

margens de lagunas. A vegetação natural tem a função fixadora de dunas e solo. 

Em Santa Catarina, o recentemente aprovado Código Estadual do Meio 

Ambiente (Lei n.º 14.675/2009) passou a regular o instituto das Áreas de Preservação 

Permanente no estado. Sua aplicação, contudo, ainda é controversa em razão da 

existência de regras mais permissivas do que aquelas firmadas pelo Código Florestal, 

gerando um conflito com a legislação federal. Mas no que tange à vegetação de 

restingas, a Lei n.º 14.675/2009 mantém o que estabelece a Lei n.º 4.771/1965 

considerando como de preservação permanente a vegetação de restinga fixadora de 

dunas ou estabilizadora de mangues (art. 114, inciso V). 

Em Florianópolis, como também em outras cidades litorâneas do Estado de 

Santa Catarina, o principal fator responsável pela degradação das áreas de vegetação de 

restinga remanescentes nas últimas décadas, sobretudo a partir da década 1970, é a 
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expansão urbana aliada ao expressivo crescimento populacional, à especulação 

imobiliária, à ausência de planejamento de longo prazo e ao turismo indiscriminado. 

5.5.3.3 Águas jurisdicionais 
 

Pode-se dizer que compete à União definir critérios de outorga dos direitos de 

uso dos recursos hídricos, consoante ao artigo 21, inciso XIX, da Constituição Federal. 

Esta outorga deverá ser consentida pelo órgão do Poder Executivo Federal, pelos 

Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal.  

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) baseia-se nos seguintes 

fundamentos: 

a) a água é um bem de domínio público; 

b) que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas; 

e) a Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 
PNRH e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; 

f) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

A água não poderá ser apropriada por uma única pessoa, sendo esta física ou 

jurídica, com exclusão absoluta dos outros usuários em potencial.  

Conforme disposto no artigo 1°, do Código de Águas, as águas públicas podem ser 

de uso comum ou dominicais (relativo a quem tem o domínio), e serão públicas de uso 

comum no item “d” destaque para as fontes e reservatórios públicos. 

As águas públicas de uso comum ou patrimoniais, dos Estados ou dos Municípios, 

bem como as águas comuns e as particulares, e respectivos álveos e margens, podem ser 

desapropriadas por necessidade ou por utilidade pública (artigo 32, Lei n° 24.643/34, do 

Código de Águas).  

As águas subterrâneas fazem parte do domínio público, pois estão sujeitas à 

outorga do Poder Público, integrando assim, os bens dos Estados. São bens dos Estados 

as águas superficiais e subterrâneas, fluentes e emergentes e em depósito, ressalvadas, 
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neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União (artigo 26, inciso I, da 

Constituição de Federal de 1988). 

5.5.4 Modalidades de proteção dos ambientes naturais na Ilha de Santa Catarina 
 

Em 1997, a prefeitura municipal, através do Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis (IPUF) apresentou um novo plano diretor restringindo o uso e ocupação 

do solo na área do Distrito. Este Plano foi regulamentado através da Lei Complementar 

001/97, sendo que os dois primeiros artigos delimitam que: 

Art. 1o - A presente Lei institui o novo Plano Diretor de Uso e Ocupação do 
Solo no Distrito Sede do Município de Florianópolis, cujo território encontra-
se delimitado nos mapas em escala 1:10.000 do Anexo I. Art. 2o - Esta Lei 
regula o uso e a ocupação do solo, especialmente quanto à localização, aos 
acessos, à implantação das edificações e outras limitações ao direito de 
construir, excetuada a utilização das terras para a produção agrícola. 

O micro zoneamento do plano diretor dividiu a cidade em quatro tipos de áreas, 

a saber: Áreas de Usos Urbanos; Áreas de Execução de Serviços Públicos; Áreas de 

Usos Não Urbanos e; Áreas Especiais. E a partir destas, foi criado um micro-

zoneamento subdividindo cada uma das quatro áreas em dezenas de outras, sob nova 

classificação. Cada uma das áreas apresenta finalidade específica, como habitação, 

comércio, administração pública entre outras. 

Para tratar da proteção dos ambientes naturais na ilha de Santa Catarina, faz-se 

necessária a apresentação dos conceitos das áreas de Usos Não Urbanos (Lei nº 001/97  

20°art), pertinente para entender a classificação do ambiente tratado nesse estudo. 

Conforme a Lei Complementar do Município de Florianópolis nº 001/97, o zoneamento, 

o uso e ocupação do solo no distrito são divididos nessa área em dois grupos principais 

conforme o quadro 6: 

Quadro 6: Área de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Preservação de Uso 
Limitado (APL) 
Áreas de Preservação Permanente (APP)  Áreas de Preservação de Uso Limitado (APL) 

 
Art. 21 - Áreas de Preservação Permanente 
(APP) são aquelas necessárias à preservação 
dos recursos e das paisagens naturais, e à 
salvaguarda do equilíbrio ecológico. 

Art. 22 - Áreas de Preservação com Uso Limitado 
(APL) são aquelas que pelas características de 
declividade do solo, do tipo de vegetação ou da 
vulnerabilidade aos fenômenos naturais, não 
apresentam condições adequadas para suportar 
determinadas formas de uso do solo sem prejuízo do 
equilíbrio ecológico ou da paisagem natural. 

Fonte: Adaptado da Lei nº 001/97. 
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Assim, o Plano Diretor através do zoneamento e regulamentação limita o uso 

desses ambientes, visando preservar recursos e paisagens naturais e a manter o 

equilíbrio ecológico do local. As limitações administrativas são impostas pela 

administração pública, visando regular o uso da propriedade do solo nas Zonas Urbanas, 

ou seja, são imposições de Ordem Pública sob essas áreas. 

5.5.4 .1 Áreas de Preservação Permanente (APP`s)  

Os principais ambientes naturais ligados a Florianópolis são as dunas, costões 

rochosos e sistemas lagunares e costeiros. As particularidades destes ambientes são 

protegidas por iniciativas legais como, a Resolução CONAMA número 303, de 20 de 

março de 2002, que revoga a Resolução CONAMA 004, de 18 de setembro de 1985, 

dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

Destaque para os elementos pertinentes nesse estudo para os seguintes itens 

constantes como Áreas de Preservação Permanente: dunas móveis, fixas e semi-fixas; 

mananciais, considerados como a bacia de drenagem contribuinte, desde as nascentes 

até as áreas de captação d'água para abastecimento; restingas, costões, áreas de reservas 

ecológicas. 

Segundo o Código Florestal e Resolução CONAMA 303/02 e o artigo 1°, §2°, 

inciso II, da Lei 4.771/65, Medida Provisória 2.166-67/01, as Dunas e Restingas 

consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP`s) são conceituadas, como sendo 

“a área protegida ou não por vegetação nativa com a função de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.” 

No que se refere às limitações legais, pode-se dizer que são aquelas impostas por 

lei, como por exemplo, a propriedade que deve atender a função social (artigo 5°, inciso 

XXIII, da Constituição Federal).  

A legislação é categórica em condicionar o uso dessas áreas, as quais só poderão 

ser suprimidas total ou parcialmente, nos casos de utilidade pública, interesse social ou 

baixo impacto ambiental, devidamente caracterizados e motivados em procedimento 

próprio, quando inexistir alternativa técnica locacional ao empreendimento proposto. 
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Entende-se por Utilidade Pública as atividades de segurança nacional e proteção 

sanitária, ou seja, são obras essenciais de infra-estrutura de interesse nacional destinadas 

aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia e as demais obras, planos, 

atividades ou projetos, declaradas pelo Poder Público Federal ou dos Estados. 

São características das Áreas de Preservação Permanente (APP`s): 

- Bens de interesse nacional; - Possuem singularidade e valor estratégico;  
Intocabilidade e vedação de uso econômico direto (regra geral, com 
exceções); - São instrumentos de relevante interesse ambiental, que integram 
o desenvolvimento sustentável; - Sua preservação e recuperação integram a 
função socioambiental da propriedade; -Impõem limitações ao exercício do 
direito de propriedade; - Impõem ao proprietário ou possuidor o dever de 
recuperar as APP`s irregularmente suprimidas ou ocupadas. 

 

Figura 11 – Mapa de Áreas de Preservação Permanente na ilha de Santa Catarina 

  Fonte: NETO (2011) 
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A figura 11 ilustra a proporção das áreas protegidas na ilha de Santa Catarina, 

configurando, 42 % da área total do município sejam definidas como de Áreas de 

Preservação Permanente (APP) e 17 % como Área de Preservação com Uso Limitado 

(APL). 

5.5.4 .1 APP’s Dunas dos Ingleses e Dunas do Santinho 

As áreas de preservação permante pertinentes a esse estudo correspondem as 

Dunas dos Ingleses e as Dunas do Santinho, cuja área, caracteriza-se por ser 

predominantemente arenosa. 

As dunas nesta área apresentam-se sob diferentes formas podendo ser 

classificadas em dunas móveis e dunas vegetadas. As dunas móveis são também 

conhecidas como dunas ativas, desprovidas de vegetação, possuem alta mobilidade. As 

dunas vegetadas podem ser fixas ou semi-fixas dependendo da densidade da cobertura 

vegetal.  

O compartimento eólico desta área apresenta campos de dunas com dunas 

estabilizadas em dois setores e ativas em outros dois setores, justapostos e alternados na 

direção leste-oeste conforme a figura 12. 

Figura12: Vista aérea da área estudada visualizando-se os dois campos de dunas  

 

Fonte: Ferreira e Duarte (2011)  

Na figura 12, as dunas estabilizadas ou vegetadas aparecem paralelas aos 

campos de dunas ativas (área de densa vegetação paralela ao lençol de dunas à direita), 

constituindo-se em antigos cordões de eólicos com feições “longitudinais” ou lineares. 
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As dunas ativas ou livres estão dispostas em faixas entre as áreas de dunas fixas, 

formando dois campos como ilustra as áreas arenosas na figura 12. 

O Campo de dunas Santinho localizado mais a leste, estende-se da Praia do 

Santinho à Praia dos Ingleses, disposto de acordo com o sentido do vento do quadrante 

sul para o norte. Sua fonte de sedimentos é a própria Praia do Santinho. 

Encontra-se, em algumas partes, separado da fonte de areia (Praia do Santinho) 

por um terreno ocupado por dunas vegetadas, sendo abastecido pelos “corredores de 

alimentação” (faixas relativamente estreitas de fornecimento de areia). 

Estas dunas apresentam uma grande mobilidade, sendo que seu processo de 

avanço em direção à Praia dos Ingleses é nitidamente acelerado pela prática de esportes 

como “sand board” e “vôo livre”, além de ser um local muito utilizado pelos turistas. 

Estas atividades promovem a destruição da vegetação propiciando um avanço mais 

acentuado das dunas sobre as casas situadas mais a oeste e as casas construídas em 

frente deste campo de dunas, como invasão de APP (Área de Preservação Permanente). 

As dunas dos ingleses formam um campo de dunas ativas, também chamado por 

Ferreira e Duarte (2011) de campo de dunas principal, se estende da Praia do 

Moçambique à Praia dos Ingleses possui como fonte principal de sedimentos a Praia do 

Moçambique, sendo o transporte sedimentar mais efetivo aquele com ventos 

provenientes do quadrante sul. 

Na sua parte central, onde o vento não encontra barreiras, forma-se um “corredor 

de vento” provocando um avanço ainda maior das dunas no sentido norte.  

No entanto, de acordo com Ferreira e Duarte (2011) percebe-se nos últimos anos 

que houve uma diminuição no fornecimento do suprimento de areia para este campo de 

dunas. Isto pode ser devido à falta de areia e/ou ao reflorestamento com Acácia e Pinus 

feito na área próxima à Praia do Moçambique. Ainda, as autoras consideram de que pelo 

menos nas três últimas décadas tem havido um aumento da pluviosidade no sul e 

sudeste brasileiros o que pode estar propiciando um aumento da vegetação nas dunas 

devido a menor capacidade de mobilidade das areias da praia pelos ventos.  

Assim, devido à redução do suprimento de areia, podem ocorrer neste campo, na 

parte central, acúmulos eólicos e entre eles a formação de “blow outs” que atingem 

freqüentemente o lençol freático formando uma grande variedade de lagoas sobre o 

lençol de dunas. 
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As características das dunas dos ingleses e do santinho encontram-se expostas no 

quadro 7: 

Quadro 7: Dunas dos Ingleses e as Dunas do Santinho 

 
Área  Característica 

Dunas dos Ingleses Área de 953,5 hectares tombada 
como Patrimônio Natural e 
Paisagístico do município. 

 

um campo de dunas fixas, semi-fixas e 
móveis, que se estendem da Praia do 
Moçambique pelo planície do Rio 
Vermelho até próximo da área 
urbanizada dos Ingleses. 

Dunas do Santinho Área de 91,5 hectares tombada como 
Patrimônio Natural e Paisagístico do 
município. 

 

 um campo de dunas fixas, semi-fixas 
e móveis, situado ao longo da praia 
dos Ingleses paralela a Estrada Geral 
do Santinho, numa profundidade 
variável. 

Fonte: PMF (2011). 

De acordo com a legislação pertinente, as dunas fixas e móveis são amparadas 

tanto pela Legislação ambiental (Lei 4771/65, Res. 004/85) como pelo Decreto 

Municipal n° 112/65 que tombou as áreas constituídas por dunas como Monumento 

Natural e Paisagístico do Município. A Lei n° 1293/85, que instituiu o Plano Diretor dos 

Balneários, considera as dunas como Área de Preservação Permanente. 

5.5.4 .2 Unidades de Conservação, SNUC  e SEUC 
 

A Lei Estadual n. 11.986, de 12 de dezembro de 2001 traz no seu art. 2o a 

seguinte definição de Unidades de Conservação (UC): 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo o subsolo, o espaço 
aéreo e as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção.  

Entendemos que a criação de Unidade de Conservação assim como as áreas 

protegidas por legislação específicas é um dos instrumentos usados pelo Poder Público 

para garantir a preservação dos ambientes naturais existentes. 

No município de Florianópolis, dentre estas áreas protegidas, encontram-se as 

UCs sob legislação específica que as protegem e determina quais usos são permitidos 

seja no seu interior, ou seja, no seu entorno imediato. 
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As Unidades de Conservação na Ilha de Santa Catarina possuem duas Leis que 

tratam especificamente delas: Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000 (SNUC) e 

Lei Estadual n. 11.986, de 12 de dezembro de 2001 (SEUC). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

conhecido como SNUC, foi instituído pela Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000 

e tem o intuito de padronizar a base conceitual sobre as áreas naturais protegidas por lei, 

conferindo maior atenção às categorias das Unidades de Conservação tanto sob a gestão 

Federal, quanto a gestão Estadual e a Municipal.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é constituído 

então pelas Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, as quais, na sua 

maioria existente antes da instituição do SNUC que as agrupa em diferentes categorias 

de manejo. 

As Unidades de Proteção Integral, que têm como objetivo preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais e Unidades de Uso 

Sustentável, que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parte dos seus recursos naturais. 

O SNUC estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação. A Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000 define os 

termos e definições relevantes a compreensão do seu conteúdo, destaque para o art. 4o 

apresenta os seus objetivos conforme mostrado no quadro 8 . 

Quadro 8: Objetivos do SNUC  

(continua) 

Objetivos do SNUC 

- Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos; 

- Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

 - Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

- Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

 - Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 
desenvolvimento; 

- Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

 -Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural; 
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 -Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

 -Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

- Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento 
ambiental; 

 -Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

- Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a 
natureza e o turismo ecológico; 

- Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e 
valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 

Fonte: SNUC. (Adaptação da autora desta dissertação) 

 
A Lei Estadual n. 11.986, de 12 de dezembro de 2001 institui o Sistema Estadual 

de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC), órgão responsável pela preservação 

das Unidades de Conservação estaduais e municipais. 

 Nos art. 4º e 5º da Lei Estadual n. 11.986, de 12 de dezembro de 2001 

encontram-se os objetivos do SEUC como mostrado no quadro9. 

Quadro 9: Objetivos do SEUC 

Objetivos do SEUC 

- Manter a diversidade biológica e os recursos genéticos no território catarinense e nas águas 
jurisdicionais; 
- Proteger no âmbito regional as espécies ameaçadas de extinção; 
- Preservar e restaurar a diversidade biológica e os ecossistemas naturais; 
- Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
  Incentivar a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 
desenvolvimento regional; 
- Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 
- Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural; 
- Proteger e recuperar recursos hídricos, edáficos e bióticos; 
- Incentivar atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento das Unidades de 
Conservação; 
- Favorecer as condições para a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato 
com a natureza e o ecoturismo; 
 -Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente; 
- Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; e 
- Restaurar ou recuperar ecossistemas degradados. 

Fonte: SEUC (Adaptação da autora desta dissertação). 

O SNUC e o SEUC possuem seus objetivos similares, porém o SEUC, por ser 

uma Lei Estadual, trata somente do território catarinense, enquanto o SNUC rege todo o 

espaço nacional. 
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Figura 13: Mapa das Unidades de Conservação na Ilha de Santa Catarina 

 
Fonte: NETO (2011) 
 



71 

 

Conforme a figura 13, atualmente existem no Município de Florianópolis 14 

Unidades de Conservação (UCs), sendo 7 municipais, 2 estaduais e 5 federais 

(incluindo 2 Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs); e 13 áreas de 

preservação permanente no Município.  

A seqüência de quadros abaixo (10 a 13) distingue as unidades de conservação 

criadas na ilha de Santa Catarina e suas respectivas áreas. 

 

Quadro 10: Unidades de Conservação no Município de Florianópolis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: NETO (2011). 
 
Quadro 11: Unidades de Conservação Estaduais no Município de Florianópolis 
 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS  

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro - Ponta dos Naufragados 346,50 há 

Parque Estadual do Rio Vermelho 1.297,00 há 

Total de Unidades de Conservação Estaduais: 1.643,50 há 

Fonte: NETO (2011). 
 
