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A quarta e última intervenção desenvolvida na quinta fase
de implantação, pretendeu esboçar sem
comprometimento de resolução integral de projeto a
possibilidade de um uso proposto para as torres de
sustentação da estrutura provisória.
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No sentido pragmático, propõe utilizá-las como 4
edifícios com programas diferenciados de acordo com
seu contexto de inserção.

1800

HI

Situa-se no final da Beira-Mar Continental, podendo
funcionar com um programa de suporte às atividades
desportivas que ocorrem na orla, semelhante ou
propriamente um SESC.

Essa intervenção consolida o projeto global, sugerindo
sua reconstrução em quatro diferentes pontos da cidade
que atuam como delimitadores visual na paisagem da
poligonal de tombamento da Ponte Hercílio Luz.

Cada uma das torres possuem cerca de 20 metros de
altura com dois níveis utilizáveis e pé-direito de 6,50
metros aproximadamente, podendo ampliar sua área útil
adicionando mezaninos em cada um dos patamares.
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MÓDULO 01

MÓDULO 02

MÓDULO 03

MÓDULO 04

MÓDULO 05

MÓDULO 06

MÓDULO 07

L: 13043 mm

L: 11064

L:14220

L: 10923

L: 14218

L: 10920

L; 10930

Unidades:
I, XXVII

Unidades:
II, XXVI

Unidades:
III, VII, IX, XI,XIII, XV
XVII, XIX, XXI, XXV

Unidades:
IV, XXIV

Unidades:
V, XXIII

Unidades:
VI, VIII, X, XII,
XVI, XVIII, XX, XXII

Unidades:
XIV

Total: 2

O título de sentinelas numa leitura poética de seu
significado imagina colocar o usuário, que observa a
ponte a partir de quatro diferentes setores, como
“vigilante”do patrimônio. Essa situação decorre em
função de que uma vez estabelecida essa relação visual
entre ambos e resguardadas pelos critérios legais do
IPHAN, o sinal de qualquer obstrução perceptível a partir
desses setores significará a interferência irregular na
poligonal.
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Total: 2

Total: 10

Total: 2
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Estrutura sobre o canal do estreito. Foto: Autor do trabalho.
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COBERTURA

PLATAFORMA INFERIOR

SEÇÃO C

0

SEÇÃO B
Vista da torre, caderno de detalhamento executivo da estrutura
provisória de reforma da Ponte Hercílio Luz de autoria da
RMG Engenharia. Caderno 01, pág. 26.

Na reutilização das quatro torres, sua reconstrução
ocorreria integralmente sem modificação estrutural,
somente com previsão da retificação e resoldagem dos
cortes com acréscimo de chapas sobrepostas na alma das
vigas desses pontos.

NORTE

MODIFICAÇÃO PROPOSTA

01

CAIXA D’ ÁGUA

03 ÁREA CONTEMPLATIVA VISUAL

02

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

04

ELEVADOR

Plataforma Superior

+

Treliças

2,00 m

Composto por duas plataformas supeiores de 18000 mm
de largura.

=

Plataforma Inferior
UNIDADE XXVI

UNIDADE II
2705,3

Ainda nesse mesmo pavimento nas abas sul,
encontram-se:

O programa do conjunto do Memorial foi elaborado
com o objetivo de promover o uso contínuo dos
espaços por diferentes públicos e em horários
alternativos.

A sala de máquinas com sistema de refrigeração tipo
Self Contained com trocadores de calor, os módulos
inversores do sistema fotovoltaico e os quadros
elétricos;
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No caso da edificação do Memorial, essa medida foi
expressa propondo além da área do acervo
permanente uma ala complementar para um acervo
itinerante. Com isso pretende-se que o interesse de
visitar o lugar não se esgote quando já se tenha
conhecido o acervo permanente, mas sim, que possa
01 o
ser capaz de manter um fluxo usuários que
frequentam por atrações que se renovam.

MÓDULO M02:
Composto por duas plataformas inferiores de 10200 mm
de largura.

Aumento da seção da viga transversal superior com
acréscimo da antiga diagonal.

. ACERVO
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Viga transversal superior

Modicação do antigo Contraventamento
transversal da Secção C original.

UNIDADE II / XXVI: SEÇÃO A

Montantes Laterais

Um laboratório de supervisão e manutenção da
Ponte.

