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uma cidade a beira mar Até o início da década de 70, quando 
o mar ainda beirava o centro da cidade Flo-
rianópolis, as relações entre as pessoas que 
habitavam a cidade e o mar difersificavam-se 
por suas funções.
 Para alguns essa conexão represen-
tava um meio de sobrevivência. A pesca e o 
comércio de cerâmicas geravam um grande 
movimento de pessoas à beira mar. Isto fazia 
com que o mar fosse em um ponto de en-
contro da população que ali comprava dos 
pescadores e artesãos.
 Para outros, essa conexão represen-
tava lazer. O antigo restaurante Miramar, por 
exemplo, era ponto de encontro e de sociali-
zação de todas as pessoas da ilha.
 Ainda para outras pessoas, essa 
conexão, da cidade com o mar, representava 
algo além de um simples elemento paisagís-
tico. 
 



 Até a construção da ponte Hercílio Luz, 
em 1926, o mar era o único meio de acesso à 
ilha. Este, portanto, representava a esperança 
da chegada e da saída, pois era somente por 
ele que as noticias boas e ruins chegavam e 
saíam, era também por ele que as pessoas at-
racavam e partiam. Ou seja, o mar era o im-
portante elemento conector entre a cidade e o 
mundo.



 Diante do milagre econômico brasileiro, na década de 1970, a capital catarinense passou 
por diversas mudanças urbanas a fim de reverter uma imagem interiorana seguindo as normativas 
de modernização, de progresso e de expansão que penduravam na época.
 Este momento otimista possibilitou o progresso e o desenvolvimento industrial do país de 
um modo geral. Em Florianópolis, refletiu no projeto mais incisivo que o centro da cidade sofreria 
em sua história. Idealizado para abrigar a administração pública de Florianópolis, melhorar o 
sistema viário da cidade e criar áreas de lazer e esportes, 6000m² de aterro da baía sul lançaram 
o mar para bem longe e trouxeram “pistas de velocidade que unem, por meio da Ponte Colombo 
Sales, a ilha ao continente” (TEIXEIRA, 2002). 

Perspectiva do projeto de aterro da baía sul antes da 
construção.

a ruptura



Vista do aterro recém executado. Á esquerda o mercado 
público agora distante do mar.



 A localização das pistas de alta velocidade, exatamente entre o “centro histórico” e os 
equipamentos criados no aterro, pode ser interpretada, de acordo com Lynch (1980), como uma 
limitante espacial. Além disso, a configuração do aterro do modo que está atualmente deflagra 
uma quebra da continuidade visual, uma vez que as dimensões dos edifícios no centro histórico 
e na parte aterrada são incoerentes entre si e acabam impedindo o trajeto do olhar. 
 Além disso, há uma descontinuidade de acessos, uma vez que só existe uma passarela 
que acessa o mar e esta, por sua vez, é considerada longa, cansativa e distante do centro 
comercial. E, por fim, há uma quebra de usos de ambos os espaços uma vez que as atividades de 
trocas comerciais e sociais que acontecem no centro histórico não são as mesmas que ocorrem 
no aterro. 
 De acordo com Lynch (1980), é importante ter uma boa legibilidade da cidade pois 
estruturar e identificar o ambiente é uma habilidade essencial para todos os usuários. Esta leitura 
da imagem da cidade é dada, segundo o autor, de acordo com os caminhos, os marco, os limites, 
as vias, os bairros e os pontos nodais.

1. Rodoviaria
2. Estacao de Esgoto
3. Terminais Urbanos de onibus
4. Centro Sul
5. Passarela Nego Querido
6. Centro Administrativo
7. Camelodromo e Direto do Campo.
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 A imagem seguinte confirma o fato de 
que o espaço, configurado pela precariedade 
dos equipamentos dispostos, não exerce uma 
relação com as demais pessoas. Segundo 
AUGÉ (1994), “um espaço que não pode 
se definir nem como identitário, nem como 
relacional, nem como histórico definirá um 
não-lugar”.
 Portanto, o caráter histórico e 
antropológico, presente nas edificações e na 
malha urbana do “centro histórico”, é ausente 
no aterro uma vez que os principais usos são de 
aspecto transitório, esporádico, intermediados 
por grandes vias de alta velocidade sem costura 
urbana e sem o incentivo à permanência e 
apropriação pelas pessoas; uma paisagem 
bastante diversa daquela experimentada em 
séculos anteriores. Ainda segundo Augé, o 
resultado destes não-lugares é “um mundo 
assim prometido à individualidade solitária, à 
passagem, ao provisório e ao efêmero” (AUGÉ, 
1994).