Quadro 12: Unidades de Conservação Federais no Município de Florianópolis 
 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS  

Estação Ecológica de Carijós  Ratones:  606,28 há 

Saco Grande: 93,19 ha 

Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé 1.702,63 ha 
Unidade de Conservação Ambiental Desterro 491,50 há 
RPPN Menino Deus 16,00 há 

RPPN do Morro das Aranhas 44,16 há 
Total de Unidades de Conservação Federais: 1.251,13 ha 

Fonte: NETO (2011). 
 
 
 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 
Parque Municipal da Lagoa do Peri 2.030,00 há 
Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição 563,00 há 
Parque Municipal da Praia da Galheta 149,30 há 
Parque Municipal da Lagoinha do Leste 94,95 há 
Parque Municipal do Maciço da Costeira. 1.456,30 há 
Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi 50,00 há 
Parque Municipal da Ponta do Sambaqui 1,37 há 
Total de Unidades de Conservação Municipais: 5.144,92 há 
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Quadro 13: Unidades de Conservação na Área de Influência do Empreendimento 
 
Unidade de conservação Área /Km² Decreto Municipal 

APP Dunas dos Ingleses  9,535 Dec.n° 112/85 

APP Dunas do Santinho 0,915 Dec.n° 112/85 

Fonte: Adaptado pela a autora a partir do Relatório de impacto ambiental para emissários submarinos de 
esgoto tratado do SES ingleses (praia de ingleses), Univali e Casan, Florianópolis, 2008, p.83. 

5.5.4 .3 Reserva Particular do Patrimônio Natural do Morro das Aranhas 
 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural do Morro das Aranhas é uma 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável (SNUC), se localiza no Norte da Ilha de 

Santa Catarina, no Morro das Aranhas, entre a praia do Santinho e a praia de 

Moçambique conforme ilustra a figura 14.  

 
Figura 14: Localização da Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro das Aranhas 

  
 
Fonte: (ORTH; SILVA, 2005).  
 



73 

 

Segundo Santos (2006), o ecossistema dominante nesta Unidade de Conservação 

é a floresta ombrófila densa nos costões rochosos, de domínio privado esta Unidade de 

Conservação tem como gestor a empresa Santinho Empreendimentos Turísticos SA. 

Figura 15: Resort Costão do Santinho e a UC 

 
Fonte: Santos (2006). 

Conforme ilustra a figura 15, localizado no entorno imediato desta UC está 

situado o Resort Costão do Santinho. Os sítios arqueológicos com inscrições rupestres 

situam-se na encosta leste. 

O Resort Costão do Santinho, o Costão Golf e demais empreendimentos das 

empresas Costãoville e Santinho Empreendimentos Turísticos SA., utilizam uma das 

inscrições rupestres como sua logomarca. 

Figura 16: Inscrição rupreste utilizada como logomarca do Resort e Costão Golf 

 
Fonte: Da autora (2011). 
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Assim, o Resort Costão do Santinho, empreendimento de maior porte localizado 

próximo a esta UC, integrante do grupo Santinho Empreendimentos Turísticos SA., 

utiliza como atrativo os sítios arqueológicos e o ecossistema local, valorizando em 

função do contato com a natureza e a paisagem local seu produto turístico. 

Os hóspedes do Costão do Santinho têm o privilégio de contemplar 750mil 
m2 de Mata Atlântica, costões rochosos e dunas preservadas dentro de uma 
Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN – título obtido em 1999). 
Aliado a isso, o resort oferece roteiros ecológicos onde os hóspedes ficam em 
contato direto com toda a biodiversidade existente na reserva, lagoas, riachos 
e sem falar dos magníficos museus arqueológicos. [...] [...] O Costão do 
Santinho é o único resort do Brasil com Museus Arqueológicos ao ar livre. 
No Museu Arqueológico da Praia do Santinho está registrado um verdadeiro 
patrimônio histórico que tem cerca de 5 mil anos. Nesse paraíso da Praia do 
Santinho, as inscrições rupestres são encontradas em paredões rochosos 
basálticos e sempre voltadas para o mar. Em um desses paredões encontra-se 
o símbolo do Costão do Santinho Resort e SPA. Outro recanto paradisíaco 
encontra-se ao lado da marina Porto do Costão, na Praia dos Ingleses. O 
Museu dos Brunidores apresenta um sítio arqueológico com uma variedade 
de rochas que foram utilizadas para a confecção de instrumentos e outros 
artefatos básicos de pedra, conhecido por Brunidores ou Oficias Líticas 
(SANTOS, 2006). 

 
No interior desta Unidade de Conservação, não há ocupações urbanas 

significativas, existindo trilhas e caminhos, algumas dessas trilhas foram criadas pelo 

Resort Costão do Santinho para possibilitar a visitação pública aos sítios arqueológicos, 

denominados “Museus Arqueológicos ao ar livre”, conforme citação acima. 

O uso público dessa UC está de acordo com a lei estadual n° 11.986, de 12 de 

novembro de 2001, no Art. 15 § 2º, que permite na Reserva Particular do Patrimônio 

Natural, conforme regulamento a pesquisa científica e a visitação com objetivos 

turísticos, recreativos e educacionais. 

5.3.5 SISTEMA AQUIFERO DOS INGLESES (SASFI) 
 

Em função de discutir os riscos ambientais e o retorno social de um campo de 

golfe em âmbito local, tendo como base o risco de contaminação do Sistema Aqüífero 

Ingleses (SASFI) e os instrumentos político-representativos para aprovação do projeto 

de implantação do residencial costão golf cabe investigar as características e a 

vulnerabilidade do aqüífero para dimensionar sua importância. 

Basicamente a vulnerabilidade segundo Foster e Hirata (1988) de um aqüífero 

pode ser entendida em função da acessibilidade hidráulica da zona não saturada à 
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penetração de contaminantes; e da capacidade de atenuação da camada que cobre a zona 

saturada, resultado da retenção ou reação físico-química de contaminantes. 

Para Nunes; Westarb e Silva (2004, p. 118) (...) a preocupação com a 

preservação dos recursos hídricos subterrâneos levou a estudos sobre a vulnerabilidade 

dos mesmos. O conceito de vulnerabilidade tem sido usado para demonstrar a 

sensibilidade do mesmo ante as possibilidades de contaminação:  

a) para expressar as características intrínsecas que determinam a 

sensibilidade de um aqüífero ao ser adversamente afetado por uma carga 

contaminante antrópica;b) para a classificação dos aqüíferos, baseada na 

importância do recurso hídrico no presente e no futuro ec) para a 

classificação, baseada na importância do aqüífero em manter áreas ecológicas 

importantes.  

Entende-se que a vulnerabilidade de um aqüífero está diretamente relacionada à 

contaminação antrópica o que se deve a intensidade das atividades descritas por Nunes; 

Westarb e Silva (2004, p. 117): 

 (...) as águas subterrâneas vêm perdendo qualidade devido à sua 
contaminação por pesticidas, fertilizantes, salinização, fossas sépticas, aterros 
sanitários, depósitos subterrâneos de produtos químicos e por vazamento em 
tanques subterrâneos de armazenamento de combustíveis. 

Com relação aos aqüíferos de Santa Catarina, ainda de acordo com Nunes; 

Westarb e Silva (2004, p. 117-118) pode-se regionalizar as ameaças segundo as 

principais atividades contaminantes para as águas subterrâneas existentes nas regiões 

leste do Estado, correspondendo à região costeira, os riscos são provenientes do 

adensamento populacional, da super-exploração, de atividades antrópicas em geral e, 

principalmente da ausência de sistema de coleta e tratamento do esgoto ou a ineficiência 

dos sistemas de saneamento “in situ”. 

5.5.5 .1 Localização do SASFI 
 

Localizado no nordeste da Ilha de Santa Catarina no Distrito de Ingleses do Rio 

Vermelho (figura 17). Em uma planície circundada por morros a oeste e apoiada a leste 

por dois pontais rochosos, o Morro dos Ingleses ou do Santinho e o Morro das Aranhas, 

compreendido por duas praias, a Praia dos Ingleses e a Praia do Santinho, as quais 
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encontram-se ancoradas em três pontais rochosos, a área do Distrito de Ingleses é uma 

bacia sedimentar, constituída principalmente por depósitos arenosos. 

Figura 17: Localização da área compreendida pelo empreendimento 

 

Fonte: Atlas ambiental municipal (2005) 

 Conforme ilustra a figura 17, a planície, na sua parte central, apresenta campos 

de dunas ativas e cordões de dunas fixas intercaladas entre si, em forma alongada. 

Segundo Westarb (2004), os depósitos predominantemente arenosos do Distrito 

de Ingleses possibilitaram a formação de um sistema aqüífero sedimentar freático. 

Assim, abrangendo toda a área da planície do Distrito de Ingleses, estendendo-se 

até o Distrito do Rio Vermelho, incluindo a área das dunas, envolvendo dessa forma as 

praias de Ingleses, Santinho e Moçambique, situa-se o SASFI. 

5.5.5 .2 Caracterização do SASFI  
 

O SASFI é considerado um sistema aqüífero do tipo poroso, freático, livre ou 

não confinado, por conseguinte, sem uma camada impermeabilizante e com uma zona 
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não saturada altamente permeável e pouco espessa em quase toda a área. (WESTARB, 

2004, p120). 

Ferreira (1999) demonstrou, através dos resultados obtidos pelas análises do 

perfil topográfico e sedimentológico, que os depósitos nesta superfície constituem-se de 

areia fina e são bem selecionados. 

Assim, permeabilidade por porosidade dos depósitos sedimentares do Distrito de 

Ingleses, aliado às condições climáticas de pluviosidade durante todo o ano, e a 

ausência de uma zona não saturada espessa são fatores que determinam a alta 

vulnerabilidade do aqüífero, conforme apresentado na figura 18. 

Figura 18: Mapa da vulnerabilidade do aqüífero SASFI 

 

Fonte: Cardoso et al. (2004, p.126). 

A figura 18 demonstra que o SASFI é um sistema aqüífero do tipo poroso, 

freático, livre ou não confinado, sem camada e proteção, tornando-se vulnerável à 

contaminação através do transporte dos contaminantes pela zona não saturada, 

altamente permeável e pouco espessa. A importância dos depósitos sedimentares no 

provimento de água foi demonstrada pelos dados referentes à captação de água 

subterrânea pela população nos mesmos. Destacando-se os depósitos arenosos praiais 
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pleistocênicos e eólicos pleistocênicos como fornecedores das águas subterrâneas para 

82% das ponteiras e poços levantados na área (WESTARB, 2004). 

Ainda segundo Westarb (2004), no Distrito de Ingleses do Rio Vermelho, todos 

os estabelecimentos e residências são consumidores de água subterrânea, seja por 

captação particular, seja através da rede pública. 

A captação e distribuição pública de água subterrânea do SASFI abastecem oito 

comunidades, a saber: Ingleses, Ponta das Canas, Cachoeira do Bom Jesus, 

Canasvieiras, parte de Jurerê, Daniela, Vargem Grande, Vargem Pequena, Ratones. A 

população abastecida pela água subterrânea do Sistema Aqüífero Ingleses gira em torno 

de 130.000 pessoas, população normalmente duplicada na temporada de verão. 

Figura 19: Poços de captação de água da CASAN 

  

Fonte: (NUNES; WESTARB, 2005). 
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Os poços da CASAN, localizados em sua maioria sobre as dunas, estão 

representados nas esferas vermelhas na figura 19. O abastecimento de água potável no 

Distrito de Ingleses do Rio Vermelho é feito fundamentalmente através de recursos 

hídricos subterrâneos explotados por ponteiras cravadas particulares, complementado 

pela distribuição da água captada pelos poços profundos da concessionária de água e 

saneamento do Estado de Santa Catarina- CASAN.  

Dentre os consumidores de água subterrânea através da captação por ponteiras 

particulares destacam-se: os condomínios, os hotéis, os restaurantes, as residências e as 

pousadas, de maneira que o crescimento desordenado através dos avanços da ocupação 

urbana sobre estas áreas de dunas têm como consequência imediata a deterioração de 

área de recarga subterrânea importante para a manutenção qualitativa e quantitativa do 

Sistema Aquífero Sedimentar Freático Ingleses – SASFI. 
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6 O EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL COSTÃO GOLF 
 

Denominado Condomínio Residencial Costão Golf, o empreendimento ocupa 

uma área de 571.984 metros quadrados, situado na localidade do Sítio Capivari, Distrito 

de Ingleses, no Norte da ilha de Santa Catarina.  

Figura 20: Pórtico de entrada do condomínio Costão Golf 

 

Fonte: Costão Golf. Disponível em < http://www.costaogolf.com.br/condominio/>>. Acesso em 
12 nov 2011. 

Conforme LOPES (2007), o empreendimento faz limites com a estrada Dário 

Manoel Cardoso ao Norte, com os terrenos de Dauro Redaelli e Saul Bianco ao Sul, 

com as Dunas dos Ingleses a Leste, e com a Rua Graciliano Manoel Ramos a Oeste. 

Figura 21: Representação espacial do Condomínio Residencial Costão Golf  

 

Fonte: COSTÃO GOLF (2011). Disponível em: <http://www.costaogolf.com.br/>. Acesso em: 20 ago 
2011. 
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Conforme ilustra a figura 21, o condomínio é formado por 181 unidades 

residenciais com área média de novecentos metros quadrados cada, e 124 apartamentos 

de 2 e 3 dormitórios numa área contígua que será interligada por um túnel subterrâneo 

para veículos sob a Rodovia Estadual SC-406.  

Figura 22: Divisão dos lotes no Condomínio Residencial Costão Golf 

 

Fonte: Folder de divulgação da empresa Empreendimentos Internacionais LTDA. 

Conforme figura 22, os lotes do condomínio residencial Costão Golf foram 

divididos de acordo com o acordo de permuta em 81 lotes para Empreendimentos 

Internacionais LTDA., (área ilustrada em verde na figura 22) e 80 lotes para a 

incorporadora Costão Ville.S.A. ( área ilustrada em laranja na figura 22). 

O campo de golfe comportará uma sede social ou Club House com área de 1200 

metros quadrados comportando: restaurante, fitness center, espaço mulher, espaço 

infantil, loja ,salão de festas, bar, piscina, sauna (masculina e feminina), ou seja, 

serviços e infra-estrutura de apoio para a comodidade dos golfistas e acompanhantes. 

Essas comodidades como serviço turístico atendem aos demais membros da família que 

acompanha o golfista na sua estadia em um equipamento turístico de golfe. 

Para a convivência desse público específico dentro das dependências do 

condomínio o elemento do projeto denominado club house ou sede social, local 

destinado para as atividades sociais como reuniões torna-se o grande centro de 

encontros e confraternizações para os grandes eventos no campo de golfe. A figura 23 

ilustra o projeto da sede social do Condomínio Residencial Costão Golf. 
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Figura 23: Projeto da sede social  

 

Fonte: costão golf. Disponível em http://www.costaogolf.com.br/galeria-de-imagem-do-costao-
golf/>>>. Acesso em 12 nov 2011. 

A sala de massagem, o guarda de tacos e equipamentos e espaço coberto para 

treinamento localizam-se no driving range. A figura 24 ilustra a área de treinamento em 

operação. 

Figura 24: Driving Range ou Área de treinamento 

 

Fonte: costão golf. Disponível em <http://www.costaogolf.com.br/galeria-de-imagem-do-costao-
golf/>>. Acesso em 12 nov 2011. 

O Condomínio Residencial Costão Golf projeta a integração ao Costão do 

Santinho Resort por meio de um teleférico, numa distância aproximada de 1.200 metros, 

que transpõe as dunas que ligam as praias do Moçambique e Ingleses. 
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Figura 25: Projeção de transposição das dunas  

 

Fonte: Google maps. Disponível em << http://maps.google.com.br//>>. Acesso em 11 nov 2011. 

Para que a transposição das dunas aconteça a base do teleférico situa-se no 

costão golfe, área em amarelo na figura 25, traçando o percurso (linha em vermelho na 

figura 25) até o resort costão do santinho. 

Figura 26: Ilustração do teleférico transpondo as dunas 

 

Fonte: Material de divulgação do Costão Golf cedido pela empresa Empreendimentos 
Internacionais LTDA. 

Atualmente, no complexo, para a implantação do teleférico, não estão sendo 

realizadas obras para esse elemento do projeto, ou seja, não há previsão para a 

instalação do teleférico. 
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De acordo com o material promocional da empresa costão ville divulgado em 

mídia eletrônica, a evolução das obras do empreendimento é apresentada da seguinte 

forma, conforme ilustrado na figura 27 à figura 32: 

Figura 27: Evolução das obras no costão golfe 

 Fonte: Costão Golf. Disponível em <http://www.costaogolf.com.br/acompanheaobra/>>. Acesso 
em 12 nov 2011. 

Conforme figura 27, os elementos do projeto executado são: o campo de golfe, 

as instalações hidro-sanitárias, a estação de tratamento de efluentes, a pavimentação, o 

Driving Range, a loja, o bar, o setor de serviços e manutenção. 

Figura 28: Informações sobre evolução das obras no costão golfe: club house 

 

Fonte: Costão Golf. Disponível em:<<http://www.costaogolf.com.br/acompanheaobra/>>. 
Acesso em 12 nov 2011. 
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  De acordo com a figura 28, a sede social ou club house do Costão Golf possui o 

projeto arquitetônico aprovado e estão sendo elaborados os projetos complementares da 

obra. 

Figura 29: Informações sobre evolução das obras no costão golfe: Driving Range 

 

Fonte: Costão Golf. Disponível em:<<http://www.costaogolf.com.br/acompanheaobra/>>. 
Acesso em 12 nov 2011. 

A figura 29 descreve os serviços realizados no Driving Range, onde situa-se o 

bar que opera como sede social até a construção da club house. 

Figura 30: Informações sobre evolução das obras no costão golfe: setor 

esportivo/lazer 

 

Fonte: Costão Golf. Disponível em:<<http://www.costaogolf.com.br/acompanheaobra/>>. 
Acesso em 12 nov 2011. 

A figura 30 informa sobre a previsão da entrega da obra do setor 

esportivo e de lazer, cujo projeto já esta definido. 

Figura 31: Informações sobre evolução das obras no costão golfe: setor 

comercial 

 

Fonte: Costão Golf. Disponível:<<http://www.costaogolf.com.br/acompanheaobra/>>. Acesso 
em 12 nov 2011. 