1256

. Acesso para carga e descarga dos materiais oriundos
do acervo de armazenagem do térreo, podendo ser
realizado pela escada ou por uma polia de carga
motorizada fixa na própria estrutura.

07

. Desapropriação das cabeceiras na faixa dos 50 metros:
Como medida de regularização do entorno após a
reforma, já está previsto pelo governo a desapropriação
das construções numa faixa de 50 metros para cada lado
da projeção do tabuleiro da Ponte.

TORRE DE CIRCULAÇÃO: SEÇÃO V1

INTERVENÇÃO 02:

REIMPLANTAÇÃO MARINHA
DO BRASIL E NEPOM
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SALA DE MÁQUINAS

03

02

LABORATÓRIO DE SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO
DA PONTE

04

ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE
SANITÁRIOS

05

ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE

07

ADMINISTRAÇÃO

06

ACESSO COBERTURA
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ENTRADA

PON

. TÉRREO
3,00 m
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O assentamento do edifício ocorre sobre quatro
paredes estruturais que o sustentam, funcionando
como uma grande cobertura urbana. Essa por sua vez,
permite que o tecido urbano do parque o permeio sem
grandes
1000 interrupções.
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3,00 m
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INTERVENÇÃO 02:
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As quatro paredes estruturais são em concreto armado
aparente e responsáveis pelo direcionamento dos
fluxos do térreo e a conformação dos espaços nesse
nível.
A partir da orientação desses planos são conformadas 3

i: 8%

M01

a. Irregularidades: Todas as ocupações que restaram após a
desapropriação ocorrida na Fase 01 estão em desacordo com
os critérios estabelecidos pelo IPHAN.
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PONTE COLOMBO SALLES
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Situa-se no IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina),
podendo ser utilizada como prédio anexo de ampliação
do instituto.

Fotografia: Autor do trabalho.

Sendo assim, distribui-se no térreo:

Com isso, assentasse o edifício concebido a partir da
estrutura provisória de reforma da ponte transpondo
um vão livre de 50 metros e dois balanços. Essa decisão
pretendeu utilizar da própria natureza para qual a
estrutura original foi designada, sem pretender num
gesto gratuito o vão pelo vão.

. Um módulo que abriga: Bilheteria, Sanitários /
Vestiários, Café/ Souvenir. Tendo esses dois últimos
com funcionamento independente do Memorial.

Esse último tem o objetivo de funcionar como um
atracadouro público e turístico, no qual a partir desse
ponto, partiria expedições turísticas para às fortalezas.
Também, se antevê possibilidade de futuramente
funcionar como um dos pontos modais de transporte
marítimo a ser implantado na cidade.
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O acesso ao acervo expositivo ocorre por uma única
escadaria e uma torre de circulação com elevador,
ambas convergindo para um mesmo ponto de acesso
11
no andar superior.
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i: 4,5%

Área total: 25.500 m²

A segunda escada locada na extremidade sul do edifício
funciona como saída de emergência, conduzindo o
fluxo de pânico para à praça de manobra técnica. Local
separado do fluxo comum por uma das paredes de
sustentação do Memorial. Essa escada também exerce
a função de acesso técnico, comunicando o módulo de
armazenagem do acervo com o nível superior.
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C / M03
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PARQUE DE COQUEIROS

. Um módulo do acervo de armazenagem das obras
não expostas
. Embarcadouro:

07

440

ÁREA≅ 15.000 m²

. Públicas:
Marinha do Brasil
Nepom (PF)

c. Praça de Manobra Técnica.

CANTEIRO DE REFORMAS
DA PONTE HERCÍLIO LUZ

295
140

B

Área total: 5.000 m²
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b. Praça de Eventos, com a arquibancada funcionando
como suporte dessas atividades;

A intenção de elevar o acervo expositivo num andar
superior foi de emancipar o uso pontual do Memorial
nos horários de funcionamento com uso independente
urbano do térreo.

PONTE PEDRO IVO

SENTINELA INTERFACE SETOR E6:

Única edificação
contemporânea a construção
da Ponte datada de 1921e
atualmente desocupada.
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D / M03

Para o desenvolvimento das cinco fases, foi utilizado
como unidade logística a área do canteiro e o galpão
existente situado no mesmo terreno . Neles, ocorrerão
concomitante ao desmonte da estrutura provisória, o
abrigo e as modificações das peças empregadas no
projeto.