 Esta configuração incoerente dos 
espaços causa uma fraca legibilidade da 
cidade. A implantação de equipamentos como 
a passarela do samba, usada duas vezes 
por ano, o centrosul, a estação de esgoto, a 
rodoviária e o terminal de transporte urbano 
de Florianópolis, combinada aos espaços 
residuais entre as edificações configura 
um espaço inadequado à movimentação e, 
principalmente, à permanência das pessoas. 



 Vista de parte do aterro. À extrema esquerda, parte das doze pistas de alta velocidade; ao centro, estacionamentos 
e, ao fundo, edificações do centro histórico.



tentativas de resgate de uma paisagem

 Diante da caótica situação que se 
instaurou desde a conclusão do aterro até 
o dias atuais, muitos arquitetos, paisagistas 
e urbanistas puderam colaborar elaborando 
soluções para a melhoria da qualidade de vida 
na área aterrada.
 Um destes projetos, por exemplo, foi 
desenvolvido por Roberto Burle Marx. Este, 
de fato, chegou a ser construído na década 
de 70. No entato, o descaso público com a 
manutenção do parque e, como consequência 
disso, o abandono pela população fizeram que 
com este projeto fosse destruído e implantados 
equipamentos julgados essenciais pelo poder 
público.
 Outro exemplo de projeto para melhoria 
da qualidade do espaço foi desenvolvido 
na década de 90 pelo Escritório Desenho 
Alternativo, sob a orientação de André Schmitt. 
Este projeto, ganhador do concurso público 
nacional organizado pelo IAB/SC e IPUF, 
continua engavetado pela prefeitura da cidade.
 Além destes, diversos outros projetos 
foram desenvolvidos como trabalho de 
conclusão de curso de Arquitetura e Urbanismo, 
como participação em concursos de Arquitetura, 
ou simplesmente como um protesto diante do 
descaso urbano na área.
 A maioria deste projetos considera 
uma reconexão visual e física com o mar. 
No projeto do grande parque de Burle Marx, 
apenas a ligação com o lazer foi considerada. 
No projeto de Schmitt, ao colocar os serviços 
e a administração pública costeando o mar, 
a ligação com este elemento paisagístico fica 
muito mais evidente remetendo aquela ligação 
de lazer e sobrevivência.
 No entanto, a terceira conexão, aquela 
que remetia à chegada e à saída, à uma 
ligação com o resto do mundo, foi timidamente 
abordada ou desconsiderada na maioria dos 
projetos.

Implantação geral do projeto de Burle Marx: Priorizou 
explorar os atributos da vegetação nativa.



Implantação geral do projeto de André Schmitt: Rasgo no 
Aterro reconectou o mar ao mercado público e permitiu a 
implantação de serviços ao longo da borda.



Objetivo geral
 Por estes motivos, o projeto aqui proposto visa recuperar uma área degradada do centro 
da cidade: reativando as antigas conexões entre os habitantes da cidade e o mar e criando ele-
mentos urbanos, arquitetônicos e paisagísticos que, de fato, possam exercer uma ligação visual, 
física e afetiva com o mar.

 Criar espaço a beira mar que possa abrigar grandes apresentações culturais vindas de 
outros lugares, recriando, simbólicamente, uma ligação da cidade com o mundo.
 Integrar o transporte marítimo com o transporte de ônibus urbano.
 Criar bares, restaurantes e pequenos comércios para reativar o caráter de trocas e lazer 
no aterro da baía sul.
 Projetar espaços verdes públicos passíveis de apropriação com a implantação de difer-
entes elementos paisagísticos.