A figura 31 informa sobre a previsão da entrega da obra do setor comercial 

como uma das etapas finais na prioridade de construção. 
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Figura 32: Informações sobre evolução das obras no costão golfe: setor 

administrativo 

 

Fonte: Costão Golf. Disponível em:<<http://www.costaogolf.com.br/acompanheaobra/>>. 
Acesso em 12 nov 2011. 

A figura 32 informa sobre a previsão da entrega da obra do setor administrativo 

coordenada com a entrega da obra do setor esportivo e de lazer para o ano de 2012. 

Em operação desde 2007, o empreendimento possui além do equipamento 

esportivo: campo de golfe profissional com nove buracos com 3.334 metros de 

percurso, elementos de apoio à prática do esporte pro shops, bar, área de treinamento, 

infraestrutura viária, sistema de vigilância 24 horas, sistema de separação de lixo, e rede 

de energia elétrica subterrânea. Existem 9 residências construídas no complexo e 4 em 

construção. O complexo do golfe já recebeu inúmeros eventos, uma vez que o campo 

está filiado à confederação paranaense e catarinense de golfe participando ativamente 

do circuito nacional de golfe. 

6.1 Histórico do empreendimento costão golf 

 

Para ilustrar o histórico do empreendimento costão golfe, faz-se necessário 

inserir novos atores corresponsáveis pela criação do primeiro campo de golfe de 

Florianópolis. Para entender o percurso traçado pelos distintos agentes no decorrer da 

implantação do complexo remontamos um momento em que grande parte da gleba de 

terras onde atualmente encontra-se o condomínio residencial Costão Golf, cerca de 40 

hectares, era de propriedade do senhor Fernando Marcondes de Matos no ano de 1999. 

Naquele ano, por razões financeiras, o senhor Fernando Marcondes de Matos, 

vende as áreas adquiridas para a construção do campo de golfe interrompendo os planos 

da ampliação dos atrativos do resort.  

Assim, os novos proprietários dos terrenos eram os argentinos Carlos Alberto 

Gomis, quem forneceu grande parte das informações apresentadas nesse tópico do 
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estudo a partir de entrevista não estruturada, conforme autorização expressa no ANEXO 

5, e Luiz Lamas, o inglês Jonathan Rupert Bacon Heald e o brasileiro Guilherme 

Zambrana, três empresários cujos planos coincidiam com a construção de um campo de 

golfe na ilha de Santa Catarina. O projeto inicial se chamava Desterro Golf Clube. De 

acordo com Carlos Gomis, o projeto incluía um campo de rúgbi além do campo de 

golfe, visto que desde 1995, Gomis organizou um grupo para pratica do rúgbi em 

Florianópolis denominado “Desterro” tornando- se pioneiro no desenvolvimento do 

esporte no sul do Brasil. 

Ainda no ano de 1999, para implantar o projeto, os novos proprietários criaram a 

empresa Empreendimentos Internacionais Ltda, empresa com o tipo jurídico de 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada, está estruturada de acordo com os 

ditamente legais atinentes, de forma simplificada pelas figuras de dois sócios, onde um 

deles é o administrador da sociedade. Não obstante o poder de administração competir a 

um só, ambos os sócios, em deliberação, são os responsáveis pela aprovação de todo e 

qualquer procedimento que envolva estratégias, finalidades, objetivos e seus modos de 

operação, tanto em longo como no curto prazo. A empresa foi instituída justamente para 

viabilizar a construção do complexo, assim como administrar a venda das unidades 

imobiliárias desdobradas da gleba inicial de terras, durante e após a conclusão do 

empreendimento. 

 Empreendimentos Internacionais Ltda, buscou incorporadoras e empresas 

dedicadas à construção de campos de golfe no Brasil, Argentina e Estados Unidos, 

optando pela opção local, a empresa Santinho Empreendimentos Turísticos, que 

pertence ao senhor Marcondes, para realizar a obra agregando o know-how e marca do 

costão do santinho para agregar valor, qualidade e viabilizar o projeto. 

A parceria resultou em um acordo de permuta: a empresa de Marcondes Costão 

Ville S.A. encarregada de incorporar e construir o campo de golfe e o condomínio, 

recebendo em troca parte dos lotes. O contrato de prestação de serviços foi assinado 

pelas duas empresas em outubro de 2002.  

 Ricardo Agüero e Angel Reartes, da empresa Resorts, elaboraram o projeto, que 

passou a se chamar “Condomínio Residencial Costão Golf”. Os desenhos levaram seis 

meses para serem definidos em função das alterações necessárias para a duplicação da 
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Rodovia João Gualberto, paralela ao empreendimento, obrigando os projetistas a 

ampliar a margem de recuo nos limites do empreendimento. 

Com as alterações efetuadas, foi possível planejar 181 lotes, com 900 metros 

quadrados em média, ao redor de um campo de nove buracos para o setor leste do 

terreno, mantendo o elemento mais divergente do projeto, a construção de um teleférico 

sobre as dunas para interligar o complexo Residencial Costão Golf, na praia dos 

ingleses, ao Resort Costão do Santinho, na praia do santinho.  

De acordo com o projeto, a parte oeste se chamará Altos do Costão Golf e terá 

13 vilas com 120 apartamentos totalizando uma área de 57 hectares, dos quais 45 estão 

na planície, à direita da rodovia João Gualberto Soares, onde situam-se os lotes 

residenciais  e 12 hectares à esquerda, na encosta dos morros onde serão construídas as 

vilas com os apartamentos. 

Em julho de 2003, a empresa incorporadora o enviou o projeto à prefeitura de 

Florianópolis, para obter sua aprovação como complexo de usos turístico, esportivo e 

residencial.  

A avaliação do projeto foi feita em conjunto com os órgãos responsáveis por 

essa avaliação a fim de evitar possíveis conflitos de análise. Participaram do estudo do 

projeto, integrantes da Procuradoria Geral do Município, da Fundação Municipal do 

Meio Ambiente de Florianópolis (Floram) e da Secretaria de Urbanismo e Serviços 

Públicos (Susp). De acordo com o José Rodrigues da Rocha, representante do IPUF, “O 

Costão Golf é adequado do ponto de vista urbanista e vai qualificar o espaço da região” 

(SCHIMITT apud ROCHA, 2008). 

O projeto trazia uma proposta para mudar o zoneamento da região do Capivari. 

A aprovação, vital para os interesses do empreendimento, a segunda alteração na 

localidade no mesmo ano.  

A Lei Complementar n° 116 classificou as regiões rurais como áreas mistas de 

serviço e proibiu a construção de condomínios residenciais multifamiliares, categoria na 

qual o Costão Golf se enquadrava. Assim, as regiões rurais foram transformadas em 

áreas exclusivas para residências enquanto planos específicos de zoneamento não 

fossem concluídos. 
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Com esse empecilho, o empreendedor sugeriu então modificar o zoneamento 

para área residencial predominante, o que permitiria a implantação do projeto. Os 

técnicos da prefeitura aceitaram a proposta determinando o índice de ocupação dos 

lotes, permitindo a construção de até dois pavimentos e ocupação de 40% da área dos 

lotes.  

Para Elizabeth Amin Vieceli, diretora superintendente da Floram naquele 

momento, a taxa de ocupação “é considerada uma baixa densidade habitacional e 

portanto, mais restritiva que a ocupação atual quanto aos índices urbanísticos 

(SCHIMITT apud VIECELI, 2008, p.20). 

Em 17 de outubro de 2003, o documento, enviado ao gabinete da ex-prefeita 

Ângela Amim determina que o projeto deverá respeitar uma faixa de domínio de 60 

metros, incluindo a rodovia existente, livre de qualquer construção, reservando área 

necessária para futura duplicação. 

Em 23 de dezembro de 2003, a Lei complementar nº 133/2003 altera os 

zoneamentos aprovados pela lei nº 2193/85 e pela lei complementar nº 116/2003 

transformando o zoneamento da área, até então, era em parte de área de exploração rural 

(AER) e em sua maior extensão o de área residencial exclusiva (ARE).  

Pela proposta, e expressamente para acolher a pretensão do particular, 
alterou-se o uso do solo para área residencial predominante 2-A (ARP 2 A) 
em sua quase totalidade. Apenas as margens (30m) do rio referido no item 
anterior foram mantidas como área de preservação permanente, posto que já 
o eram por força da legislação federal em vigor (MPF, 2005, p.16). 

Ainda de acordo com o MPF (2005, p.16) na ação civil pública contra o 

empreendimento, “a motivação, evidentemente, era a de propiciar o parcelamento em 

lotes residenciais, impossível em área rural (AER), e a construção de unidades 

multifamiliares (prédios), impossível em área residencial exclusiva (ARE)”  

Em 19 de novembro, novo parecer foi concluído, pelo engenheiro Antonio José 

da Silva Filho, da Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura sugerindo a 

aprovação do projeto, desde que as comissões de Justiça, Meio Ambiente e Viação da 

Câmara atendessem a uma série de recomendações, emendas e questionamentos. 

 Os questionamentos desses órgãos sobre o projeto giram em torno da 

construção do teleférico projetado para ligar o Costão Golf ao Costão do Santinho. Em 

função do Decreto Municipal nº 112/85 que tomba as dunas de Ingleses, Santinho, 



90 

 

Campeche, Armação do Pântano do Sul e Pântano do Sul, no Município de 

Florianópolis. O decreto proíbe quaisquer atividades nas áreas tombadas nos campos de 

dunas dos Ingleses e Santinho, como edificações e escavações, seja para preparar o 

terreno para ocupação, seja para a retirada de areia.  

A perspectiva do objetivo privado do teleférico para ligação do resort com o 

complexo de golfe atenderia claramente o que a lei define como “objetivos 

particulares”, a adequação encontrada por ambas as partes da esfera pública e privada 

encontraram como solução estabelecer um caráter público alegando que a população 

poderá utilizá-lo, mediante o pagamento de ingressos.  

Considerado um dos mais importantes projetos turísticos em execução hoje em 

Santa Catarina, com investimentos acima de R$ 45 milhões. O empreendimento foi 

planejado para ser um pequeno e luxuoso recanto de classes abastadas, mas acabou 

acumulando várias polêmicas desde a sua divulgação em 2003 e virou símbolo de um 

embate entre grupos com diferentes visões sobre o desenvolvimento de Florianópolis 

(SCHIMITT, 2008, p.9). 

A criação de leis e a aprovação do projeto do Condomínio Residencial Costão 

Golf ilustram a pesquisa de que FAGUNDES (2009) onde é apontada a evolução do 

número de leis sancionadas no período de 1997 a 2007. No gráfico 1, através da linha 

de tendência obtida por Análise de Regressão Linear, observamos um crescimento 

médio das alterações de zoneamento ocorridas no decorrer dos anos.  

Figura 33: Crescimento médio das alterações de zoneamento ocorridas no período de 
1997 a 2007 

 

Fonte: FAGUNDES (2009). 
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Na figura 33 destaque para o ano de 2006, o recordista com 17 leis sancionadas, 

e no ano de 2007, mesmo sob moratória que impedia a criação de novas leis de 

zoneamento, foram sancionadas oito leis.  

De 2001 até 2004, período do segundo mandato da prefeita Ângela Amin, foram 

sancionadas mais 32 leis. A partir de 2005, sob nova administração, com o prefeito 

Dário Berger, até setembro de 2007, o número de leis sancionadas subiu para 41. 

Coincidentemente, em função do grande número de leis criadas pelos vereadores de 

Florianópolis, na última administração dois destes vereadores tiveram seus mandatos 

cassados por venda de licenças ambientais e outras ações irregulares que caracterizaram 

grandes escândalos da administração municipal, como a Operação Moeda Verde, 

deflagrada no mês de abril de 2007. 

6.2 O licenciamento ambiental do Costão Golf  
 

Envolto em truncados procedimentos o licenciamento do Costão Golf foi 

contestado pela sociedade civil e o MPF em função da concatenação da gestão pública 

com o interesse privado. 

O condomínio residencial Costão Golf, empreendimento lançado em 2003, 

coincide com a alteração pontual de zoneamento previsto pelo Plano Diretor dos 

Balneários, baixo a Lei Complementar nº 133/2003, o principal meio usado para 

regulamentar a aprovação do projeto e todas as estruturas relacionadas ao Costão Golf. 

No artigo primeiro da referida lei consta a alteração do zoneamento da 

localidade de inserção do empreendimento para possível aprovação do Plano Geral de 

Implantação do Projeto do Complexo de Múltiplo Uso Turístico/Esportivo/Residencial 

Costão Golf Club: 

Art. 2º Fica aprovado o Plano Geral de Implantação do Projeto do 
Complexo de Múltiplo Uso Turístico/Esportivo/Residencial Costão 
Golf Club, com área de 57,19ha, subdividido no Setor Leste A1 e 

Setor Oeste A2, conforme planta em escala 1:2.000, Anexo II, 

composto dos seguintes usos: 
I    - Campo de Golfe Profissional de 9 buracos, com Área Verde 
Privativa (AVP) e Escola de Golfe (Driving Range); 
II  - Setor Habitacional Unifamiliar  constituído de 05 conjuntos, 
totalizando 185 unidades residenciais isoladas; 
III   - Setor  Habitacional  Multifamiliar constituído de 15 vilas 
residenciais coletivas, com um total de 125 unidades de 2 a 4 
dormitórios; 
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IV    - Setor de Equipamentos Privativos composto de Sede Social 
(Club House), Setor Comercial, Setor de Serviços e Teleférico; 
V    - Setor de Equipamentos Comunitários (Setores Esportivos A1 e 

A2 e Portaria de Acesso); 

VI   - Setor de Equipamentos Comunitários (Setores Esportivos A1 e 
A2, interligados através de passagem subterrânea (túnel) sob a rodovia 

SC-406; 
VII    - Áreas Verde de Preservação Permanente; 
VIII  - Sistema teleférico de integração Costão Golf Club ao Costão 
do Santinho, de caráter público e acesso tarifado, com a formação do 
Parque Municipal das Dunas dos Ingleses e Santinho e Centro de 
Educação Ambiental, em Convênio com o Município de Florianópolis 
e uma Universidade local . 

 

Concomitantemente a elaboração, antecedendo a aprovação da lei complementar 

133/2003, os empreendedores da Santinho Empreendimentos Turísticos, em 17 de 

novembro de 2003, entram com o pedido da LAP (Licença Ambiental Prévia) junto a 

FATMA – Fundação Estadual do Meio Ambiente para a aprovação do Condomínio 

Residencial Costão Golf.  

Em 12 de março, em audiência pública solicitada pelo empreendimento, 

Marcondes (responsável pelo mesmo) enviou cinco cópias do estudo à FATMA para os 

técnicos do órgão analisá-las e utilizá-las durante o licenciamento ambiental. 

A FATMA publica um edital de consulta pública do referido estudo na imprensa 

local, a população de Florianópolis dispõe então, a partir da data daquela publicação, 45 

dias para ter acesso e comentar o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que esteve 

disponível na biblioteca do prédio da matriz da Fatma e no escritório da empresa 

Santinho Empreendimentos Turísticos, no bairro Ingleses, para as consultas pertinentes. 

O objetivo de uma audiência pública é expor o conteúdo do Estudo de Impacto 

Ambiental ( EIA/RIMA) para tirar dúvidas do público e recolher críticas e sugestões, de 

acordo com o primeiro artigo da Resolução Conama nº 09/87.  

Em 07 de junho de 2004, ocorre a primeira audiência pública com um público de 

150 pessoas e participação da procuradora Analúcia Hartmann, do empresário Fernando 

Marcondes de Mattos, de técnicos da consultoria Caruso Jr. e representantes da Fatma e 

da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). 
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A finalidade, expor o conteúdo do EIA/RIMA para tirar dúvidas do público, 

porém, não foi exatamente observada na sessão pública de apresentação do Costão Golf. 

Segundo Schimitt (2008, p.37): 

(...) para a procuradora Analúcia, os técnicos da Caruso não souberam 
eliminar todas as dúvidas sobre a aplicação de fertilizantes e os 
agroquímicos, enquanto os funcionários da Fatma não conseguiram 
responder algumas perguntas e justificaram que tinham lido parcialmente o 
estudo. “Inúmeras considerações importantes restaram sem respostas”(...) “A 
reunião ocorrida em 7 de junho não pode ser considerada como audiência 
pública", alegando a falta de documentos e estudos complementares.  

Em 16 de agosto, ocorreu a segunda audiência do Costão Golf, no Vila Futebol 

Clube, no Capivari. O principal problema encontrado pela comunidade e especialistas 

após a análise do EIA/RIMA, foi a falta de alternativa locacional, que não atenderia aos 

critérios básicos da Resolução Conama nº 01/86, norma que prevê que o estudo de 

impacto ambiental contemple todas as alternativas tecnológicas e de localização de um 

projeto para compará-las com a hipótese de não se realizar o empreendimento.  

O exame destas alternativas, como atividades obrigatórias do EIA/RIMA, não 

foi cumprida no caso do Costão Golf, pois, o texto da consultoria Caruso Jr. dedica 

somente um parágrafo ao tema locacional, alegando que a única alternativa locacional 

que se apresenta é o próprio terreno onde se pretende instalar o empreendimento visto 

ser a única área na localidade com as dimensões adequadas ao projeto de interligação 

dos complexos turísticos costão do santinho e Costão Golf.  

Assim, entendemos que as considerações que levaram à eleição desse local 

substanciaram-se prioritariamente na proximidade com o Costão do Santinho Resort, e 

ausência de qualquer outra área nas proximidades que permita a vinculação do 

empreendimento com o resort através da ligação do pretendido teleférico. 

A construção do teleférico nessa ocasião foi defendida vorazmente, como o meio 

encontrado para transpor as dunas causando menor impacto, em função do discurso da 

positiva repercussão econômica para a cidade Florianópolis, e elevação do nível da 

atividade turística no local que o teleférico pode gerar quando instalado no complexo do 

golfe. 

Ainda em 2004, o Costão Golf entrou com o pedido da LAI (Licença Ambiental 

de Instalação). A Licença Ambiental Prévia n°225/2004 data em 05 de novembro de 
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2004, enquanto que a LAI n° 083 foi deferida em dezembro de 2004, após analisar o 

projeto de todas as medidas mitigadoras e compensatórias exigidas pela FATMA. 