Sobre as três ocupações privadas que restaram, sugere-se que
pelo mesmo critérios aplicados na situação do imóveis retirados
na Fase 01, também sejam desapropriados e indenizados. A
única ocupação que se manteve foi o “Casarão”
contemporâneo à Ponte, que fará parte integral da proposta
apresentada.

PLANTA CHAVE DA ESTRUTURA UTILIZADA
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Toda reconstrução realizada foi proposta com os próprios
módulos da estrutura provisória da ponte, o galpão da reforma
devido suas características e disponibilidade, também foi
02
mantido e destinado ao término da reforma como edifício F / M
pertencente à Marinha.
F
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a. Praça de Exposição ao Ar-Livre;

1326

b. Análise da Ocupações Remanescentes: Entre as ocupações
restantes posterior à desapropriação da Fase 01 estão:
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Propõe-se nessa fase a reimplantação da Marinha e Nepom
para o terreno do atual canteiro e essa decisão decorreu dos
seguintes critérios:
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c. Pertinência de se Manter os Equipamentos Públicos no
Terreno Atual: Além de funcionarem como barreiras físicas,
entende-se as áreas públicas citadas como um espaço
extremamente privilegiado da cidade e de interesse comum. Se
questiona a necessidade de se manter esses dois usos ainda
que em desacordo com a lei, uma vez que após a reabertura da
Ponte se tornará mais evidente seu completo desajuste com o
entorno que pretende ser de caráter contemplativo.

25 m
NORTE
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Sendo assim, foi calculado a área construída equivalente atual
da Marinha e Nepom, e realocadas numa nova implantação que
aproveita o terreno livre do canteiro.
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PRIAÇ
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TORRE DE CIRCULAÇÃO
CONTINENTAL

Majoritariamente as ocupações que situam-se entre as Ponte
Colombo Salles e Hercílio Luz são do setor Público Federal e
representam dois grandes terrenos cercados que equivalem a
80% das ocupações que restaram.

. Aba Sul: Na área não expositiva, foram definidos
outras duas abertura, um “rasgo” contínuo de vidro na
fachada sudeste, onde encontra-se o laboratório de
supervisão da ponte com vista para a mesma. E outro
na fachada oposta, onde está a casa de máquinas, sendo
essa abertura, para a exaustão de ar do sistema de
refrigeração.
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500

. Privadas:
Pioneira da Costa
2 pequenos comércios

Piso: nas duas extremidades longitudinais, foram
dispostos algumas aberturas com paineis de vidro
laminado duplo utilizando os vazios da própria
estrutura, dessa forma, foi possível que o interior da
edificação possa receber iluminação natural difusa
quando refletido no piso externo do térreo, definido
como pedra portuguesa branca.

MÓDULOS ESTRUTURAIS

1020

390

Ocupação:
A: Comércios e Serviços
B: Memorial
C: Posto da Polícia Militar
D: Sanitários / Vestiário / Quiosque
E: Nepom - Núcleo Especial de Polícia Marítima
F: Marinha do Brasil
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Ponte Hercílio Luz, 1958. Arquivo Nacional.
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SENTINELA INTERFACE SETOR E4:

P

A: Casarão antigo mantido como restaurante
F: Galpão do Canteiro de Reforma mantido como
edifício anexo da Marinha do Brasil
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Na contemporaneidade, a ponte consolidou-se como
símbolo principal eleito pelos catarinenses em pesquisa
realizada anualmente pelo Instituto Mapa. Ao longo de
décadas, tornou-se um ícone publicitário presente nas
mais diversas publicações de todo tipo de comércio e
serviços.
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. Face Nordeste: A maior abertura proposta tem a
intenção de abrir a perspectiva de acesso do acervo
para o cenário externo onde predomina a Ponte
Hercílio Luz, nessa área ,o vidro está protegido da
insolação direta pelo beiral decorrente da próprio
módulo estrutural selecionado.

