
 
 Localizada ao sul do Brasil, a cidade de Florianópolis pertence ao estado 
de Santa Catarina. Sua condição natural de Ilha a cerca por todos os lados 
pelo oceano atlân!co e em seu ponto mais próximo ao con!nente localiza-
se sua primeira ligação "sica, a Ponte Hercílio Luz.
 Cartão postal de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz, uma idosa de 86 
anos, nasceu como elemento de progresso para uma #mida cidade que 
queria ser grande, tão grande quanto sua estrutura, sua majestuosidade e a 
ousadia de seu propulsor, o então Governador Hercílio Pedro da Luz.
 Por 65 anos serviu como passagem, impedida algumas vezes, exercendo 
seu papel e possuindo importância no movimento co!diano da cidade. 
Porém, contra as expecta!vas, o moderno mostrou-se mortal, passivo de 
envelhecimento e por vezes pensou-se em desligar seus cabos de aço e 
deixar a ilha sem seu maior referencial, sem seu mais importante bem 
patrimonial.
 Atualmente a ponte é um espaço para ser contemplado, possui o acesso 
apenas visual e portanto sua memória de passagem acabou dissipando-se, 
dando lugar a memória da interdição, categorizando a ponte como ruína e 
suas cabeceiras como espaços do medo, do não habitado.
 Hoje a ponte não cumpre seu obje!vo, que é conectar dois pontos 
geográficos dis!ntos. Sem o trajeto da travessia, que é o ponto de encontro, 
de troca, ela não par!cipa da produção da memória da cidade. Portanto, a 
interdição da ponte privou os habitantes desta experiência, de memória da 
mari!midade e de condição natural de ilha que a cidade possui, para tornar-
se apenas um espaço de visualização, de apreciação ao longe, de imagem.

Imagem 01- Vista do trecho central do vão pênsill.
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 Localizada ao sul do Brasil, a cidade de Florianópolis pertence ao estado 
de Santa Catarina. Sua condição natural de Ilha a cerca por todos os lados 
pelo oceano atlân!co e em seu ponto mais próximo ao con!nente localiza-
se sua primeira ligação "sica, a Ponte Hercílio Luz.
 Cartão postal de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz, uma idosa de 86 
anos, nasceu como elemento de progresso para uma #mida cidade que 
queria ser grande, tão grande quanto sua estrutura, sua majestuosidade e a 
ousadia de seu propulsor, o então Governador Hercílio Pedro da Luz.
 Por 65 anos serviu como passagem, impedida algumas vezes, exercendo 
seu papel e possuindo importância no movimento co!diano da cidade. 
Porém, contra as expecta!vas, o moderno mostrou-se mortal, passivo de 
envelhecimento e por vezes pensou-se em desligar seus cabos de aço e 
deixar a ilha sem seu maior referencial, sem seu mais importante bem 
patrimonial.
 Atualmente a ponte é um espaço para ser contemplado, possui o acesso 
apenas visual e portanto sua memória de passagem acabou dissipando-se, 
dando lugar a memória da interdição, categorizando a ponte como ruína e 
suas cabeceiras como espaços do medo, do não habitado.
 Hoje a ponte não cumpre seu obje!vo, que é conectar dois pontos 
geográficos dis!ntos. Sem o trajeto da travessia, que é o ponto de encontro, 
de troca, ela não par!cipa da produção da memória da cidade. Portanto, a 
interdição da ponte privou os habitantes desta experiência, de memória da
mari!midade e de condição natural de ilha que a cidade possui, para tornar-
se apenas um espaço de visualização, de apreciação ao longe, de imagem.



 

TRECHO 14

Tratamento de transição, a vegetação marca esta transição
entre ponte e a ligação com o con!nente.

Imagem 02- Vista a par!r da Ponte para a cabeceira con!nental.
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 Localizada ao sul do Brasil, a cidade de Florianópolis pertence ao estado 
de Santa Catarina. Sua condição natural de Ilha a cerca por todos os lados 
pelo oceano atlân!co e em seu ponto mais próximo ao con!nente localiza-

 Cartão postal de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz, uma idosa de 86 
anos, nasceu como elemento de progresso para uma #mida cidade que 
queria ser grande, tão grande quanto sua estrutura, sua majestuosidade e a 

 Por 65 anos serviu como passagem, impedida algumas vezes, exercendo 

Porém, contra as expecta!vas, o moderno mostrou-se mortal, passivo de 

 Atualmente a ponte é um espaço para ser contemplado, possui o acesso 
apenas visual e portanto sua memória de passagem acabou dissipando-se, 
dando lugar a memória da interdição, categorizando a ponte como ruína e 

geográficos dis!ntos. Sem o trajeto da travessia, que é o ponto de encontro, 
de troca, ela não par!cipa da produção da memória da cidade. Portanto, a 
interdição da ponte privou os habitantes desta experiência, de memória da
mari!midade e de condição natural de ilha que a cidade possui, para tornar-
se apenas um espaço de visualização, de apreciação ao longe, de imagem.