A LAI n° 083 é expedida em cooperação dos órgãos municipais visto que a Lei 

Municipal 133/2003 no Art. 2º, § VIII, estabelece as medidas compensatórias para a 

inserção do costão golfe: 

(...) a formação do Parque Municipal das Dunas dos Ingleses e 
Santinho e Centro de Educação Ambiental, em Convênio com o 
Município de Florianópolis e uma Universidade local. Parágrafo 
único. Além da medida compensatória descrita no inciso VIII, deste 
artigo, deverá o empreendedor elaborar Projeto Paisagístico de criação 
e implantação do Parque da Lagoa do Jacaré, localizada à Leste da 
Estrada Vereador Onildo Cardoso Lemos, na localidade da Praia do 
Santinho, em parceria com o IPUF e FLORAM, que deverá ser 
executado concominantemente a implantação do Complexo “Costão 
Golf Club”. 

 

Quadro 14: Cronologia do licenciamento ambiental Costão Golf 

                                                                                                                    (continua) 

Data  Principal fato 
 
17 de novembro de 2003 

O Condomínio Residencial Costão Golf entrou com pedido da LAP 
(Licença Ambiental Prévia) junto a FATMA 

 
23 de dezembro de 2003 
 

Aprovação da LEI COMPLEMENTAR Nº 133/2003 
A prefeitura municipal altera os Zoneamentos na área do empreendimento 
no Distrito de Ingleses do Rio Vermelho e aprova o Plano Geral de 
Implantação do Projeto do Complexo de Múltiplo Uso 
Turístico/Esportivo/Residencial Costão Golf Club 

 
12 de março de 2004 

Audiência pública solicitada pelo empreendimento onde houve a entrega 
uma cópia dos estudos para Analúcia Hartmann, do MPF, e para o 
promotor Rui Arno Richter, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente 
do MinistérioPúblico Estadual. 

 
Abril de 2004 

A FATMA publica um edital de consulta pública do trabalho na imprensa 
local conforme prevê a Resolução Conama nº 09/87. 
 A população de Florianópolis teria, a partir de então, 45 dias para ver e 
comentar o RIMA, que ficaria disponível na biblioteca da Fatma (no prédio 
da matriz) e no escritório da empresa Santinho Empreendimentos 
Turísticos, nos Ingleses (SCHIMITT, 2008, p.36). 

 
07 de junho de 2004 

Ocorre a primeira audiência pública com um público de 150 pessoas e 
participação da procuradora Analúcia Hartmann, do empresário Fernando 
Marcondes de Mattos, de técnicos da consultoria Caruso Jr. e 
representantes da Fatma e da Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento (Casan).  

 
16 de agosto de 2004 

Ocorre a segunda audiência do Costão Golf, no Vila Futebol Clube, no 
Capivari. 

 

05 de novembro de 2004 

 

 
 
 
 
 
 
É deferida a Licença Ambiental Prévia n°225/2004 pela FATMA 
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Novembro de 2004 

 
O Condomínio Residencial Costão Golf entrou com pedido o pedido da 
LAI (Licença Ambiental de Instalação) 

 
06 de dezembro de 2004 

O MPF envia correspondência a FATMA, alertando sobre irregularidades 
da LAP e requisitando informações sobre as motivações da decisão 
administrativa (pareceres técnicos). 

 
Dezembro de 2004 

A LAI foi deferida permitindo ao empreendimento iniciar trabalhos de 
terraplanagem e reestruturação da vegetação no local. 

Fonte: Da autora. Adaptação de Conama, Brasil (2005), Schimitt (2008). 

6.4 Cronologia das ações públicas contra o empreendimento Costão Golf 
 

O inquérito civil do Costão Golf foi aberto em 1º de dezembro de 2004, quando 

o MPF enviou ofícios para a empresa Santinho Empreendimentos Turísticos, 

responsável pelo projeto, e para a direção geral da Fundação Estadual de Meio 

Ambiente (Fatma), órgão ambiental de Santa Catarina solicitando informações sobre a 

localização e sobre o licenciamento do condomínio residencial Costão Golf.  

Em 20 de janeiro de 2005, foi encaminhada uma cópia de uma representação da 

União Florianopolitana das Entidades Comunitárias – UFECO – ao PROCON, versando 

sobre o empreendimento objeto deste estudo, ressaltando o presidente da entidade que a 

propaganda veiculada pelo empreendedor não se conforma com a realidade apresentada 

pelo (EIA/RIMA) do empreendimento: 

No caso em tela do empreendimento acima, entendemos que a publicidade 
(...), veiculada no jornal AN de 18 de dezembro de 2004, assinada por um Sr. 
Fernando Marcondes de Mattos, afirma ao público em geral, 
categoricamente, que a manutenção do gramado do campo e Golf não será 
feita com a utilização de agrotóxicos, enquanto o EIA/RIMA do mesmo 
empreendimento (...) em seu capítulo 1.5.3 folhas 14 e 15 lista todos os tipos 
de agrotóxicos, como pesticidas, herbicidas e inseticidas que serão utilizados, 
bem como LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA Nº 225/2004 (...) na fl. 2, 
especifica que o manejo de tais agrotóxicos deverão ser “monitorados” e os 
relatórios resultantes dos mesmos disponibilizados ao público MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL (2005). 
 

 

De acordo com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (2005), em 26 de janeiro 

de 2005 a União Florianopolitana das Entidades Comunitárias encaminhou ao MPF 

representação popular versando sobre o risco que a construção e operação de um 

empreendimento com um campo de golfe empregava ao Aqüífero Ingleses alegando o 

uso intensivo de inseticidas, fungicidas e fertilizantes em um campo de golfe: “ O 

próprio Estudo de Impacto Ambiental apresentado pelo empreendedor informa que 
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serão usadas 30 toneladas/ano de fertilizantes e pesticidas. Alguns dos produtos 

indicados no EIA/RIMA foram relacionados ao câncer em humano”.  

Este documento foi assinado pela Aliança Nativa, Associação Caeté Cultura e 

Natureza, Associação de Moradores da Praia do Forte, Associação de Moradores de 

Canasvieiras, Associação de Moradores do Rio Vermelho, Conselho Comunitário de 

Ingleses, Fórum da Cidade, Fundação Lagoa, Movimento Ilhativa e União 

Florianopolitana das Entidades Comunitárias. 

Atribui-se a ação participativa comunal a tomada de conhecimento por parte do 

Ministério Público Federal dos riscos que o Condomínio Residencial Costão Golf 

provocaria aos bens públicos envolvidos. No mesmo ano, em curto período, em abril de 

2005, sob os cuidados da Procuradora da República da área ambiental, Analúcia 

Hartmann, “foi impetrado Ação Civil Pública, visando a paralisação imediata da 

construção do Condomínio Residencial Costão Golf” Lopes (2007, p.29). 

No mês de junho de 2005 foram paralisadas as obras do Condomínio 

Residencial Costão Golf por determinação da Procuradora da República Analúcia 

Hartmann. Liminar concedida em junho deste ano pela Vara Federal Ambiental da 

capital catarinense. 

 No último dia do mês de novembro do respectivo ano, a 4ª Turma do Tribunal 

Regional Federal (TRF) da 4ª Região negou o recurso da Costãoville Empreendimentos 

Imobiliários e manteve paralisadas as obras do Condomínio Residencial Costão Golf, 

em Florianópolis. A empresa recorreu ao TRF. Segundo a Costãoville, o golfe é um 

esporte que interage com a natureza na medida em que ocupa expressivos espaços 

verdes, afirmando ainda que o projeto prevê formas de proteção ao solo e às águas 

subterrâneas visando à garantia do equilíbrio do meio ambiente.  

Após analisar o recurso, AI 2005.04.01.026909-3/SC, o juiz federal Márcio 

Rocha, convocado para atuar no tribunal e relator do processo, entendeu que não 

existem informações seguras de que os produtos químicos a serem utilizados, cerca de 

30 toneladas por ano, não irão contaminar o lençol freático. Dessa forma, Rocha 

manteve a liminar e as obras devem seguir paralisadas até o julgamento final da ação 

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, 2005). 
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Em meio a uma batalha judicial de quase três anos, o reinício das obras só foi 

autorizado em setembro de 2007, os pesquisadores concluíram que não há riscos de 

contaminação, embora o MPF tenha apontado falhas nestas análises (SCHIMITT, 2008, 

p.8). 

Aponta o MPF, ao final da exposição dos fatos, que obteve a complementação 

do parecer da 4ª Câmara de Coordenação (embargo das obras) em conjunto com a 

Revisão do Ministério Público Federal relativa aos demais componentes do EIA, por 

entender que a complementação do empreendedor “não solucionou as lacunas do 

estudo”, Soares (2007, p.80-81), e ainda que esse parecer, segundo refere a autora , 

indica “a falta de atenção”, por parte da FATMA, no procedimento de licenciamento 

ambiental do empreendimento, especialmente sobre a vulnerabilidade do aquífero e o 

risco de contaminação pelos defensivos a ser utilizado pela parte ré para manutenção da 

grama do campo de golfe.  

Quadro 15: Contextualização do conflito (situação-problema)                      (continua) 

Data  Principal fato 

1º de dezembro de 2004 MPF solicita informações sobre a localização e o licenciamento do 
condomínio residencial costão golfe enviou ofícios para a empresa 
Santinho Empreendimentos Turísticos e para a direção geral da (Fatma),  

20 de janeiro de 2005 Encaminhada representação da União Florianopolitana das Entidades 
Comunitárias – UFECO – ao PROCON contra a propaganda do 
empreendimento 

26 de janeiro de 2005 A União Florianopolitana das Entidades Comunitárias encaminhou ao 
MPF representação popular versando sobre o risco que a construção e 
operação de um empreendimento com um campo de golfe empregava ao 
Aqüífero Ingleses alegando o uso intensivo de inseticidas, fungicidas e 
fertilizantes em um campo de golfe. 

Abril de 2005 Foi impetrada Ação Civil Pública, visando à paralisação imediata da 
construção do Condomínio Residencial Costão Golf 

Junho de 2005 Foram paralisadas as obras do Condomínio Residencial Costão Golf 

Novembro de 2005 A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) negou o recurso da 
Costãoville Empreendimentos Imobiliários e manteve paralisadas as obras 
do Condomínio Residencial Costão Golf, em Florianópolis. 

Dezembro de 2005 Por determinação da Justiça Federal, o MP exigiu um trabalho científico 
em hidrologia, com modelagem matemática, para avaliar o risco 
toxicológico que a aplicação de agrotóxicos representaria para o 
aqüífero.(Lopes, 2007) 

Abril de 2006  O plantio da grama foi autorizado pela Justiça Federal, ocasionando assim 
alteração da paisagem com aterros e terraplanagem e, remoção da 
cobertura vegetal. 
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Abril de 2006 A Procuradoria da República em Santa Catarina recebeu denúncias de 
moradores da região de que as obras continuam. 

28 de setembro de 2006 O Ministério Público Federal em Santa Catarina propôs ação de atentado 
contra os proprietários do Condomínio Residencial Costão Golf, em 
Florianópolis, por desobedecerem a decisão liminar que embargou as obras 
do empreendimento. 

A Ação de Atentado nº 2006.72.00.010849-0 tem a finalidade de 
restabelecer o estado original do terreno. 

Outubro de 2006 A Justiça Federal de Santa Catarina (SC) aplicou às empresas Costão Ville 
Empreendimentos Imobiliários e Santinho Empreendimentos Turísticos 
multa de R$ 200 mil, em função do descumprimento da ordem judicial de 
suspensão das obras do Condomínio Residencial Costão Golf 

Setembro de 2007 Reinicio das obras no empreendimento. 

Fonte: Da autora. 

A Revisão do Ministério Público Federal indicou a necessidade de realização de 

um Estudo de Impacto de Vizinhança, bem como o fato de a Lei Complementar nº. 133, 

que aprova todas as estruturas do “Costão Golf”, entrar em conflito com a lei que 

regulamenta o Plano Diretor dos Balneários da Ilha de Santa Catarina. A Ação Civil 

Pública gera o embargo das obras no empreendimento. 

 A figura 34 ilustra a situação do terreno em 2005, sendo preparado para a 

construção do campo de golfe. 

Figura 34: Paralisação das obras em 2005 

 

Fonte: Empreendimentos Internacionais LTDA.(Foto: Carlos Gomis, 2005). 
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 A paralisação ou embargo da obra se dá após a retirada da cobertura natural do 

terreno. Visualiza-se na figura 34 a manutenção das maiores árvores no terreno, assim 

como a remoção do solo nas áreas necessárias a configuração do layout do projeto. 

No entanto, a incidência de ventos no local em função da remoção da cobertura 

natural gera transtornos á comunidade do entorno do empreendimento ocasionando 

novas denuncias influenciadas pelo desconforto causado pelas nuvens de areia e poeira 

que se alastravam ao redor do terreno. O fator erosivo causado pela remoção do solo 

somente é tratado no nível jurídico para fundamentar a necessidade de reposição de 

cobertura vegetal na área apresentada. 

A figura 35 complementa a ilustração da situação da escassa cobertura vegetal 

mantida no terreno naquele momento. 

Figura 35: Condições do solo em 2005 com a paralisação das obras 

 

Fonte: Empreendimentos Internacionais LTDA.(Foto: Carlos Gomis, 2005). 

Em função da remoção da cobertura natural do terreno e possibilidade de 

aumento da erosão ocasionado pelas alterações da paisagem no local, o MPF autoriza o 

plantio do gramado. 
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Figura 36: O plantio da grama autorizado pela Justiça Federal 

 

Fonte: Empreendimentos Internacionais LTDA.(Foto: Carlos Gomis, 2006). 

No final de 2006, a cobertura do gramado e demais elementos (lagos, bunkers, 

fairways, e tees) que compões o campo de golfe são finalizadas. 

Figura 37: Gramado no campo de golfe em novembro de 2006 

 

Fonte: Empreendimentos Internacionais LTDA.(Foto: Carlos Gomis, 2006). 

Na figura 37 observamos que além do gramado, os elementos: lagos e bunkers 

forma construídos, o que gerou denuncia ao MPF e ação de atentado contra os 

proprietários do Condomínio Residencial Costão Golf. 
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Figura 38: Gramado no campo de golfe em dezembro de 2006 

 

Fonte: Empreendimentos Internacionais LTDA.(Foto: Carlos Gomis, 2006). 

No final do ano 2006, com o campo de golfe concluído, a Justiça Federal de 

Santa Catarina aplicou às empresas Costão Ville Empreendimentos Imobiliários e 

Santinho Empreendimentos Turísticos, multa de R$ 200 mil, em função do 

descumprimento da ordem judicial de suspensão das obras do Condomínio Residencial 

Costão Golf. O empreendimento ficou aproximadamente um ano sem autorização para o 

reinicio das obras. 

Para explicar como o Costão Golf conseguiu autorização da justiça para 

execução das obras no condomínio, de acordo com o advogado Aroldo Camillo da 

costãoville: 

O que ocorreu foi um ato judicial, uma “declaração de incompetência” 
prolatada pelo TRF-4ª Região, foi declarada a ilegitimidade do Ministério 
Público Federal - e, por consequência, da própria procuradora Analúcia 
Hartmann - para ajuizar ação civil pública contra a construção do 
Condomínio, e a incompetência da Justiça Federal (NERY, 2011).  

A declaração de ilegitimidade do MPF e de incompetência da Justiça Federal 

foi “argüida e muito bem fundamentada pelo próprio desembargador que relatou o 

recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Santa Catarina e não pela 

empresa incorporadora” (NERY apud CAMILLO, 2011). 
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6.5 Infra-estrutura instalada para a Gestão Hídrica e Manejo do Costão 

Golf 

De acordo com entrevista realizada com o gerente do campo de golfe do costão 

golf, Ricardo Aguero, no campo de golfe do condomínio residencial costão golf a 

gestão hídrica do complexo adéqua-se as melhores práticas ambientais utilizando 

equipamentos de ultima geração automatizados para a irrigação do campo de golfe. 

O campo possui complexo sistema hídrico automatizado e subterrâneo 

interligando 100% das áreas do condomínio. Para a irrigação são utilizados 557 spiklers 

ou gotejadores automáticos, o sistema conta com inúmeros aspersores e válvulas de 

bombeamento de água distribuída de acordo com as necessidades hídricas de cada zona 

do campo conforme ilustra a figura 39. 

Figura 39: Spiklers, aspersões e válvulas de bombeamento de água no buraco 3 

 

Fonte: Da autora (2012). 

Os lagos são utilizados como reservatório principal de água, com um exclusivo 

sistema de irrigação que abastece o campo e também os lotes residenciais no 

condomínio. 
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Figura 40: Lago (reservatório) principal 

 

Fonte: Da autora (2012). 

Os lagos são estruturas fundamentais também para o sistema drenagem da 

irrigação do campo uma vez que abastecem 200 mil m² de gramado do campo de golfe, 

dos quais 8 mil m² de gramados ditos “greens”que necessitam trabalho intensivo em 

função da qualidade dessa área especifica para o jogo. As águas são direcionadas 

diretamente paras as lagoas devidamente impermeabilizadas evitando assim a 

contaminação por infiltração de nitratos e nitritos. 

Figura 41: Sistema de irrigação subterrâneo entre campo e lotes 

 

 

Fonte: Da autora (2012). 
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Na figura 41, percebe-se o gramado recém-colocado (linha com diferente 

coloração) interligando o campo de golfe com o jardim de uma das residências, meio 

encontrado para monitorar e controlar irrigação nos lotes, adequação encontrada para 

gerar eficiência na irrigação dos gramados. 

O complexo e automatizado sistema de irrigação possibilita o crescimento 

saudável da grama, o que permite maior capacidade de captação de nutrientes, filtração 

de chuvas acidas e maior captação de água para o aqüífero, pois a qualidade do gramado 

gera um sistema de raízes muito forte que coopera com uma biosfera de 

microorganismos que competem para a filtração dos resíduos. 