ACERVO

50 m

Dois escritórios norte americanos de renome
internacional especializados em pontes foram seus
responsáveis, sendo o projeto realizado pela Robinson
and Steinman, e a execução, Byington & Sundstrom,
posteriormente chamada de American Bridge Company.
Sua construção em quatro anos, teve todas as peças
confeccionadas em Nova York chegando a Santa Catarina
por meio de navios que atracavam na entrada da baía
norte e devido ao raso calado, descarregavam as peças
em balsas que as transportavam até o estreito.

5,70m

PARQUE DA LUZ

Transferência da Marinha e Nepom para o terreno do canteiro
de reforma.

Sobre a descrição construtiva e sua a relevância na época
sob ótica da engenharia, foi uma obra sui generis no seu
tempo que envolveu uma logística complexa de
montagem, realizada por trabalhadores estrangeiros e
locais num país completamente desindustrializado.
Seu sistema característico de transposição do vão central
pênsil por barras de olhal foi elaborado especificamente
em alternativa aos cabos de aço como medida reduzir os
custos da obra.

340

As aberturas situam-se:

V1

FASE 02:

. Aumento populacional,
. Mudanças econômicas,
. Necessidade de melhoramento das condições de
locomoção entre a ilha e o continente, que
contextualizadas num período marcado por medidas
higienistas, levou a população mais abastada a reivindicar
por melhorias das condições urbana.

04

ESCALA: 1 / 100

FASE 02_ INTERVENÇÃO 01

Alguns fatores que implicaram na construção da Ponte
foram:

Devido às condições do programa se tratar de um
espaço que abrigará desenhos originais,documentos e
obras de arte, foi demandado uma sensibilidade maior
para questões como de iluminação solar direta e
H1
climatização
controlada. Por essa razão, optou-se por
um edifício mais fechado utilizando de aberturas
somente em lugares específicos.
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2,00 m

A primeira ala de exposição definida é a itinerante,
dessa maneira, não obriga o visitante que já conhece a
exposição permanente transitar nela para se chegar à
outra. Além disso, a razão da exposição permanente
situar-se na segunda ala, permite que a transição desse
setor ocorra de maneira ininterrupta, uma vez que a
visitação da ala permanente do Memorial se encerra na
cobertura.

. Início da desmontagem da estrutura provisória e
usinagem das peças no galpão do canteiro.
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02

A organização espacial se desenvolve de forma livre de
modo que um elemento chave, o núcleo de sanitários,
marca a transição entre as diferentes exposições.

Cortes Diagonais Transversais

Unidade II / XXVI: Seção C

UNIDADE II / XXVI: SEÇÃO B
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α° = 35°
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Neste pavimento, escada e torre de circulação vertical
convergem para um mesmo ponto tendo como
panorama visual de acesso da única grande abertura do
edifício, a Ponte Hercílio Luz ao fundo. H1
02

354

Beira-Mar Norte, caracteriza-se num contexto de alta
densidade urbana e de fácil acesso, propõe-se a
possibilidade de ser utilizada como espaço de exposição
de filmes, teatros e instalações artísticas

ESCALA: 1 / 150

DETALHE:
Reconstrução dos nós por sobreposição de
chapas de aço na alma e mesa dos pers.

3800

50 m

Sendo assim, foram desenvolvidas a partir de uma logística construtiva que
utiliza como instrumento de viabilização técnica das intervenções a própria
estrutura de desmonte, quatro etapas de intervenção implantadas em cinco
fases que formalizam a proposta global do conjunto do Memorial da Ponte
Hercílio Luz, tendo como objeto especial de detalhe aprofundado a edificação
do Memorial.

SENTINELA INTERFACE SETOR E7:

3800

319

A proposta apresentada neste trabalho de conclusão de curso teve como
parâmetro elementar preestabelecido de projeto o reaproveitamento da
estrutura de aço provisória de reforma da Ponte Hercílio Luz. O material foi
adquirido pelo Governo do Estado de Santa Catarina e será desmontado após a
conclusão das obras, porém ainda sem destino definido de uso.

A estrutura que se chamaria Ponte da Independência
inicialmente, teve seu nome alterado para Ponte Hercílio
Luz, como modo de homenagear o principal
personagem responsável por sua realização, cuja morte
o acometeu antes da conclusão das obras.

D

120

Montantes de reforço estrutural laterais acrescentados.

C

200

MÓDULO M01:

À direita, isométrica estrutural com a descrição
compositiva dos perfis de aço.