Objetivos especificos

Objetivos



area de intervencao

 Ao longo do processo projetual, a área 
abrangente deste projeto foi sendo modificada 
em função das necessidades reais que a ci-
dade demandava.
 Inicialmente, o projeto deveria apenas 
abranger a borda do mar, antigo terreno uti-
lizado por autoescolas. Em seguida, viu-se a 
necessidade de conectar este espaço com o 
centro da cidade, logo foram criadas duas pas-
sarelas de ligação. 
 Ambas passarelas, colocadas timida-
mente, foram substituídas por uma grande pas-
sarela parque que conectava o mar ao centro 
do estacionamento da Aflov.
 Por fim, decidiu-se conectar toda a área 
do Largo da Alfândega, do Mercado pùblico 
e do antigo miramar ao projeto urbano e ar-
quitetônico.
 Vale lembrar que atualmente o terreno 
de implantação deste projeto é composto por 
um posto da polícia, estacionamentos e vias de 
transito.



antiga linha do mar



atual linha do mar

limite fisico de acesso para 
pedestres

obstaculo para pedestres devi-
do o uso, configuracao urbana 
ou estado de manutencao

espaco publico de apropriado 
pelo pedestres



Acesso 
por mar

fluxo de
pedestres
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1 Praca para feiras
2 bares e arquibancada
3 terminal de transporte  nautico
4 passarela-parque
5 auditorio, galeria e servicos

programa

programa



partido de projeto

 O projeto pode ser resumido em duas 
linhas de fluxos: a primeira permite o acesso 
ao centro historico da cidade via mar, isto é, 
criou-se um rasgo no aterro para que o trans-
porte maritimo fosse conectado com o TICEN, 
o que resultará numa diminuição do trânsito 
das pontes. Esta abertura permitie, também, 
reconectar a Praça XV e o largo da Alfândega 
novamente com o mar.
 A segunda linha de fluxo permite o 
acesso de pedestres do centro histórico ao 
mar. Foram dispostos ao longo deste percurso 
que leva ao mar, equipamentos públicos de 
serviços, de lazer e de cultura.



ticen

praca
   xv

catedral

Mercado
publico

esquema geral

largo da 
alfandega

museu
cruz e souza

Novo 
trajeto 
costeiro

avenida expressa

centro comercial

fluxo de 
pedestres

    100            150                 200       



novo sistema viario para onibus urbanos

Chegando no TICEN

sentido 
continente

sentid
o 

sul d
a ilha

sentido 

av. Mauro ramos

sentido 
beiramar norte

    100            150                 200       



sentido 
continente

Saindo do TICEN

sentido 

Av. Mauro ramos e 

sul da ilha

sentid
o
 

b
eir

a
m
a
r
 no

r
te

reducao da quantidade 

de vias para carros



acessos terreo

ligacao 
com ticen

entrada

se
rvicos c

a
m
a
r
in
s

acesso 
terminal 
maritimo

bilheteria

entrada

estacionamento

saida

estacionamento

entrada

vista

auditorio



galeria

bares

passarela-
parque

acessos pavimento 1

acesso 
ao mar

acesso 
ao cais 
cultural

galeria

acess
o a 

passa
rela

 

parque

passarela parque

vista



gramado inclinado 
com arquibancada 
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um lugar para trocas Acontece, no Largo da Alfândega, a feira 
de produtos naturais e caseiros todas as terças, 
quartas, sextas e sábados. Esta feira já está 
consolidada entre a população que ali com-
pra, além de frutas e verdudas, os tradicionais 
biscoitos produzidos em municípios vizinhos 
à Florianópolis.  Este evento social confirma a 
vocação comercial que o Largo da Alfândega 
tem desde os tempos de vila, conferindo às 
gerações uma referência de permanência e es-
tabilidade.
 No entanto, quando a cidade organiza 
feiras temáticas como a Feira do Livro, Feira do 
Mel, Feira das Culturas e entre outras, a tradi-
cional feira de hortifrutigranjeiros é deslocada 
para o estacionamento da Aflof do outro lado 
da Avenida, longe do fluxo de pedestres que 
transita entre as ruas do centro e o Terminal de 
Ônibus Urbano (TICEN). 
 

Largo da Alfândega, 2012



Largo da Alfândega, 1870: Aglomeração em função do comércio de peixes e cerâmicas em frente ao antigo Mercado 
Público.

Mercado Público, 1910.



mercado publico
2019

Ligação do projeto com o Mercado Público, à esquerda área para feiras.