 
Para o monitoramento das águas subterrâneas o empreendimento Condomínio 

Costão Golf conta com 16 pontos de captação de água do aqüífero denominados 

piezômetros de onde amostras são coletas em um sistema de rodízio. 

 
Figura 42: Localização dos piezômetros (em vermelho) no empreendimento. 

 

Fonte: (AMBIENS, 2011). 

 

 



105 

 

Figura 43: Detalhe do Piezômetro 9 ou ponto de captação para monitoração do 

aqüífero 

 

Fonte: Da autora (2012). 

Localizado no buraco 2, em uma  das áreas de maior proximidade entre o campo 

e o aqüífero, o piezômetro n°9 é um dos primeiros a serem checados em função da 

importância dos dados que provê para  as analises regulares da qualidade da água e 

medição do resíduos. 

As análises periódicas realizadas nos piezômetros permitem avaliar a qualidade 

da água, analisando a água das lagoas e efluentes, análise de metagêneses (avalia se os 

peixes usados como amostras sofrem alterações devidos os produtos químicos) e análise 

de amostra de solo para monitorar possível contaminação de solo e águas. 
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Figura 44: Ponto de medição do nível do aqüífero 

  Fonte: Da autora (2012). 

Localizado próximo ao piezômetro n°9, o ponto de medição do aquífero informa 

o nível das águas subterrâneas o que contribui diretamente para o controle da irrigação 

na localidade que abrange o ponto de medição. Importante e complementar 

infraestrutura para a irrigação e escoamento das águas da chuva são as caneletas 

localizadas ás margens do campo e em locais estratégicos conforme ilustra a figura 45. 

Figura 45: Canaleta para escoamento da água da chuva 

 

Fonte: Da autora (2012). 

De acordo com Aguero (2012), o Costão Golf é o único campo de golfe do 

Brasil de irrigação com reenfiltração de água. Esse sistema permite que quando há 
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saturação de água no campo em função da chuva o sistema de irrigação distribui o 

excesso de água através de diversas canaletas direcionadas para pontos estratégicos de 

captação de água evitando alagamento do campo. 

Utilizando a inclinação natural do terreno, a lagoa no buraco n° 2 apresenta-se 

em épocas de altas taxas pluviométricas como vertedouro do excesso de água para o rio 

seco localizado na extremidade do terreno, junto á área de dunas que dividem as 

localidades de Ingleses e Santinho.  

 

Figura 46: Escoamento do excesso de água para o rio seco 

 
Fonte: Da autora (2012). 

Quando há excesso de água nas lagoas geralmente em função das águas de 

chuva, os pontos de captação condicionam o sistema de escoamento derivando para o 

rio Cubatão (rio seco que só aparece quando há muita chuva) o excesso de água é então 

eliminado do campo de golfe através do canal de escoamento da lagoa no buraco n°2 

conforme ilustra a figura 46. 

6.6  Controle ambiental do costão golf 
 

 Em atendimento as condicionantes da Licença Ambiental de Operação – LAO 

135/2009, expedida pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA e para renovação da 

mesma, o Condomínio Residencial Costão Golf submete-se a avaliação semestral que 



108 

 

compreende complexa análise dos aspectos relacionados aos impactos que a atividade 

do golfe deriva meio ambiente.  

A empresa Ambiens Consultoria Ambiental é responsável pela supervisão do 

atendimento as condicionantes de validade da Licença Ambiental de Operação – LAO 

do Condomínio Residencial Costão Golf desde o mês de outubro de 2009, sendo que a 

empresa Costãoville Empreendimentos Imobiliários e Costão Golf são as responsáveis 

pela implantação e execução dos controles ambientais descriminados na referida licença 

ambiental. 

Pertinente a esse estudo, no que diz respeito ao planejamento e gestão hídrica do 

costão golf, como resposta aos possíveis danos ambientais derivados do uso de 

químicos no gramado e contaminação do lençol freático, convém apresentar os aspectos 

do controle ambiental relacionados aos aspectos hídricos do complexo turístico. Assim, 

daremos ênfase aos tópicos: 

No item “Manutenção Adequada do Sistema de Drenagem Pluvial Implantado, 

serão inseridos informações referentes à “Manutenção Adequada da Rede Coletora, 

Estação de Tratamento de Esgotos” e “Apresentação dos Resultados do Programa de 

Monitoramento da Qualidade dos Efluentes Brutos e Tratados”  

Em seguida os itens “Manutenção Adequada das Espécies Vegetais do Projeto 

Paisagístico e de Arborização Implantados e Apresentação dos Resultados do Programa 

de Monitoramento das Espécies Vegetais, Manutenção Adequada da Rede Interna de 

Abastecimento de Água, - Manutenção Adequada do Campo de Golfe e do Programa de 

Gestão do Gramado e das Pragas de Acordo com as Especificações, Programa de 

Gestão Ambiental (PGA),- Programa de Gestão dos Recursos Hídricos, Programa de 

Monitoramento dos Recursos Hídricos - Águas Subterrâneas e Programa de 

Monitoramento da Estação de Tratamento de Efluentes” serão apresentados em distintos 

tópicos.  

Assim, pretende-se a partir da exposição do controle ambiental do condomínio 

residencial costão golf, contemplar as nuances que compreendem as atividades de 

manejo no campo de golfe ante as variáveis relacionadas aos recursos hídricos, 

explicando sobre o sistema de aproveitamento de água pluvial e reciclada, o tratamento 

dos efluentes na ETE e a importância da recarga do lençol freático e Aquífero Ingleses. 
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6.6.1 Manutenção Adequada do Sistema de Drenagem Pluvial Implantado 
 

Este programa refere-se às atividades de manutenção e conservação do sistema 

de drenagem visando o seu correto funcionamento, fundamental para o escoamento 

eficiente das águas pluviais e consequentemente para a manutenção do sistema de 

irrigação das áreas verdes do empreendimento. 

As medidas de manutenção adotadas na unidade sistema de drenagem do Costão 

Golf, de acordo com o Relatório dos Programas Ambientais nº 5 da Ambiens 

consultoria ambiental, respectivo ao período de Junho de 2011 a Novembro de 2011, 

tem sido suficientes para garantir a conservação e o bom funcionamento das suas 

estruturas, contribuindo para a redução do consumo de água potável e eficiência do 

sistema de irrigação dos gramados: 

As medidas de manutenção adotadas nas unidades sistema de drenagem do 
Costão Golf até o momento tem sido suficientes para garantir a conservação e 
o bom funcionamento das suas estruturas, contribuindo para a redução do 
consumo de água potável e eficiência do sistema de irrigação dos gramados 
(AMBIENS, 2011). 

 

A manutenção do sistema de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes 

do empreendimento é realizada pela Costãoville Empreendimentos Imobiliários. 

Periodicamente são realizadas inspeções no sistema de coleta e tratamento visando 

detectar qualquer alteração no sistema que possa comprometer a qualidade no 

tratamento dos esgotos. 

O monitoramento da ETE é realizado semanalmente para avaliação do seu 

funcionamento, operação e tratabilidade, com a medição in loco dos parâmetros: 

temperatura, oxigênio dissolvido, potencial hidrogeniônico (pH) e sólidos 

sedimentáveis. Visando avaliar a eficiência do tratamento, mensalmente foram 

realizadas coletas para análises dos efluentes brutos e tratados das seguintes vaiáveis 

físico-químicas e biológicas. O quadro 16 demonstra as análises feitas na ETE. 

 

 

 



110 

 

Quadro 16: Análises feitas na entrada e na saída da ETE 

Entrada da ETE Saída da ETE 

- Alcalinidade Total 

- Demanda Bioquímica de Oxigênio 

- Demanda Química de Oxigênio 

- Fósforo Total 

- Nitrogênio Amoniacal Total 

- Sólidos Sedimentáveis 

- Sólido Suspenso Total 

- Temperatura Ambiente 

- Temperatura da Amostra 

 

- Alcalinidade Total 

- Cloro Total 

- Coliformes Totais 

- Coliformes Fecais 

- Demanda Bioquímica de Oxigênio 

- Demanda Química de Oxigênio 

- Fósforo Total 

- Nitrato 

- Nitrito 

- Oxigênio Dissolvido 

- Óleos e Graxas 

- pH 

- Nitrogênio Amoniacal Total 

- Sólidos Sedimentáveis 

- Sólido Suspenso Total 

- Temperatura Ambiente 

- Temperatura da Amostra 

 

FONTE: Ambiens (2011). 

Assim, ilustrando as ações de intervenção, do Relatório dos Programas 

Ambientais nº 5 do Costão Golf, que registra as últimas ações tomadas para aumentar a 

eficiência na gestão do Sistema de Drenagem Pluvial do empreendimento, em junho de 

2011, foi efetuada a troca do aerador 1, limpeza dos sensores de pré-tratamento, 

efetuada a limpeza do hidrociclone e adição de Cal para controle do pH.  

No mês de julho, houve o conserto da bomba 1 e 2 devido ao retorno do esgoto 

(refluxo), ajuste do dosador de cloreto e adição de Cal para controle do pH, além da 

troca da tela protetora dos reatores como mostra a figura 47. 
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Figura 47: Tela de proteção contra entrada de objetos nos reatores SBR, trocada 
em Julho de 2011. 

Fonte: (AMBIENS, 2011). Data: 28/07/2011. 

Em agosto ocorreu a limpeza do sistema de gradeamento, conserto de bóia e 

adição de Cal para correção do pH. Neste mesmo mês, foi detectado um 

transbordamento do Sistema de Barragem de Rejeitos (SBR) por volta das 7h da manhã. 

Assim que houve o transbordamento, foi efetuado o desligamento emergencial. Isto 

ocorreu porque a bóia de saída desencaixou devido ao excesso de volume, sendo 

reencaixada tão rapidamente percebida a falha. 

No mês de Setembro ocorreu como nos meses anteriores, com a adição de Cal 

para correção do pH, ocorreu a troca das barricas de Cloro e Cloreto Férrico. Em 

outubro, ocorreu a adição de Cal, limpeza dos sensores de nível do pré-tratamento, 

correção da vazão da saída da ETE. 

 A estação vem mostrando bom funcionamento, sempre com eficiência maior 

que 95% para DBO5 (demanda bioquímica por oxigênio - DBO, 5 - parâmetro de 

avaliação da eficiência das estações) e atendimento das legislações pertinentes ao 

lançamento de efluentes. Vale salientar que a estação esteve operando próximo a ¼ da 

sua capacidade projetada, ou seja, apenas 26%. 

Com referência ao corpo receptor, têm-se duas lagoas que recebem efluente 

tratado, sendo que a de número 06 recebe efluente da ETE do Resort Costão do 

Santinho e a lagoa 02 recebe efluente do Condomínio Costão Golf. 
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No período que transcorreu este relatório, os serviços de manutenção foram 

suficientes para mantê-las em bom funcionamento. Entretanto, nos meses de alta 

pluviosidade, como agosto e setembro, o nível do lençol freático excedeu, descolando a 

lona impermeabilizante do fundo da lagoa 02 e 03. A figura 48 ilustra a situação das 

lagoas. 

Figura 48: Lagoa 02 com levantamento da lona impermeabilizante.  
 

 Fonte: (AMBIENS, 2011). Data: 24/10/2011. 

Este problema foi pontual, sendo necessário aguardar um período de estiagem 

para realizar o serviço de recalque e acomodação da lona. O empreendimento junto às 

empresas especializadas está estudando uma forma de corrigir este problema.  

Para melhorar a aeração das lagoas foram instalados chafarizes no mês de junho 

em todas as lagoas, Estes equipamentos fazem com que as águas circulem, minimizando 

os problemas advindos da proliferação de algas causada pela falta de oxigenação das 

águas armazenadas nas lagoas ou reservatórios com o passar do tempo. Os chafarizes 

colocados no centro da lagoa pode ser visto na figura 49. 
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Figura 49: Chafariz instalado em junho de 2011 nas lagoas paisagísticas do 
Condomínio Costão Golf 

Fonte: (AMBIENS, 2011) Data: 28/07/2011. 

O histórico dos fatos descritos cronologicamente no último relatório ambiental 

do empreendimento ilustra as intervenções necessárias durante a manutenção e controle 

do sistema de gestão hídrica do condomínio costão golf com o intuito de gerar a ideal 

eficiência para o uso dos recursos. Percebemos a necessidade de monitoração constante 

do sistema automatizado e verificação in loco das estruturas físicas complementares a 

fim de conservar as condições de uso perfeito do equipamento como um todo. 

6.5.2 Manutenção Adequada das Espécies Vegetais do Projeto Paisagístico e de 
Arborização Implantados e Apresentação dos Resultados do Programa de 
Monitoramento das Espécies Vegetais 

A manutenção adequada das espécies vegetais do projeto paisagístico e de 

arborização implantados é realizada através da avaliação do desempenho das espécies 

vegetais, com a substituição das plantas que apresentam alguma deficiência no seu 

desenvolvimento.  

Convém destacar que a maior parte das mudas plantadas são cultivadas em 

viveiro no próprio empreendimento (Figura 50).  
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Figura 50: Viveiro de espécies vegetais realizado dentro do empreendimento

 Fonte: Ambiens (2011) Data: 13/12/20. 

O controle de ervas daninha e o corte da grama do condomínio é realizado 

semanalmente. As atividades de controle das pragas nas áreas verdes do 

empreendimento são realizadas sempre priorizando o controle manual e somente 

quando necessário utiliza-se a aplicação de defensivos agrícolas. Já a administração de 

fertilizantes é utilizada sempre que constatada a necessidade de melhoria do 

desenvolvimento das espécies vegetais que compõem o projeto paisagístico do 

empreendimento. Ambas as atividades são realizadas de acordo com as especificações 

agronômicas, sob responsabilidade do Engenheiro Agrônomo Eliéser de Oliveira Lima. 

As informações sobre as quantidades de defensivos, bem como de fertilizantes 

utilizados nas áreas verdes do Condomínio, utilizados entre os meses de junho de 2011 

a novembro de 2011, são apresentadas no quadro 17.  

Quadro 17: Informações dos defensivos agrícolas e fertilizantes utilizados nas áreas 
verdes do Condomínio Residencial Costão Golf  

Fonte: Elaborado com dados fornecidos pelo Engenheiro Agrônomo responsável do Condomínio 
Residencial Costão Golf. 
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O relatório aponta que as atividades de manutenção das espécies vegetais do 

projeto paisagístico, bem como a execução do Programa de Monitoramento das 

Espécies Vegetais, tem se demonstrado eficientes para a conservação das áreas verdes 

do Costão Golf. Vale destacar que os meses de junho, julho e outubro não houve 

aplicação de agroquímicos, fato que corrobora para o princípio de menor intervenção no 

meio por produtos químicos. 

6.5.3 Manutenção Adequada da Rede Interna de Abastecimento de Água 

A manutenção da rede interna de abastecimento de água do Condomínio Costão 

Golf é de responsabilidade da Costãoville Empreendimento Imobiliários a qual realiza 

inspeções periódicas ao sistema para detecção de possíveis vazamentos que possam 

comprometer o abastecimento de água no empreendimento. 

Para abastecimento de água no empreendimento atualmente são utilizados dois 

reservatórios, com capacidade total de 30.000 L (R1 20.000L + R2 10.000L). Devido ao 

baixo número de residências existentes no local, este volume de água é suficiente para 

atender a demanda gerada no local. Quando for necessário, novos reservatórios serão 

instalados no local.  

Durante o período de abrangência deste relatório, não houve a necessidade de 

realização de atividades de manutenção da rede interna de distribuição de água. 

Atualmente a demanda de água utilizada no empreendimento é referente às atividades 

da área de manutenção, Driving Range, área de manutenção e convívio dos 

funcionários, além de outras atividades de baixo consumo de água. 

Desta forma, verifica-se que as atividades de monitoramento da rede interna de 

abastecimento tem sido suficientes para a manutenção adequada do sistema, bem como 

assegurar o fornecimento de água para as poucas residências e para as estruturas de 

apoio do Condomínio. 
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6.5.4 Manutenção Adequada do Campo de Golfe e do Programa de Gestão do 
Gramado e das Pragas de Acordo com as Especificações 

As atividades de manejo do campo de golfe são supervisionadas pelo 

Engenheiro Agrônomo Eliéser de Oliveira Lima. Durante os meses de junho de 2011 a 

novembro de 2011 foram realizadas aplicações de fertilizantes e defensivos agrícolas, 

de acordo com o Programa de Gestão dos Gramados e das Pragas obedecendo às 

especificações agronômicas. Nos quadros 18 são apresentadas as informações referentes 

aos fertilizantes e aos defensivos agrícolas administrados no campo de golfe durante 

este período. 

Quadro 18: Informações sobre os fertilizantes utilizados no campo de golfe 
durante o período de junho de 2011 a novembro de 2011. 

Fonte: Elaborado com dados fornecidos pelo Engenheiro Agrônomo responsável do Condomínio 
Residencial Costão Golf. 
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As Informações sobre os defensivos agrícolas utilizados no campo de golfe 

durante o período de junho de 2011 a novembro de 2011 estão dispostas no quadro 19. 

 

Quadro 19: Os defensivos agrícolas utilizados no campo de golfe durante o período de 
junho de 2011 a novembro de 2011                                                                 (continua)
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Quadro 20: Os defensivos agrícolas utilizados no campo de golfe durante o período de 
junho de 2011 a novembro de 2011                                                                    (fim) 

Fonte: Ambiens (2011). 

Em função da aplicação de fertilizantes e defensivos agrícola, torna-se 

imprescindível analisar o monitoramento do solo do campo de golfe, realizado 

semestralmente com autorização junto a FATMA, através da Informação Técnica 

041/2010 – GELUR, correspondente ao período deste relatório, as análises ocorreram 

no mês de setembro pelo Professor Julio Cesar Pires Santos, no Laboratório do 

Departamento de Solos e Recursos Naturais, através de um Contrato de Cooperação 

Técnica com a Universidade do Estado de Santa Catarina- UDESC. 
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As amostras de solo foram analisadas no laboratório do departamento do Centro 

de Ciências Agroveterinárias – CAV da UDESC Lages/SC. Os resultados obtidos nas 

análises de solo do campo de golfe estão divididos em nos elementos principais 

respectivo à concentração das formas de nitrogênio disposto no quadro 21 e no quadro 

22 as amostras secas foram submetidas às análises de pH- H2O, Indice SMP, Cálcio, 

Magnésio, Alumínio, H+AL, Capacidade de Troca de Cátions efetiva (CTC), Saturação 

de Bases, Matéria Orgânica, argila, P-Mehlich, Sódio, Potássio, CTC a pH 7,0, Cobre, 

Zinco, Ferro Manganês e Relação Ca/Mg, segundo metodologias adotadas pela 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO(2004). A determinação de N-

NO3- e N-NO2- foi realizada de acordo com TEDESCO ET al. (1995), por extração em 

KCl 1M.  