FASE 01:

25 m

SEÇÃO A

354

26,00 m

TORRE DE CIRCULAÇÃO:
PAVIMENTO DE ACESSO À PONTE

Por se tratar de um grande volume de peças de um material nobre da
construção civil, flexível ao reuso e que não havendo projetos formalizados no
Governo poderá levar sua venda como ferro-velho a valor irrisório ao
adquirido. Foi avaliado como pertinente e atual o tema abordado por atender a
demanda de um espaço que abrigue o Memorial da Ponte, além de tanger
frentes de discussão como: gestão de recursos públicos, patrimônio,
sustentabilidade e a abordagem espacial urbana nas orlas na cidade de
Florianópolis. Além de inserir-se num momento especial próximo da conclusão
da reforma que encerra um ciclo de quase 30 anos desde da interdição da
ponte.
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2,50 5

A

RESUMO

As mudanças econômicas no início do século XX
ocasionaram também no aumento da população e que,
somados à dificuldade de acesso à cidade administrativa,
impulsionava uma pressão popular e política objetivando
a transferência da capital para o interior do Estado. No
início do século, já existia uma demanda popular para a
integração da cidade com o continente, porém só mais
tarde, essa proposta foi formalizada e assumida pelo
engenheiro Hercílio Pedro da Luz, Governador época.
Sua viabilização efetuou-se por meio de empréstimos
com bancos estrangeiros que equivaleram ao orçamento
total de dois anos do Estado, tendo a quitação da dívida
efetivada somente 53 anos após sua inauguração

03

H1

Total: 1

C

Emendas

12580

18000

Soldagem

Construída entre o período de 1922 e 1926, a grande
estrutura que foi uma reverberação dos grandes avanços
tecnológicos no mundo da industrialização do aço na
época, significou para o município de Florianópolis sua
consolidação como capital catarinense. Antes de sua
existência, a travessia da baía era realizada por pequenas
embarcações e exigia que tudo que não fosse produzido
na cidade ficasse sujeito a essa vulnerabilidade e refém das
condições climáticas, que em situações de fortes chuvas e
vento sul limitavam a transposição do canal.

02

Composição das unidades da treliça espacial de suporte do vão central.

18000

Maior símbolo do Estado e tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -IPHAN, a
Ponte Hercílio Luz desde sua inauguração na década de
20 experimentou em sua trajetória diferentes momentos
que transitaram entre seu marco como desenvolvimento
econômico do Estado de Santa Catarina, até a sua
decadência, fruto da omissão pública que ao longo de
décadas ignorou a necessidade de manutenção regular
da estrutura e ameaçou a continuidade de sua própria
existência.

290

PLATAFORMA SUPERIOR

. Sendo a desapropriação da faixa dos 50 metros a
primeira das ações efetivadas após a reforma, utilizou-se
dessas novas áreas para propor duas torres de circulação
vertical situadas no setor insular e continental. Esses
equipamentos objetivam atender a necessidade atual de
integrar os acessos da ponte com seu entorno por meio
peatonal.

2892

01

Total: 8

B

INTERVENÇÃO 01: TORRES DE CIRCULAÇÃO

Cada torre de circulação possui dois elevadores e uma
escada, visualmente são dois elementos de unidade
tectônica que buscam deixar evidente na sua
materialidade o tempo da intervenção, distinguindo o
que é a ponte originalmente e o que não é. Dentro dos
limites para se transpor os diferentes desníveis, buscouse empregar somente o esforço necessário que
resultasse no menor impacto na paisagem.
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ARQUITETURA E URBANISMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

11064
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Torres de Sustentação da treliça de suporte do vão central

AMÉRICO ISHIDA

10923
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α° = 42°

FASE 01_ INTERVENÇÃO 01

14218
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Treliça Espacial de Suporte do Vão Central

ORIENTADOR

10920

M

Treliças de Suporte das Barras de Olhal

TORRES DE CIRCULAÇÃO

14220

M

SENTINELA INTERFACE SETOR E5:

THIAGO V. STEFFEN

10920

O

PH

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

14220

UN XXI UN XXII UN XXIII UN XXIV UN XXV UN XXVI UN XXVII

FASE 05_ INTERVENÇÃO 04
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Para fase atual e a mais delicada, que incorpora a
substituição das barras de olhal e pendurais da treliça
central, foi demandado a construção de uma super
estrutura auxiliar provisória sobre o canal que funciona
como um ‘‘andaime’’ de suporte de toda carga do vão
central.