 Por este motivo, foi separada uma área 
ao lado do Mercado Público para abrigar es-
tas feiras exporadicas. Localizada entre o Mer-
cado e o Ticen, esta praça possui um caráter 
de praça seca com um desenho de piso que 
direciona um fluxo de pedestres saindo do Mer-
cado Público em direção à passarela-parque 
e, consequentemente, ao mar. As dimenções 
desta praça foram determinadas em função 
das dimensões do Largo da Alfândega, este 
possui cerca de 5.000m² de área livre para fei-
ras.
 Foi pensada, também, em uma nova 
urbanização voltada ao pedestre no trecho 
da Avenida Paulo Fontes. Das seis vias de 
automóveis, duas foram mantidas permitindo 
certo fluxo de veículos. O passeio que beira o 
Mercado Público foi aumentado para compor-
tar o crescente número de clientes dos bares.
 Do outro lado da Avenida Paulo Fontes, 
prevê-se a implantação de árvores nesta praça 
para amenizar a incidência do vento sul sobre 
as pessoas nos bares do Mercado e, também, 
sombrear o trajeto Centro-Ticen. Vale lembrar 
ainda que as atuais palmeiras, implantadas 
na década de 70 seguindo o projeto de Burle 
Marx, foram consideradas e mantidas.
 Afim de confirmar este caráter de trocas 
sociais e lazer, foi criada no início da passare-
la-parque uma área para bares e lanchonetes 
voltada para a abertura feita no aterro e para o 
prédio da Alfândega.
 Os bares e lanchonetes, localizados num 
nível superior, fazem a ligação com a praça por 
meio de uma arquibancada protegida por uma 
grelha metálica que sombreia as pessoas que 
ali contemplam a vista do mar e da cidade. O 
desenho dos níveis da arquibancada segue as 
linhas do piso da praça seca.

praca seca
4.700m2

abriga feiras promovidas pela prefeitura



arquibancada
900m2

criacao de 9 niveis de arquibandaca, totalizan-
do um perimetro de 320 metros. 

400 pessoas sentadas



 Para viabilizar a chegada do mar no-
vamente à beira do Largo da Alfândega, seria 
executada uma escavação, sendo o “bota-fora” 
reutilizado para ajustes (aterramentos) na con-
figuração da nova linha d’água.
 A renovação da água se dará basica-
mente pela ação das marés - astronômica 
(renovação diária) e meteorológica (ventos e 
chuvas que provocam renovações mais pro-
fundas). 
 Segundo o Memorial de Projeto elabo-
rado pelo grupo “Desenho Alternativo”, em 
análise preliminar, não foi constatada a ne-
cessidade de bombas para a circulação mê-
canica da água do mar.

bares e lanchonetes
750m2

criacao de 9 bares  voltados a abertura ao 
mar com area de mesas no passeio publico  



uma nova ligacao ilha-continente

 Quanto a projetos alternetivos de mo-
bilidade urbana, o município de Palhoça visa 
implantar um projeto de transporte matítimo 
que liga a cidade em quatro pontos da costa 
catarinense.
 O Atual prefeito de Florianópolis, Dário 
Berger, aparentemente havia simpatizado com 
a idéia e prometeu que a cidade iria ser incor-
porada ao projeto. No entanto, a prefeitura da 
cidade desistiu deste tipo de transporte alter-
nativo e optou por implantar, sem qualquer 
consulta à população, um projeto de 1,1 bilhão 
de reais que envolve a construção de um outro 
aterro, na área continental, e de uma nova pon-
te que ligaria a Beiramar Norte, atualmente já 
congestionada, à BR-101.
 Paradoxalmente, no ínicio deste ano foi 
aprovada uma lei federal para uma Política Na-
cional de mobilidade urbana. Já no art.1º, a LEI 
Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012, ob-
jetiva “a integração entre os diferentes modos 
de transporte e a melhoria da acessibilidade e 
mobilidade das pessoas e cargas no território 
do Município”. Ainda segundo a lei, os projetos 
dever ser desenvolvidos “por meio do plane-
jamento e da gestão democrática do Sistema 
Nacional de Mobilidade Urbana”
 Vale lembrar que o transporte marítimo 
reduz, em horário de pico, o tempo de viagem 
de uma hora e meia para quinze minutos entre 
Palhoça e o centro de Florianópolis. 
 Além disso, um maior número de pes-
soas usando transporte coletivo diminui a 
quantidade de carros na ilha, o que desafoga-
ria o trânsito não apenas nas pontes, mas tam-
bém nos diferentes bairros da ilha.
 Por fim, prevê-se, neste projeto, que o 
transporte marítimo seja feito por embarcação 
tipo catamarã. Este tem capacidade para 180 
passageiros e, além apresentar um baixo im-
pacto ambiental, proporciona  aos passageiros 
um passeio paisagístico pela costa de Palhoça 
e Florianópolis.