Quadro 21: Teores de nitrogênio mineral total, nitrogênio na forma de NH4, 
NO3 e NO2 (mg.kg- 1) no solo 

 
Fonte: Extraído de Laudo Técnico sobre a fertilidade e química do solo – Avaliação e Recomendações. 

Para a confecção das análises, as amostragens realizadas em setembro de 2011 

compreendem as áreas do campo de golf, designadas como Green 1 a 9, Tee 1 a 9, 

Farway 1 a 9, Path Green, Nursery e Drive. Todas as amostras foram realizadas na 

profundidade de 0 a 20 cm, constituindo-se de amostras compostas de 8 a 12 sub-

amostras. Nas áreas Farway 1,2 e 3 e Farway 7,8 e 9 realizou-se adicionalmente 

amostragem na profundidade de 20 a 40 cm. A caracterização dos solos amostrados 

seguiu a orientação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 
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Quadro 22: Resultado das análises de solo do campo de golfe 

  Fonte: Ambiens (2011). 

Como particularidades a verificar, o laudo colocou a preocupação com os 

valores altos de Mn encontrados nas áreas mais intensamente manejadas do campo de 

golfe. Nas especificações de manejo dos últimos 6 meses não foi possível encontrar 

indicação de produto aplicado que justifique estes níveis de Mn. Conclui, portanto, que 

é uma particularidade que deverá ser pesquisada e analisada, pois o Mn tem efeito 

prejudicial na absorção de outros nutrientes. 

Como medida de precaução sugeriu-se uma nova amostragem nessas áreas para 

confirmação dos resultados. Da mesma forma, os níveis de Cu e Zn nas áreas mais 

manejadas devem receber cuidado extra, para diagnosticar eventuais intervenções. 
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6.7 Programa de Gestão Ambiental (PGA) do Condomínio Residencial 

Costão Golf 

O Programa de Gestão Ambiental contempla as atividades de gerenciamento dos 

demais programas ambientais em execução no Condomínio Residencial Costão Golf, 

neste estudo cujo foco em função do conflito socioambiental do condomínio, incide 

sobre o uso de água e o controle dos resíduos das atividades no campo de golfe. Assim, 

necessariamente evidenciaremos o Programa de Gestão dos Recursos Hídricos, que 

contempla o Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos - Águas Subterrâneas, 

o Monitoramento dos Poços da CASAN e o Programa de Monitoramento da Estação de 

Tratamento de Efluentes, os quais serão respectivamente apresentados a seguir: 

6.7.1 Programa de Gestão dos Recursos Hídricos 

O Programa de Gestão dos Recursos Hídricos abrange as atividades do 

monitoramento pluviométrico da região como subsídio ao sistema de irrigação do 

campo de golfe e das áreas verdes do Condomínio Costão Golf. 

A partir da coleta dos dados pluviométricos, torna-se possível realizar a irrigação 

dos gramados de acordo com as especificações para que seja possível manter a 

qualidade da grama do campo de golfe e das áreas verdes do condomínio. Para a 

manutenção da qualidade do gramado do campo de golfe, a quantidade de água diária 

fornecida não deve ultrapassar 5mm no verão e 2,5mm no inverno, assim, a partir 

desses dados, avalia-se a quantidade do volume de água e/ou rega necessária para 

atingir o nível de irrigação para a manutenção ideal do gramado. 

O quadro 23 apresenta os dados do monitoramento pluviométrico na área do 

empreendimento no período de abrangência do último relatório do ano de 2011, 

compreendendo o período entre os meses junho de 2011 a novembro de 2011, os dados 

foram coletados em pluviômetro sendo registrado pelo engenheiro agrônomo 

responsável pelo campo de golfe. 
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Quadro 23: Índices pluviométricos diários entre os meses junho de 2011 a 
novembro de 2011 em (mm) 

 

Fonte: Ambiens(2011). 

Diariamente no verão são consumidos em média 600m³/dia de água para 

irrigação do campo de golfe. Todo o sistema de drenagem é cromado, conta com um 

total de 537 aspersores divididos em três alcances distintos 21, 12 e 7m de raio. Todo o 

sistema é automatizado e conta com sensores de umidade e timer que ativam na hora 

pré-estabelecida caso seja necessário em função da umidade relativa. Este sistema reduz 

e otimiza o consumo de água , no entanto, exige bastante manutenção dos 

equipamentos. 

O relatório aponta, que o volume de água pluvial proveniente do sistema de 

drenagem do condomínio juntamente com os volumes de efluentes tratados, 

provenientes das Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs do Condomínio Residencial 

Costão Golf e do Costão do Santinho Resort, encaminhados para as lagoas artificiais, no 

campo de golfe, foram suficientes para a irrigação do campo de golfe e das áreas verdes 

do condomínio durante o período. Desta forma, destaca-se que para a irrigação destas 

áreas não é utilizada água do sistema de abastecimento público da CASAN. 

O Programa de Gestão dos Recursos Hídricos inclui ainda o monitoramento da 

qualidade das águas superficiais das lagoas e das águas subterrâneas, apresentadas no 

Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos a seguir. 
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6.7.2 Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos - Águas Subterrâneas 
 

O monitoramento das águas subterrâneas no empreendimento Condomínio 

Costão Golf vem sendo realizado desde o mês de novembro de 2009 em um sistema de 

rodízio nos nove poços de monitoramento instalados na área do empreendimento.  

O laboratório ECOTEC Bioanálises e Biotecnologia e a empresa QMC 

Laboratório de Análises são responsáveis pela realização das análises físico-químicas do 

empreendimento. Nessa avaliação são checados: 

a) Parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos 

Os resultados das análises foram comparados com a Resolução 

CONAMA396/2008 que determina padrões de qualidade para águas subterrâneas. 

Quando da ausência de parâmetros estabelecidos por esta resolução os resultados foram 

confrontados com a Portaria MS 518/2004. Vale lembrar que esta portaria 518/2004 

estabelece padrões de potabilidade da água, que não é o uso destinado na área, servindo 

apenas como base na avaliação dos resultados. 

A “Tabela 04: Resultados das análises de água subterrânea dos poços 

piezométricos localizados no Condomínio Residencial Costão Golf” do Relatório dos 

Programas Ambientais nº 5 apresenta os resultados das análises de água no “Anexo 3”. 

De acordo com os laudos emitidos pela empresa QMC é importante destacar que 

os resultados de nitrato, nitrito, ferro e cloreto estão expressos em ppb (µg/L), onde 

devemos dividir por 1000, afim de converter para ppm (mg/L). Sendo assim, com os 

resultados das análises verificou-se que a concentração de ferro total apresentou valores 

acima dos preconizados pela Resolução CONAMA 396/08, que é de 0,3 mg/L, em dois 

piezômetros, PZ01 no mês de julho e PZ07 no mês de setembro. No período analisado a 

freqüência de amostra acima do limite foi menor que nos resultados apresentados em 

relatórios anteriores. 

A ocorrência de ferro em estado reduzido (Fe2+) em águas subterrâneas é mais 

frequente do que em águas superficiais. No entanto a presença de ferro na água não 

constitui em um tóxico, apenas confere características como cor e sabor as águas, 

tornando-a com aspecto desagradável ao consumo humano. 
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Essa característica pode estar relacionada ao fato da região onde se encontra 

inserido o empreendimento ser formada por depósitos marinhos pleistocênicos com 

grandes concentrações de óxidos de ferro. Essa substância, através da ação do 

intemperismo, sofre oxidação sendo solubilizada em água, conferindo uma coloração 

amarela às águas subterrâneas, em contato com a atmosfera. 

Em relação ao ensaio bacteriológico não foi constatada a presença de coliformes 

fecais nas análises. Esses resultados são muito positivos haja vista que esta variável 

representa a contaminação por efluentes domésticos ou animais e também porque esta 

variável está relacionada com a possível transmissão de doenças. A presença de 

coliformes totais foi detectada em 4 amostras, PZ01 e PZ05 no mês de julho, PZ07 no 

mês de agosto e PZ02 no mês de novembro. 

Para a variável cor aparente, os resultados também foram melhores que nas 

amostragens dos relatórios anteriores, ainda assim apenas três amostras apresentaram 

valores acima do preconizado. Novamente as amostras que apresentaram as 

inconsistências foram os PZ01 e PZ03 no mês de julho e PZ07 no mês agosto. Como 

esta variável sofre muita interferência de sólidos em suspensão, ao contrário da cor 

verdadeira, esta não representa um potencial poluidor ou risco patogênico. 

Os valores de Nitrito, Nitrato e Nitrogênio Amoniacal Total encontrados, estão 

dentro dos padrões estabelecidos, já que em todos os pontos obteve-se concentrações 

inferiores as preconizadas. Isto mostra que o controle do uso de agroquímicos neste 

período foi adequada, pois não interferiu na característica da água subterrânea. 

O pH foi uma das variáveis que apresentou oscilações ao longo do período 

analisado e entre os piezômetros para uma mesma série de amostragem. 

b) Testes ecotoxicológicos 
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A decisão por um programa de utilização de testes de toxicidade aquática para 

caracterização da qualidade da água reduz as limitações encontradas nas análises físicas 

e químicas, pois fornecem informações adicionais do perigo de uma substância 

potencialmente tóxica sobre a biota aquática, pois, os testes ecotoxicológicos apontam 

informações como os efeitos resultantes das interações de compostos químicos e, ainda, 

permitem estabelecer diluições necessárias para reduzir ou prevenir efeitos tóxicos em 

águas receptoras, bem como avaliar o impacto dos corpos receptores e determinar a 

persistência da toxicidade. 

O monitoramento ecotoxicológico realizado no Costão Golf utiliza três 

diferentes ensaios: toxicidade aguda, toxicidade crônica e ensaios de genotoxicidade. Os 

ensaios de toxicidade aguda podem ser definidos como aquele que avalia os efeitos 

sofridos pelo organismo exposto ao agente químico, em um curto período de tempo.  

A exposição dos organismos ao agente químico em doses subletais pode não 

levar à danos severos e rápidos ao organismo, mas pode causar distúrbios fisiológicos 

e/ou comportamentais ao longo prazo. Esses efeitos não são detectados em testes de 

toxicidade aguda, sendo necessário o uso de testes de toxicidade crônica, os qual 

permite avaliar os efeitos adversos mais sutis aos organismos expostos. A realização de 

teste de genotoxicidade tem como objetivo determinar a ocorrência de micronúcleos 

formados em decorrência de danos cromossômicos espontâneos ou induzidos causados 

por agentes genotóxicos, que interagem com DNA alterando sua estrutura e função. 

As análises apontam, quanto a toxicidade crônica, foi detectada toxicidade em 

apenas 4 amostras ao contrário de 8 do período analisado anteriormente, ou seja, uma 

redução de 50%. As amostras que apresentaram toxicidade crônica foram os poços 

PZ04, PZ05 e PZ06, sendo que nas duas amostras coletadas no PZ06 apresentaram 

toxicidade.  

Os meses referentes as respectivas amostras foram junho para PZ04 e PZ06 e 

setembro no PZ05 e PZ06. Neste relatório permaneceu a oscilação dos resultados, haja 

vista que no PZ06 no período que compreendeu o relatório anterior este poço não 

apresentou toxicidade. Além disto, no poço PZ04 das três campanhas realizadas apenas 
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uma apresentou toxicidade e no poço PZ05 de duas campanhas apenas uma apresentou 

toxicidade. 

Quadro 24: Resultados das análises de toxicidade e genotoxicidade referente aos meses 
de junho de 2011 a outubro de 2011 

Fonte: Ambiens a partir de dados dos laudos da ECOTEC Bioanálises.¹Teste de genotoxicidade não 
realizado para esta amostra. 

Os testes apresentados no quadro 24 revelaram ausência de toxicidade aguda e 

de genotoxicidade em todas as amostras analisadas no período, o que é muito positivo. 

Para buscar a fonte causadora dessa toxicidade ou uma explicação técnica, o 

empreendimento solicitou autorização a referida Fundação (FATMA) através do ofício 

5387/2011 protocolado em 21 de setembro de 2011 para efetuar a troca do organismo 

teste. 

  

6.7.3 Monitoramento dos Poços da CASAN 

Através do Termo de Compromisso de Cooperação Técnica firmado com a 

CASAN no mês de maio de 2010 e que segue até maio de 2012, estão sendo 

disponibilizados os boletins de análise de água dos poços de captação adjacentes ao 

empreendimento para o Costãoville Empreendimentos Imobiliários, os quais se 

encontram no “Anexo 4”. A CASAN, por conseguinte recebe desse os laudos de 
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qualidade da água (parâmetros físicos, químicos, bacteriológico e ecotoxicológicos) dos 

piezômetros instalados dentro do Condomínio. 

A CASAN possui 22 poços de monitoramento de água subterrânea instalados na 

região norte da Ilha de Santa Catarina e que compõe o Sistema de Abastecimento de 

Água Costa Norte. Desses 22 poços, apenas os poços RBS, Bianco e Paulinho da Matriz 

estão locados à jusante do empreendimento, onde é explotada parte da água que 

abastece o norte da Ilha de Santa Catarina. 

Quadro 25: Dados de qualidade de água dos poços de monitoramento da CASAN

 
Fonte: (AMBIENS, 2011). 

O quadro 25 apresenta os dados dos boletins de análise de água referentes aos 

poços RBS e Paulinho da Matriz, no período de junho a setembro. Destaca-se que o 

poço Bianco está desativado devido ao baixo consumo e água e o poço Paulinho da 

Matriz esteve em manutenção nos meses de julho e setembro e o poço RBS no mês de 

julho.  
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Analisando-se os resultados apresentados no quadro 25, verifica-se a ocorrência 

de valores de ferro levemente acima dos preconizados pela legislação e valores de pH 

também levemente inferior a faixa de neutralidade, assim como ocorrido nas amostras 

coletadas nos poços de monitoramentos do Costão Golf. 

De um modo geral novamente se verifica através dos resultados do 

monitoramento dos poços da CASAN que a água da região possui características de boa 

qualidade, sem oscilações aparentes nos parâmetros analisados. 

6.7.4 Programa de Monitoramento da Estação de Tratamento de Efluentes 

O monitoramento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do Costão Golf 

está sendo realizado pela empresa Socioambiental Consultores Associados desde 

outubro de 2009. O monitoramento é realizado semanalmente com medição in loco dos 

parâmetros pH, temperatura, oxigênio dissolvido, além da verificação de possíveis 

alterações nas estruturas e equipamentos que compõem ETE, de forma a garantir a 

manutenção da qualidade dos efluentes tratados. 

As análises físico-químicas e bacteriológicas dos efluentes brutos e tratados são 

realizadas mensalmente. A partir do mês de dezembro, foram acrescidos aos parâmetros 

analisados, os parâmetros nitrato e nitrito, em virtude deste efluente tratado ser 

encaminhado para as lagoas e posteriormente utilizado para irrigação do campo de 

golfe. 

Os resultados das análises foram comparados à Resolução CONAMA 430/2011 

que substitui a CONAMA 357/2005 sobre a disposição final de efluentes tratados e com 

a Seção II, Capítulo VII da Lei 14.675 de 2009 que institui o código estadual de meio 

ambiente de Santa Catarina. 

Os resultados das análises das amostras de efluente nos pontos de entrada e saída 

da ETE, realizados nos meses de junho a outubro apontam que a estação está operando 

com eficiência acima de 94% e com concentração orgânica inferior a 60mg/L, que é 

abaixo dos limites mais restritivos (Lei 14.675). Isto mostra o bom funcionamento da 

ETE e a baixa carga orgânica diária afluente, o que se deve sobretudo pela baixa 

ocupação imobiliária do condomínio no período dessa pesquisa. 
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No quadro 26 são apresentados os resultado das análises de monitoramento da 

ETE do condomínio Costão Golf nos meses de junho de 2011 a agosto de 2011. 

 

Quadro 26: Resultado das análises de monitoramento da ETE do condomínio Costão 
Golf nos meses de junho de 2011 a agosto de 2011 

 

Fonte: Ambiens (2011). 

A partir do quadro 26, observa-se que a concentração de coliformes fecais na 

saída do sistema teve uma concentração elevada no mês de julho, agosto e setembro, 

ocasionado em função de um problema no sistema de cloração, detectado no mês de 

julho pela empresa socioambiental, o qual foi devidamente consertado.  

Para o mês de agosto e setembro foi diagnosticado que o efluente não recebeu a 

dosagem adequada de cloro para desinfecção, o qual foi devidamente ajustado como 

pode ser observado no mês de outubro. Entretanto, nos meses em que foi realizado o 

teste in loco com a cartela TECNOBAC na saída da ETE não foi constatada a presença 

de coliformes fecais. 
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Os nutrientes são variáveis importantes, visto que o efluente tratado é 

encaminhado às lagoas e posteriormente é utilizado para irrigar as áreas de gramados do 

campo de golfe. Pelos resultados obtidos percebe-se que a variável “Fósforo total” 

obteve excelentes resultados, com concentrações inferiores as estabelecidas em 

legislação e com eficiência superior a 95%, exceto para o mês de julho e outubro, mas 

que ainda assim permaneceu dentro dos padrões estabelecidos. 