Estrutura Original da Ponte Hercílio Luz
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A etapa em andamento é a última das reformas a serem
executadas para recuperação da ponte e algumas das
fases já executadas envolveram: a restauração dos
viadutos de acesso insular e continental, os reforços das
ancoragens e fundações e a substituição das longarinas e
transversinas do tabuleiro.
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ESTRUTURA PROVISÓRIA DE REFORMA

Os cálculos do potencial energético estão incluso no
caderno e demonstra uma capacidade de geração
média equivalente ao consumo de 62 residências no
Na cobertura, um conjunto de 315 paines sul do Brasil, o que pode significar sua autonomia
fotovoltaicos é disposto funcionando como a primeira energética.
camada de proteção solar da laje. A orientação não
sombreada do edifício e o conceito de sincronicidade Sombreados pelos fotovoltaicos está distribuída sobre
energética foram preponderantes para decisão da a laje a ramificação dos dutos de refrigeração.
utilização desse sistema. Esse conceito significa a
sincronia em que o pico de consumo e geração de O acesso à cobertura ocorre pelas duas extremidades
energia ocorrem simultaneamente. Isso torna-se opostas, torre de circulação vertical do elevador e
relevante devido ao horário de uso do Memorial ser escadaria. A visitação do Memorial encerra-se ao arcomercial, logo, período em que há predomínio da livre, com o predomínio visual da paisagem do centro
oferta de irradiação solar.
de Florianópolis em plano de fundo, tendo como
protagonista, a Ponte Hercílio Luz. E em primeiro
plano, assentado sobre um espelho d’água que é a
barreira física que limita a cobertura do nível térreo e
desobstrui a vista, a barra de olhal fissurada. Deixada a
ação natural das intempéries como testemunha da

200 m

ENQUADRAMENTO PANORÂMICO DO CENTRO DA CIDADE

Situa-se em um terreno livre ao lado do túnel e aos pés
do morro do Morro da Cruz. Para essa unidade, que
insere-se num dos locais mais pobres da cidade, se
sugere o uso de uma midiateca, fornecendo às diversas
comunidades do morro um local qualificado de estudo e
acesso digital.

MEMORIAL
. Plataforma. Superior:
(I / VII), (II / XXVI), (III / XXV),
(VIII / XX), (IX, XIX), (XXVII, VII)

. Área: 1342 m²

MÓDULO TÉRREO
MEMORIAL

ACERVO DO MEMORIAL

MARINHA DO BRASIL

. Plataforma. Inferior:
(I), (XIV), (XXVII)

TORRES
SENTINELAS

. Plataforma. Superior:

. Área Unitária:

(XI), (XII), (XIII), (XVI)
(XVII), (XVIII), (XXI)

- 1° Patamar: 192 m²
- 2° Patamar: 321 m²

. Área: 1.613,5 m²

Total: 513 m²

(XIV)
(II / XXVI), (III / XXV), (VIII / XX),
(IX / XIX), (VII / XXI), (XIII / XV)

(X)

MÓDULOS DE
APOIO COMERCIAL

. Plataforma. Superior:
. Plataforma. Inferior:

. Plataforma. Superior:

. Área: 196,5 m²

BTM / POLÍCIA MILITAR

. Área: 228 m²

. Área: 431,5 m²
. Plataforma Superior:
(IV / XXIV), (V / XXIII), (VI / XXII),

. Área Total das
Torres: 2.052 m²

. Área: 804,4 +649,1 = 1.453,5 m²
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ARMAZÉM DO ACERVO
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PRAÇA DE MANOBRA TÉCNICA

04

ACESSO TÉCNICO / SAÍDA DE
EMERGÊNCIA
PRAÇA DE EVENTOS

05

BILHETERIA MEMORIAL

07

CAFÉ / SOUVENIR

09

ACESSO MEMORIAL

11

MÓDULO COMERCIAL

06

SANITÁRIO / VESTIÁRIO

08

ACESSO MEMORIAL

10

PRAÇA DE EXPOSIÇÃO AO
AR LIVRE

12

EMBARCADOURO