Embarcação tipo Catamarã atracada temporariamente 
em águas Florianopolitanas. 



 O maior problema do novo projeto, 
proposto pela prefeitura, é justamente a utili-
zação de um modelo modernista de urbanismo: 
prédios públicos de alto gabarito separados pro 
vias de alta velocidade para automóveis e a 
ausência de uma vida urbana ativa no terreo.  
Isto acarreta com que as áreas verdes, inicial-
mente destinadas ao lazer, fiquem abandona-
das e, consequentemente, mais perigosas. 
Logo, possivelmente construirão, nestes es-
paços abandonados, estacionamentos, termi-
nais de ônibus, centro de convenções, pas-
sarela do samba, exatamente como aconteceu 
no aterro da baía sul... E por fim, a cidade ain-
da mais caótica não saberá o que fazer com o 
novo aterro.

Simulação da nova ligação proposta pela Prefeitura de 
Florianópolis: A quantidade de carros ilustrada na ima-
gem não condiz com a realidade mas ajuda a vender o 
projeto.



esquema terminal de transporte maritimo
espaco livre 2.000m2

para cada catamara  atracado e previsto um 
fluxo maximo de 180m2



um parque sobre a cidade

Passarela metálica entre as copas.

 area total 14.000m2

 area gramada 8.000m2

5

Esquema passarela sobre vias de trânsito



 Para conduzir o pedestre até o mar, foi 
projetada uma passarela passando por cima 
das vias de transito rápido. Ao longo deste tra-
jeto, foram criados diferentes ambientes com 
distintas funções: desde áreas mais reserva-
das, até um grande praça de convergência de 
pessoas. Visou-se conciliar um mobiliário ad-
equado para o estar acessível à todas as pes-
soas com uma vegetação de pequeno e médio 
porte, que permita ambientes sombreados e 
em pleno sol.
 Tratando-se de um jardim sobre laje, se-
ria inviável a implantação de árvores de grande 
porte. Por isso, foi criada uma segunda pas-
sarela adjacente, esta de estrutura metálica, 
com um desenho mais sinuoso que permite um 
passeio por meio das copas das árvores plan-
tadas 7 metros abaixo desta estrutura metálica. 
 Este percurso alternativo visa propor-
cionar uma experiência paisagística diferente 
daquelas préconcebidas de uma praça comum.  
Visa-se, também, causar diferentes tipos de 
sensações: ora se enclausura entre as copas, 
ora se abre o campo de visão para o mar e a 
cidade, o que torna este elemento em um dis-
positivo de paisagem.
 Para esta passarela parque, também foi 
criada uma estrutura aberta a fim de comportar 
apresentações culturais tendo como cenário o 
mar e as montanhas da baía sul. 
 Esta arquibancada com palco possuí 
uma rampa que passa por entre os bancos, o 
que permite o acesso de cadeirantes, idosos e 
outras pessoas com mobilidade condicionada.
 Vale lembrar, também, que o aumento 
da cota de nível deste parque em função das 
vias de transito rápido permitiu a colocação de 
dois níveis de estacionamentos  sob o parque. 
Dispensando estacionamento em subsolo e, 
consequentemente, dispensando escavações.  
Estacionamento, em dois níveis, totaliza 
100.00m², com capacidade para cerca de 500 
vagas.

anfiteatro
700m2

criacao de 4 niveis de bancos voltados ao 
palco com o mar ao fundo

166 pessoas sentadas



uma nova ligacao da cidade com o mundo



 No término do trajeto que conduz 
o pedestre desde o Mercado Público até o 
Mar, foi projetado um complexo cultural que 
faz uma referência ao espírito daquele ambi-
ente antes da construção da Ponte Hercílio 
Luz. Isto é, este complexo cultural visa rece-
ber cantores, artistas e exposições de outras 
partes, o que recria aquela ligação entre o 
Mar e o resto do mundo.
 Reforçando ainda mais esta idéia, a 
fachada deste complexo é dada a partir de 
um sólido envidraçado, aberto totalmente à 
baía sul e protegido por uma casca metálica 
descolada e de estrutura independente.
 Na fachada principal deste complexo, 
foi colocado um espelho d’água de borda 
infinita. Este, posicionado em uma determi-
nada distância, gera, para o usuário que está 
dentro do edifício, uma sensasão de que este 
estivesse flutuando sobre o mar.