Para as variáveis derivadas do nitrogênio percebe-se o sistema de aeração 

funciona normalmente, haja vista que fica claro o processo de nitrificação, uma vez que 

as concentrações de nitrato são maiores que de nitrogênio amoniacal. Quanto a 

desnitrificação observa-se que o sistema funcionou melhor no mês de agosto, um ajuste 

dos tempos entre zonas anóxicas é suficiente para regularizar o comportamento desta 

variável. Sendo que para estas variáveis a legislação não preconiza um valor máximo 

para efluentes tratados, se dará continuidade ao monitoramento com o objetivo de 

prevenir qualquer alteração na qualidade das águas subterrâneas do empreendimento e 

adjacências. 

Importante citar que a incorporação de zonas anóxicas ou anaeróbicas, 

conhecidas como “selectors” serve para controlar filamentosas em sistemas de lodos 

ativados ou de crescimento suspenso. (FERREIRA, 2012) 

As duas variáveis monitoradas que quantificam a remoçam de sólidos, “Sólidos 

sedimentáveis e Sólidos suspensos totais”, apresentaram boa remoção nos meses 

analisados, mostrando que a coagulação, floculação e sedimentação operam em padrões 

ótimos. Vale lembrar que o lodo gerado pela estação é encaminhado para aterro 

sanitário devidamente licenciado. 

Um panorama geral da ETE mostra que até o momento as atividades de 

monitoramento têm sido utilizadas para detectar qualquer falha no sistema de 

tratamento, com imediata correção do problema. Desta forma, o monitoramento 

realizado tem sido suficiente para manter e melhorar a eficiência no tratamento dos 

efluentes gerados no Condomínio Residencial Costão Golf. 
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6.7.5 Monitoramento dos efluentes nas Lagoas 
 

Como dito anteriormente os efluentes tratados são encaminhados para as lagoas 

artificiais, que recebem contribuição das águas pluviais provenientes do sistema de 

drenagem do empreendimento e parte dos efluentes tratados da ETE do Costão do 

Santinho. As águas destas lagoas são utilizadas no sistema de irrigação do campo de 

golfe e das áreas verdes do condomínio. 

Não previsto no escopo dos programas, mas como forma também de monitorar a 

qualidade ambiental dos recursos hídricos, para o relatório aqui apresentado foram 

realizadas coletas e análises laboratoriais nas Lagoas 2 e 6 que são as lagoas que 

recebem o efluente da ETE do Condomínio Costão Golf e Resort Costão do Santinho, 

respectivamente. 

O quadro 27 apresenta o resultado das análises realizadas nas duas campanhas, 

os quais são comparados com a Classe 2 da Resolução CONAMA 357/2005 que 

confere entre os usos preponderantes o “à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer com os quais o público possa vir a ter 

contato direto.” 

Quadro 27: Análise de água das lagoas que recebem efluente tratado da ETE do Hotel 
Costão do Santinho e da ETE do Costão Golf 

 

Fonte: (AMBIENS, 2011). 
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O quadro 27 verifica-se que valores que estiveram acima do limite de 

comparação foram as variáveis “Ferro total, Fósforo total, Oxigênio dissolvido e pH”. O 

ferro é característica do solo da região e permanece em concentrações elevadas mesmo 

após todo o processo de uso, tratamento e recirculação. O Fósforo total mesmo acima 

do limite permaneceu próximo ao valor de saída da ETE. O oxigênio dissolvido resultou 

muito abaixo na primeira campanha e melhorou consideravelmente na segunda 

campanha devido a instalação dos aeradores “chafariz”, sendo ainda que na última 

análise reduziu novamente, sendo assim será necessário os laudos posteriores para 

diagnosticar a efetividade do sistema. 

Nos períodos quentes devido à disponibilidade de nutrientes e a baixa 

recirculação ocorrem eventos de floração de microalgas. Entretanto, estes eventos não 

prejudicaram a biota existente nas lagoas, o sistema de irrigação e tampouco o gramado 

do campo de golfe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O esporte, golfe, por ter retornado como esporte oficial das olimpíadas para 

2016 recebe atualmente no Brasil grandes investimentos tanto individualmente na 

construção de campos, como também associado a outros empreendimentos como resort, 

spas, hotéis ou condomínios. O cenário brasileiro altamente atrativo por suas belezas e 

recursos naturais é apontado com crescimento acima da média mundial no turismo do 

golfe, especialização turística apoiada pelo Ministério do Turismo e trades correlatos 

como o Bureau, Federação e Confederações regionais do golfe no país, os quais vêm 

realizando contínuos trabalhos de divulgação dos destinos brasileiros de golfe. 

Nesse contexto de crescimento do golfe no Brasil, o Condomínio Costão Golf, 

pioneiro no município de Florianópolis, se projeta no cenário brasileiro como um 

espaço de prática do esporte estigmatizado pela sua localização, visto que, está instalado 

sobre área de recarga de aqüífero. Aqüífero este responsável pelo abastecimento de 

grande população no norte da ilha de Santa Catarina. Nesse sentido, foram abordados no 

presente estudo, os aspectos que colocam o condomínio costão golf como 

empreendimento temático de golfe de maior conflito socioambiental em território 

brasileiro. 

Considerado um dos mais importantes projetos turísticos em execução hoje em 

Santa Catarina, com investimentos acima de R$ 45 milhões. O empreendimento foi 

planejado para ser um pequeno e luxuoso recanto de classes abastadas, mas acabou 

acumulando várias polêmicas desde a sua divulgação em 2003 e virou símbolo de um 

embate entre grupos com diferentes visões sobre o desenvolvimento de Florianópolis. 

No entanto, investigando o produto turístico golfe, a partir dos elementos 

estruturais de um campo de golfe, os recursos utilizados para a manutenção da atividade 

turística do golfe bem como resíduos gerados em função da exploração do produto 

golfe, entendemos que os conceitos e as práticas de sustentabilidade que o golfe como 

produto turístico compreende, ilustram a necessidade de engajamento, planejamento, 

gestão e execução adequada às necessidades de conservação dos recursos finitos e 

escassos utilizados por essa atividade, sobretudo no que se refere à questão hídrica.  
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Nesse sentido, discutir criticamente o desenvolvimento do turismo do golfe em 

Florianópolis, destacando os problemas socioambientais, direta e indiretamente 

causados pela implantação do primeiro condomínio residencial de golfe na capital 

catarinense, envolve investigar o processo de planejamento e viabilidade do projeto 

desde a sua origem até o momento atual expondo os atores, as ações e as reações 

decorrentes dessa ambiciosa e conflituosa trajetória marcada pela intervenção civil-

pública insurgentes nos trâmites de aprovação e implantação do empreendimento. 

Assim, percebemos através dos dados levantados nessa pesquisa, o apoio dos 

órgãos públicos gestores do município de Florianópolis, descritos: a Prefeitura 

Municipal e FATMA, na inserção do primeiro equipamento turístico de golfe na ilha de 

Santa Catarina. A transformação do zoneamento local e sanção de leis que outorgam a 

implantação do condomínio costão golf, bem como, o deferimento da licença ambiental 

do empreendimento normatizam a instalação e operação do equipamento de golfe em 

Florianópolis. 

Envolto em uma política pública favorável a instalação do empreendimento, a 

administração municipal do período que antecede o licenciamento do costão golf 

caracteriza-se por grandes escândalos, suspeitas de venda de licenças ambientais e 

outras ações irregulares. De 2001 até 2004, período do segundo mandato da prefeita 

Angela Amin, foram sancionadas mais 32 leis. A partir de 2005, sob nova 

administração, com o prefeito Dário Berger, até setembro de 2007, o número de leis 

sancionadas subiu para 41. 

Advindo de condicionantes legais favoráveis a sua instalação, como ilustrado na 

cronologia de licenciamento, o condomínio residencial costão golf, foi apontado pelo 

Ministério Público Federal, como exemplo equivocado de “equipamento de golfe 

sustentável” durante as audiências públicas de apresentação do projeto. A quantidade de 

água e produtos químicos necessários para o manejo do gramado bem como a poluição 

difusa proveniente dessa manutenção levantaram questões sobre a necessidade de 

monitoramento periódico da gestão hídrica e controle ambiental das atividades do 

campo de golfe. 

Embora o Ministério Público Federal haja intervindo com o embargo das obras 

no condomínio por considerar não haver garantias de que os produtos a serem utilizados 

para manutenção do gramado não causariam a contaminação do aqüífero existente na 
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região, o MPF interveio por identificar os conflitos sociais entre interesses individuais e 

coletivos, envolvendo a relação natureza–sociedade, no desenvolvimento da atividade 

turística. Para o MPF os múltiplos jogos de interesse vão de encontro à idéia de bem 

coletivo condicionando os recursos naturais a objeto de apropriação privada e usos 

diversos. 

Nesse sentido, a problemática ambiental, propõe a necessidade de internalizar 

um saber ambiental, para construir um conhecimento capaz de captar as relações de 

interdependência dos processos de ordem natural e social que determinam as mudanças 

socioambientais orientadas para os objetivos de um desenvolvimento sustentável, 

eqüitativo e duradouro. Assim, o manejo e a gestão do campo de golfe, verificados 

através da monitoração periódica das atividades poluidoras e geradoras de resíduos na 

operação do equipamento turístico, estão discriminados nos relatórios anuais solicitados 

pela FATMA como requisito a prorrogação da licença de operação do condomínio 

costão golf. 

As atividades de monitoramento dos controles ambientais realizada no 

Condomínio Residencial Costão Golf são consideradas fundamentais para a preservação 

ambiental da região de instalação do empreendimento.  

No relatório n°5 da empresa Ambiens, apresentado nesse estudo, respectivo ao 

período de junho a novembro de 2011, destaca-se como ponto positivo a continuidade 

dos programas de monitoramento dos recursos e resíduos hídricos, o monitoramento do 

solo, a melhoria significativa na qualidade das águas subterrâneas e o monitoramento do 

tratamento dos efluentes. 

Esses relatórios ilustram o comprometimento do empreendimento com os 

ditames condicionantes para sua operação. Permite para os gestores do campo e á 

sociedade em geral o monitoramento das atividades no costão golf.  Em âmbito interno, 

para as empresas envolvidas na gestão do campo de golfe, esses relatórios visam 

diagnosticar possíveis interferências no meio ambiente, causadas pela operação do 

empreendimento para então em função da análise dos resultados, os gestores possam 

corrigir as perdas e minimizar os impactos e consumo dos insumos necessários á 

manutenção do equipamento. Para os órgãos reguladores ambientais como a FATMA, 

os dados desse relatório permitem acompanhar as ações ocorrentes no empreendimento 
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respectivo ao seu controle ambiental. Condicionando assim a licença de operação do 

mesmo. 

A utilização de consideráveis quantidades de água para a rega do gramado, que o 

produto turístico golfe demanda, a intervenção na paisagem natural e cultural do 

entorno para a construção de um campo de golfe, são indubitavelmente os fatores que 

geram pontos de desequilíbrio, de caráter negativo para o histórico do processo 

evolutivo do golfe como produto turístico, de maneira que, discutir e ilustrar as formas 

de manejo em um campo de golfe torna-se a resposta empírica ao conflito 

socioambiental derivado da sensível questão de instalar um campo de golfe sobre uma 

área de aqüífero. 

Lembramos que as melhores práticas sugeridas para a inserção de um campo de 

golfe como sugere o capitulo “5.2 O PLANEJAMENTO E GESTÃO NO TURISMO 

DO GOLFE“,  que compreende os  princípios de sustentabilidade aplicados no golfe e a 

normatização internacional para programas de planejamento e gestão para campos de 

golfe, sugerem o local ideal para a instalação de um campo de golfe como aquele 

ambiente a ser recuperado respeitando a fauna e flora local, os desníveis da paisagem, 

desencadeando menores impactos sobre a formação original natural bem como o 

tratamento adequado dos resíduos do manejo do campo.  

Dessa forma, um projeto dessa natureza requer um local alternativo para a 

instalação do empreendimento, quando a localização inicial apresentar grandes 

necessidades de intervenção na paisagem ou apresentar riscos a áreas de preservação. O 

que percebe-se em função das ações públicas e privadas nesse caso é a não cogitação de 

localização alternativa do empreendimento em função do interesse privado de 

localização do complexo golfístico possibilitando assim o projeto de interligação do 

costão do santinho com o costão golf. 

 Deve-se enfatizar que a área de recarga subterrânea do sistema aquífero 

compreende toda área do distrito exigindo para a manutenção do manancial subterrâneo 

que o uso do solo urbano deva ser criteriosamente planejado e fiscalizado não somente 

na área de abrangência do empreendimento. 

E ainda, que as características do SASFI demonstram vulnerabilidade à 

penetração de contaminantes por ser um sistema aqüífero do tipo poroso, freático, livre 
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ou não confinado, sem camada e proteção, altamente permeável e pouco espessa. A 

importância dos depósitos sedimentares no provimento de água foi demonstrada pelos 

dados referentes à captação de água subterrânea pela população nos mesmos como 

fornecedores das águas subterrâneas para 82% das ponteiras e poços levantados na área, 

dentre os consumidores de água subterrânea através da captação por ponteiras 

particulares em Florianópolis destacam-se: os condomínios os hotéis, os restaurantes, as 

residências e as pousadas, de maneira que o crescimento desordenado através dos 

avanços da ocupação urbana sobre estas áreas de dunas mantém como importante 

variável de conflitos socioambientais, de alta complexidade e recorrente em longo prazo 

para o planejamento urbano. 

Um aspecto positivo referente às melhores práticas de gestão em campos de 

golfe é percebido no aspecto de que atualmente, o condomínio residencial costão golf 

não utiliza água da CASAN para a irrigação do campo de golfe, visto que, o relatório da 

Ambiens aponta a auto-suficiência do campo de golfe em função do uso de águas 

recicladas para irrigação do campo de golfe. O uso de águas residuais tratadas e 

reaproveitadas pode ser considerado ponto forte e favorável à adequação do costão golf 

às melhores práticas ambientais de gestão. 

Apontado como principal problema do produto turístico golfe, a escassez de 

água, foi solucionada pelos gestores do costão golf utilizando a captação de águas da 

chuva e o uso de águas recicladas proveniente do resort costão do santinho. A utilização 

da água tratada (reciclada) canalizada por 2 quilômetros  de emissário do costão do 

santinho que provê entre 400 e 600m³ /água/dia para o campo de golfe,constitui 

importante fator de melhor prática de gestão no que diz respeito ao abastecimento 

hídrico do campo de golfe para prover a necessidade de demanda caso o potencial de 

chuva de Florianópolis seja insuficiente para a manutenção do gramado.   

A água reciclada derivada do resort Costão do Santinho, doce, que até então era 

jogada no mar do santinho, por não ter utilidade no resort agora é absorvida pelo campo 

de golfe permitindo assim a utilidade para esse importante recurso para o suprimento da 

irrigação do gramado. 

Como resultado da gestão hídrica do campo do costão golf, os resultados das 

análises apontam que os resíduos hídricos do manejo do campo de golfe incorporam 

mais água limpa no aqüífero do que a cobertura anterior do terreno o que se deve em 

função da captação das águas da chuva e recicladas bem como em função do tratamento 
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e cuidado com a cobertura vegetal do complexo que permite alta absorção e recarga do 

aqüífero. 

Outro ponto sensível do projeto gira em torno do impacto do teleférico sobre a 

transposição das dunas. Atualmente esse impacto é inexistente visto que o projeto não 

saiu do papel, tampouco há previsão para o início das obras do mesmo.  

Em relação aos aspectos arquitetônicos do campo de golfe, o sistema hídrico 

automatizado e subterrâneo interligando 100% das áreas do condomínio, assim como a 

utilização dos lagos como reservatórios de água, com um moderno sistema de irrigação 

e manutenção constante do mesmo, caracteriza o comprometimento do 

empreendimento, em adequar-se as melhores práticas de manejo do gramado, almejando 

economia no uso do recurso água, gerando eficiência ao sistema, o que se pôde 

constatar a partir dos dados apresentados pelo controle ambiental do mesmo. 

Esse estudo aponta como se realiza a monitoração do aqüífero através dos 

pontos de captação da CASAN realizadas através dos piezômetros instalados no campo 

de golfe. O que evidencia o monitoramento periódico da situação do aqüífero e a 

qualidade dos resíduos a estes derivados. 

O levantamento de dados leva a crer que as parcerias da Universidade do Estado 

de Santa Catarina, em conjunto com as empresas de análise dos resultados obtidos no 

manejo do campo de golfe do Costão, geram a FATMA dados suficientes para garantir 

que o empreendimento está adequado à conservação e o bom funcionamento das suas 

estruturas, contribuindo para a redução do consumo de água potável e eficiência do 

sistema de irrigação dos gramados, bem como sugerem intervenções necessárias quando 

os dados apresentarem irregularidades dos padrões estabelecidos de contaminação e/ou 

ineficiência na gestão. 

Neste sentido, com a execução dos monitoramentos ambientais no Condomínio 

Residencial Costão Golf, sob a supervisão da Ambiens Consultoria Ambiental, pode-se 

afirmar que as condicionantes de validade da Licença Ambiental de Operação obtida 

para o empreendimento tem sido cumpridas e são fundamentais para que a operação do 

empreendimento ocorra de forma que a garantir a manutenção da qualidade ambiental 

do entorno do condomínio. 
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No entanto, convém lembrar que existem 9 residências construídas no complexo 

e 4 em construção,em um complexo que prevê 181 residências, o baixo nível de 

ocupação atual corrobora com resultados positivos na questão da gestão e  uso do 

recurso hídrico conforme apresentado no relatório n°5 da Ambiens de 2011. 

A principal crítica ao empreendimento nos aspectos de sua implantação se refere 

aos termos de que o mesmo não atenderia aos critérios básicos da Resolução Conama nº 

01/86, norma que prevê que o estudo de impacto ambiental contemple todas as 

alternativas tecnológicas e de localização. No caso, o critério localização alternativa foi 

desconsiderado visto a interferência normativa municipal agilizando a legalidade do 

empreendimento. 

Outro condicionante para a instalação do condomínio residencial costão golf 

refere-se à compensação ambiental que prevê a formação do Parque Municipal das 

Dunas dos Ingleses e Santinho e Centro de Educação Ambiental, em Convênio com o 

Município de Florianópolis e uma Universidade local. A elaboração de Projeto 

Paisagístico de criação e implantação do Parque da Lagoa do Jacaré, localizada à Leste 

da Estrada Vereador Onildo Cardoso Lemos, na localidade da Praia do Santinho, em 

parceria com o IPUF e FLORAM, que deveria ser executado concomitantemente a 

implantação do Complexo “Costão Golf Club’, fato que, de acordo com a pesquisa 

empírica realizada, não se verifica.  