Vista interna do complexo para a Baía Sul

 A estrutura metálica que reveste o com-
plexo possuí uma rasgo em um dos lados que 
permite uma entrada direta à Galeria no pavi-
mento superior. Este rasgo segue pelo teto 
deixando o ambiente interno iluminado durante 
o dia. Esta abertura, no entanto, é envidraça-
da de modo a protejer o pátio interno das fre-
quentes chuvas na cidade.
 Esta estrutura, para vencer um vão de 
90 metros, é similar às utilizadas em hangares. 
A sustentação é feita por treliças metálicas de 
grande altura apoiadas em pilares laterais. Por 
fim, esta estrutura é revestida por placas me-
tálicas garantindo uma uniformidade visual do 
volume. 
 Caso a pessoa vá a pé, o “Cais Cultural” 
também pode ser acessado pela sua fachada 
principal voltada ao mar. Caso a pessoa vá de 
carro, existe uma ligação direta entre o esta-
cionamento e o pátio interno do complexo cul-
tural.
 Internamente, este apresenta dois seg-
mentos de rampra, com inclinação 8,33%, que 
ligam a bilheteria/foyer com o mar.  Em uma 
das laterais destas rampas, foram dispostos 
bares, cafés e lanchonetes. Do outro lado das 
rampas, foram colocadas uma livraria, uma 
área para pequenas exposições de projetos ou 
mostras de arte, uma praça com vegetação de 
restinga, e um rampa que dá acesso à galeria 
no pavimento superior.
 A intenção deste pátio é que as ativi-
dades culturais e de serviços pudessem ser 
misturadas num espaço público. Isto para que 
o indivíduo não precisasse consumir caso ele 
queira apenas frequentar o espaço. 
 A entrada para o Auditório fica após a 
bilheteria, no final da rampa, este tem capaci-
dade para 1025 pessoas. Considerando as 
duas entradas, totaliza 4 saídas de emergên-
cia. Por estar ao lado de uma via de alta ve-
locidade, suas paredes e teto recebem trata-
mento que visa um isolamento acústico e uma 
propagação do som interno.  Mais detalhes em 
relação ao teatro em anexo.



cais cultural
area total 36.000m2

abriga autditorio com capacidade para 1050 
pessoas/livraria/3 bares e lanchonetes/ res-

taurante/ galeria/ patio interno 



terreo

    10         15            20       



Pátio interno: Rampa que liga a Galeria ao Térreo

galeria
area total 1.000m2

a dimensao possibilita a criacao de diferentes 
ambientes internos a fim de abrigar diferentes 

exposicoes ao mesmo tempo 



corte esquematico

   10      15         20       

auditorio  patio interno  
mar

cobertura com 
isolamento termico

vento 
predominante 
no verao

incidencia solar

vista



livraria
area total 200m2

patio cultural
area total 370m2



conclusao

 Este projeto, antes de gerar qualquer solução arquitetônica e urbana, visou criar uma dis-
cussão sobre o grave estado de precariedade do aterro da Baía Sul, e consequêntemente, da 
cidade de Florianópolis. 
 Apesar do negligenciamento das autoridades, é papel do arquiteto e do urbanista tomar 
uma atitude que de fato traga mais qualidade de vida urbana para os moradores da grande Flo-
rianópolis. 
 Para alcançar este objetivo, o método, aqui empregado, resume-se em identificar os lim-
ites de acessos e obstáculos físicos e mentais para o trajeto do pedestre entre dois ponto, neste 
caso centro histórico - mar. E, apartir dos problemas identificados, criar soluções urbanas e ar-
quitetônicas coerentes com a escala do pedestre ao longo de determinado percurso.
 Este método não se restringe a apenas esta área, trata-se de um exemplo que pode ser 
aplicado em outros pontos do aterro, da Beiramar Norte ou de outros espaços que apresentam 
dificulade de acessos e de apropriação. 
 A proposta arquitetônica e urbana, apresentada aqui, não conseguiu esgotar todos os 
problemas do aterro e do centro histórico, no entanto, foi bem sucedida uma vez que expõe a 
possibilidade de recuperação de uma área desgradada na cidade de Florianópolis.