No entanto, dentro das instalações do condomínio residencial costão golfe são 

realizadas como medidas de compensação ambiental, visitas periódicas com escolas e 

alunos da comunidade com o intuito de educação ambiental.  

As visitas técnicas de educação ambiental como forma de compensação 

ambiental, abrangendo as atividades: Caminhar pelo empreendimento; Conhecer as 

espécies da flora catarinense presente no campo de golfe; Conhecer poços de captação 

da CASAN que fazem parte do sistema de abastecimento local; Conhecer o tipo de 

vegetação de restinga; Debater sobre dunas e sobre Parque Municipal das Dunas de 

Ingleses e Santinho; Conversar sobre os recursos hídricos explicando sobre o sistema de 

aproveitamento de água pluvial e o tratamento dos efluentes na ETE; Recarga do lençol 

freático e a importância do Aquífero Ingleses e finalização da visita com lanche e treino 

de golfe permitem a comunidade um contato inicial com o empreendimento e o esporte. 
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Nessas visitas os alunos da comunidade obtêm noções teóricas e práticas sobre 

as atividades desenvolvidas no empreendimento relacionadas ao meio ambiente, 

podendo comprovar a multiplicidade da fauna e fauna revitalizada do local, onde foram 

identificadas cerca de  54 espécies de pássaros nas 5 mil árvores nativas replantadas na 

área, bem como, lagartos, tartaruga  e patos que podem ser encontrados nas lagoas do 

complexo. 

O empreendimento valoriza a inserção social do programa de educação 

ambiental com as crianças de escolas públicas que realizam nos nichos ecológicos, 

plantio de arvores e interagem com a perspectiva de ingressarem a escola de golfe para 

jovens da comunidade. Oportunidade gerada também para os filhos dos funcionários do 

condomínio que usufruem da escolinha de golfe do costão. 

Em relação à divulgação das atividades de manejo no campo de golfe, o gerente 

de campo Ricardo Aguero, revela que em nenhum momento houve algum tipo de busca 

ou avaliação dos resultados das análises e do monitoramento do manejo do campo de 

golfe por parte da comunidade local ou mesmo comunidade científica, o que vê com 

certa desconformidade em função da importância do trabalho ambiental realizado nesse 

empreendimento. 

Da mesma forma, tratando em âmbito mais amplo, Aguero critica a posição 

lenta e burocrática das autoridades do Brasil responsáveis pelo desenvolvimento da 

infra-estrutura necessária para os jogos olímpicos no país, apontando incompetência 

técnica desses organizadores, visto que os projetos em função de aspectos políticos e 

ambientais não haverem sido ainda aprovados no Rio de Janeiro o que crê ser produto 

de ideologia adversa no ambiente político. Essa constatação corrobora para ilustrar uma 

política lenta e burocrática de desenvolvimento, uma posição similar a posição política 

catarinense, verificada no processo de licenciamento entre os órgãos IBAMA, FATMA, 

e demais serviços públicos de planejamento e liberação de licenças. 

A colaboração das empresas Empreendimento Internacionais LTDA., e Costão 

Ville.SA na autorização e divulgação dos dados para esse estudo demonstram o 

comprometimento do trabalho realizado dentro do condomínio com a transparência de 

suas atividades no que concerne a manutenção do equipamento de golfe e  uso público 

do costão golf, permitindo a sociedade em geral acompanhar o processo de gestão do 
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empreendimento, suas ações e intervenções no meio condicionadas legalmente a 

autorização e/ou  licenciamento de operação. 

Como sugestão de pesquisa, torna-se fundamental dar continuidade as 

investigações sócio-ambientais nesse caso, pois, rico e vasto é o material e as pesquisas 

possíveis a serem realizadas nesse “nicho- artificial” que o campo de golfe do costão, 

estrutura de interação direta entre meio ambiente e ação antrópica, cujas possibilidades 

de análise se iniciam nesse primeiro momento de divulgação das ações e controles 

ambiental nesse incipiente objeto de estudo que é um campo de golfe em âmbito 

brasileiro. 

 As perspectivas de análise multidisciplinar envolvem amplo campo de 

discussão para o turismo, esporte, lazer, arquitetura, paisagismo, educação ambiental 

entre inúmeras correlações possíveis nesse meio.  

Para direcionar o desenvolvimento de novos projetos é preciso considerar os 

ensinamentos de experiências, bem ou malsucedidas, tornando-as conhecidas, a fim de 

direcionar e adequar o desenvolvimento do turismo de maneira mais sustentável. 

Assim, verifica-se através desse estudo a necessidade de desobstrução 

burocrática ante uma legislação sólida e inalienável que permita a inserção de 

equipamentos turísticos no meio ambiente obedecendo às melhores práticas de 

planejamento e gestão, práticas estas que só podem ser avaliadas quando inseridas no 

meio autóctone com a participação da comunidade local e científica monitorando, 

registrando e aprimorando as relações do trade com o meio ambiente e também as 

relações do público com o privado, consolidando então um processo participativo e 

transparente de desenvolvimento do turismo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:Legislação cabível ao empreendimento para os aspectos: Licenciamento 
e compensação ambiental  

 

 Como é função principal do Poder Público prevenir o dano, a defesa do meio 

ambiente pelo Poder Público não é uma faculdade, mas um dever constitucional. 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput. 

  Com o pressuposto da defesa ambiental, determina-se a ação contrária a 

defesa do meio ambiente seja denominada Impacto Ambiental, que nada mais é que 

uma reação do meio as ações sofridas por ele, melhor defina pelo artigo 1°, incisos I a 

V, da Resolução 001/86, do CONAMA como “qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria 

ou energia resultante das atividades humanas” que, direta ou indiretamente, afetem: 

I – a saúde, a segurança, e o bem-estar da população; 

II –  as atividades sociais e econômicas; 

III –  a biota; 

IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V – a qualidade dos recursos ambientais.  

 O licenciamento ambiental, segundo o artigo 1°, inciso I, da Resolução 237/97, 

do CONAMA,  pode ser conceituado como: 

O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 
ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 

 Ou seja, o Licenciamento Ambiental pode ser entendido como normas exigidas 

legalmente para construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos 

e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetivos ou 

potencialmente poluidores ou ainda, que possam causar degradação ambiental. 
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  A Licença Ambiental é concedida pelos órgãos ambientais integrantes do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), através de um procedimento 

administrativo complexo (artigo 6°, da Lei 6.938/81). A referida licença pode ser 

concedida pelos órgãos ambientais pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e também aos Municípios, dependendo da natureza de cada atividade e dos 

aspectos locacionais envolvidos. 

 Para a instalação, localização, ampliação e operação de um empreendimento 

com potencialidade de Impacto Ambiental, faz-se necessário três modalidades de 

licenças, quais sejam: a Licença Prévia (LAP), a Licença de Instalação (LAI) e a 

Licença de Operação (LAO).  

As licenças que podem ser expedidas pelos órgãos ambientais, de acordo com o 

artigo 8° da Resolução 237/97, do CONAMA: 

• Licença Prévia (LAP): concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes, a 

serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

 

• Licença de Instalação (LAI): autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante. 

 

• Licença de Operação (LAO): autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. 

 

 A Licença Prévia e a Licença de Instalação são concedidas nas fases de 

planejamento e instalação da atividade, respectivamente, enquanto que, a 

Licença de Operação é concedida em caráter final, ou seja, esta última só será 
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concedida após o cumprimento de todas as exigências previstas nas licenças 

anteriores.  

 A Portaria Estadual 078/04, em seus artigos 12, 13 e 15, determinam 

ainda, que, além das exigências contidas na própria licença como condição, 

restrição ou controle ambiental que a Licença Ambiental Prévia (LPA), somente 

poderá ser concedida após aprovação da proposta do percentual da compensação 

ambiental. Para a emissão da Licença Ambiental de Instalação (LAI), deverá ser 

firmado um Programa de Compensação Ambiental e seu Respectivo Plano de 

Aplicação Financeira, aprovados pela Diretoria de Estudos Ambientais da 

FATMA. 

Assim, o empreendimento necessita de três licenças desde a sua 

instalação, até o seu funcionamento. A primeira licença é a LAP (Licença 

Ambiental Prévia), e ela não dá o direito de iniciar a obra. O EIA-RIMA é 

analisado nesta fase do projeto. O EIA-RIMA é o Estudo De Impacto Ambiental 

e Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Este tipo de estudo só é exigido pela 

FATMA para grandes empreendimentos, que possam causar danos ambientais 

significativos (LOPES, 2007, p.28). 

As medidas adotadas para diminuir o risco de dado ambiental no entorno do 

empreendimento, ou mesmo distante, são denominadas medidas compensatórias. 

A compensação ambiental é um instrumento financeiro pelos quais os 

proponentes de empreendimentos capazes de causar significativo impacto ambiental 

devem compensar os efeitos de impactos (negativos) que não possam ser minorados, 

ocorridos durante a implantação do empreendimento, e identificados no processo de 

Licenciamento Ambiental, consoante ao artigo 31, do Decreto Federal 4.340/02. 

O valor da compensação ambiental é de, no mínimo, 0,5% do valor do 

empreendimento e será levado em consideração a amplitude dos impactos gerados aos 

recursos ambientais (artigo 31, §único, do Decreto Federal 4.340/02). 

Os recursos oriundos da compensação são destinados para a criação de Unidades 

de Conservação ou para a implantação e gestão das já existentes, contribuindo para a 

consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 
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Especificamente no âmbito do direito ambiental, a compensação constitui um 

instrumento de concretização da Justiça Ambiental, porquanto visa impor um ônus aos 

que causam danos ao meio ambiente.  

No artigo 36, caput, da Lei 9.985/00 (Lei de Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação). 

Artigo 36: Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, 

com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 

regulamento desta Lei.  

§ 2º: Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no 

EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a 

criação de novas unidades de conservação.  

 

Importante destacar que quando o empreendimento afetar uma unidade de 

conservação específica e esta unidade afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de 

Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação (artigo 36, §3°, da 

Lei 9.985/00). 

Portanto, empreendimentos de significativo Impacto Ambiental, assim 

considerado pelo órgão ambiental competente, são obrigados a apoiar a criação, 

implantação ou manutenção de unidades de conservação do grupo de Proteção Integral. 

A autoridade ambiental decidirá sobre a fixação e destinação dos recursos, tendo 

como parâmetros as seguintes diretrizes, consoante ao artigo 2°, §1°, alíneas a a e, da 

Portaria Estadual 078/04: 

a) fixação do montante considerando o impacto ambiental ou o valor da multa 

indicada, quando for o caso; 

b) destinação dos recursos para investimentos das Unidades de 

Conservação; investimentos em áreas degradadas, quando 
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não é mais possível responsabilizar diretamente o agente 

causador; aquisição de equipamentos e outras ações de 

fortalecimento institucional; prestação de serviços e outras 

ações relacionadas com a atividade fim da FATMA; os 

mesmos usos que aqueles permitidos aos recursos oriundos 

do FEPEMA. 

Cabe ao empreendedor arcar integralmente com os custos socioambientais 

decorrentes da implantação de sua atividade ou empreendimento, eliminando ou 

mitigando os efeitos prejudiciais deles decorrente e compensando os impactos que não 

puderem ser adequadamente mitigados. 
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ANEXO 2: Lei complementar Nº 133/2003 

 

 
E S T A D O   D E  S A N T A   C A T A R I N A 
C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   F L O R I A N Ó P O L I S 
P A L Á C I O   D I A S   V E L H O 
G E R Ê N C I A  D E  D I G I T A Ç Ã O 

LEI COMPLEMENTAR Nº 133/2003 
 

 

ALTERA ZONEAMENTOS APROVADOS 
PELA LEI Nº 2193/85 E PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 116/2003 EM ÁREA 
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
Faço saber a todos os habitantes do município de 
Florianópolis, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar: 

 
 

Art. 1º O art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Ficam alteradas para Área Residencial Predominante-2A (ARP-2A) e 
Área de Preservação Permanente (APP) parte da Área Residencial 
Exclusiva-5 (ARE-5) e parte da Área de Exploração Rural (ERA) 
localizadas na UEP-74, Capivari, Distrito de Ingleses do Rio 
Vermelho, conforme delimitação no mapa de zoneamento, Anexo I, 
escala 1:10.000, parte integrante desta Lei. 

 
§ 1º Os limites de ocupação para a área ARP-2A a que se refere o 

“caput” deste artigo passam a ser os seguintes: 
 

Lote mínimo: 720,00m2; 
Testada mínima: 20,00m; 
Nº máximo de pavimentos: 02; 
Índice de aproveitamento máximo: 0,6; 
Taxa máxima de ocupação: 40%; 
A - Proibido pilotis e ático. 

 
§ 2º Na área objeto desta Lei Complementar não é permitido o 

recebimento de potencial construtivo referente ao instrumento 
urbanístico denominado transferência do direito de construir. 
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Art. 2º Fica aprovado o Plano Geral de Implantação do Projeto do Complexo de Múltiplo 
Uso Turístico/Esportivo/Residencial Costão Golf Club, com área de 57,19ha, 
subdividido no Setor Leste A1 e Setor Oeste A2, conforme planta em escala 

1:2.000, Anexo II, composto dos seguintes usos: 
 

I    - Campo de Golfe Profissional de 9 buracos, com Área Verde Privativa 
(AVP) e Escola de Golfe (Driving Range); 

II  - Setor Habitacional Unifamiliar  constituído de 05 conjuntos, totalizando 
185 unidades residenciais isoladas; 

III   - Setor  Habitacional  Multifamiliar constituído de 15 vilas residenciais 
coletivas, com um total de 125 unidades de 2 a 4 dormitórios; 

IV    - Setor de Equipamentos Privativos composto de Sede Social (Club 
House), Setor Comercial, Setor de Serviços e Teleférico; 

V    - Setor de Equipamentos Comunitários (Setores Esportivos A1 e A2 e 

Portaria de Acesso); 
VI   - Setor de Equipamentos Comunitários (Setores Esportivos A1 e A2, 

interligados através de passagem subterrânea (túnel) sob a rodovia 
SC-406; 

VII    - Áreas Verde de Preservação Permanente; 
VIII  - Sistema teleférico de integração Costão Golf Club ao Costão do 

Santinho, de caráter público e acesso tarifado, com a formação do 
Parque Municipal das Dunas dos Ingleses e Santinho e Centro de 
Educação Ambiental, em Convênio com o Município de Florianópolis 
e uma Universidade local na foram do Anexo III. 

 
Parágrafo único. Além da medida compensatória descrita no inciso VIII, deste 

artigo, deverá o empreendedor elaborar Projeto 
Paisagístico de criação e implantação do Parque da Lagoa 
do Jacaré, localizada à Leste da Estrada Vereador Onildo 
Cardoso Lemos, na localidade da Praia do Santinho, em 
parceria com o IPUF e FLORAM, que deverá ser 
executado concominantemente a implantação do 
Complexo “Costão Golf Club”. 

 
Art. 3º  O uso do espaço aéreo em área públicas será à título oneroso, através da 

destinação de 10% (dez por cento) da receita líquida das tarifas cobradas do 
Sistema Teleférico a ser depositado semestralmente à conta do Fundo 
Municipal de Integração Social. 

 
Parágrafo único. A receita auferida destinar-se-á ao desenvolvimento de projeto 

voltado a contenção da ocupação das Dunas dos Ingleses, 
objetivando a remoção das ocupações que se encontram na 
área ambientalmente protegida. 

 
Art. 4º  A faixa de domínio da rodovia SC-406, na área frontal ao empreendimento 

Costão Golf Club, passa a ser de 60,00m (sessenta metros), incluindo a rodovia 
existente, cabendo ao órgão municipal de planejamento a definição das 
características técnicas operacionais. 

 
Parágrafo único. As pistas de aceleração e desaceleração junto à entrada do 

empreendimento, na estrada Dário Manoel Cardoso, 
deverão ser aprovadas e executadas antes do início das 
obras do complexo. 
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Art. 5º Todos os projetos executivos dependerão da aprovação dos órgãos da Prefeitura, 
ficando o licenciamento condicionado à aprovação e anuência prévia dos órgãos 
ambientais estadual e municipal competentes, bem como a apresentação de 
Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) para aprovação. 

 
Art. 6º O Complexo de Múltiplo Uso disporá de sistema próprio de infra-estrutura básica 

completa, compreendendo rede de abastecimento e tratamento de água, rede de 
coleta e tratamento de esgotos cloacal, rede escoamento pluvial, rede 
subterrânea de energia elétrica, iluminação e telefonia e coleta de lixo. 

 
Art. 7º As obras do Complexo de Múltiplo Uso referido no art. 2º somente poderão ser 

iniciadas no que concerne aos usos residenciais após a completa implantação 
das obras de infra-estrutura e esportivas. 

 
Art. 8º O programa de edificações, equipamentos e benefícios reger-se-á pelas 

disposições constantes da Lei 2193/85 e legislação complementar, quanto aos 
limites urbanísticos. 

 
Parágrafo único. No caso de habitações uni e multifamiliares integrantes de 

Complexos de Múltiplos Usos, o número máximo de 
unidades em regime de condomínios fica condicionado 
somente aos limites de ocupação da zona de uso 
correspondente, podendo extrapolar ao número máximo 
previsto na Lei Municipal nº 1566/78 e Lei Complementar 
nº 001/97. 

 
Art. 9º Esta lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
DOE – 09/01/2004 

 
 

Florianópolis, aos 23 de dezembro de 2003. 

 

 

 

ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU 
PREFEITA MUNICIPAL  
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ANEXO 3:Tabela 04: Resultados das análises de água subterrânea dos poços 
piezométricos localizados no Condomínio Residencial Costão Golf 
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ANEXO  4: Os boletins de análise de água dos poços de captação adjacentes ao 
empreendimento para o Costãoville Empreendimentos Imobiliários 
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ANEXO 5 :Autorização para uso de dados e imagens 

 