 Hoje, a ponte Hercílio Luz encontra-se em fase de execução das obras 
do projeto de restauro. A execução do projeto de reabilitação é de 
responsabilidade do Consórcio Monumento, composto por três empresas, 
que deverão entregar a ponte reformada em 2014, um prazo que se 
estende a cada ano(data original é de 2012) e não se sabe ao certo se será 
esta a úl!ma prorrogação.
 Para a reforma do vão pênsil está previsto a construção de uma ponte 
de sustentação para a liberação do peso aplicado na base das torres da ponte, 
para que seja feita a restauração das barras de olhais e das quatro rótulas 
onde são apoiadas as torres. As obras encontram-se na primeira fase, que é o 
de estaqueamento.
 O governo não possui uma proposta concreta de uso, as obras tem como 
obje!vo o término de toda a restauração da ponte, sendo que o governo 
cortou, até úl!mo aviso, as verbas para a pavimentação, por estar analisando 
novas propostas de modais, como o metro de super"cie.

 
 

 Com a intervenção na Ponte tentou-se trazer junto ao uso de passagem o uso de estar e de lazer, 
sempre tentando manter a conexão desta com o mar e a terra.
 A iluminação foi proposta somente para o piso, marcando suas extremidades, além da iluminação 
  já existente que reforça o seu traçado.
   Quando da existência de elementos ver!cais da estrutura que cortam o piso, verifica-se 
     ao seu redor uma margem de placa metálica perfurada, que servirá para dar 
     con!nuidade à visibilidade desses e leveza ao conjunto. 
      O piso da Ponte que possui secção trasversal igual a 16,06m conta  com 
       dois !pos de reves!mento que tem como obje!vo marcar a 
        preferência nos espaços, podendo ser de permanência ou 
         passagem.
          
           oscila entre 6 e 8 metros e o piso é reves!do 
            com placas de concreto. Ja na área 
             preferêncial de permanência 
              o reves!mento é feito com 
                  madeira afim de dar mais
               conforto ao permanecer  
                         e trazer a memória do 
                                 reves!mento original.  
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TRECHO 13

Tratamento de transição com vegetação e mobiliário.

TRECHO 12

Vista para o vão pênsil, espaço para observar ao longe.

TRECHO 10
Entrada para o vão pênsil, tratamento de passagem e 
mirante .

Imagem 03- Vista a par!r da Ponte para a cabeceira con!nental.
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 tentou-se trazer junto ao uso de passagem o uso de estar e de lazer, 
sempre tentando manter a conexão desta com o mar e a terra.
 A iluminação foi proposta somente para o piso, marcando suas extremidades, além da iluminação 
  já existente que reforça o seu traçado.
   Quando da existência de elementos ver!cais da estrutura que cortam o piso, verifica-se 

     ao seu redor uma margem de placa metálica perfurada, que servirá para dar 

     con!nuidade à visibilidade desses e leveza ao conjunto. 

      O piso da Ponte que possui secção trasversal igual a 16,06m conta  com 

       dois !pos de reves!mento que tem como obje!vo marcar a 

        preferência nos espaços, podendo ser de permanência ou 

         passagem.

          A largura do caminho preferêncial de passagem 

           oscila entre 6 e 8 metros e o piso é reves!do 

            com placas de concreto. Ja na área 

             preferêncial de permanência 

              o reves!mento é feito com 

                  madeira afim de dar mais
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                         e trazer a memória do 
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 A reabertura da ponte irá despertar um novo olhar sob a cidade. Objeto de contemplação será também um 
objeto para apreciar a paisagem. O entorno deverá responder a esta demanda, com edificações e usos de qualidade 
para serem espaço de contemplação e que também possam ser contemplados. 
 Com o uso de passagem restabelecido, o entorno deverá possuir as ligações e complexidades de uso 
necessários para que a população da área adjacente possa u�lizá-la no co�diano, apropriando-se dela e não a 
abandonando somente para o uso de lazer de final de semana.
 Diversificando os usos nesta área com edificações para restaurantes, cafés, serviços, comércio, ins�tuições, 
espaços de memória, espaço culturais e habitação, poderá conformar um fluxo diário e noturno, rea�vando esta
área como produtora da memória da cidade. 
 As conexões são alvo importante, sendo estabelecidas nos sen�dos horizontais e ver�cais com a u�lização de 
escadas, rampas, funicular e elevador, levando-se em consideração o melhor aproveitamento do terreno e a menor
 interferência na paisagem.

TRECHO 11

Acima da linha d’água que separa con�nente e mar, o 
rasgo também permite a visualização da estrutura.

TRECHO 09

Tratamento de passagem e mirante interno e externo.

TRECHO 08

Tratamento de permanência com o piso elevado formando o 
mobiliário e a u�lização de espreguiçadeiras.

Imagem 04 - Vista a par�r da Ponte para a Cabeceira Insular

intervenção nas cabeceiras
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Imagem 05 - Vista a par!r da Ponte para a Cabeceira Insular
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 Esta pergunta suscitou uma séria de ques�onamentos sobre as diferentes

maneiras de devolver o monumento à população de Florianópolis. Tais 

ques�onamentos acabavam sempre por encontrar uma das enormes falhas 

observadas nas grandes cidades: a falta de conexão de qualidade com os 

espaços de uso elementares das cidades contemporâneas, por meio de um 

transporte sustentável.

 Dentro da lógica das cidades contemporâneas, os espaços públicos estão, 

cada vez mais, sofrendo com degradação, em muitos casos, causados pela 

circulação de modais de transporte individual, que por sua velocidade, consumo

energé�co e mesmo massa e volume, além da poluição atmosférica e sonora 

afugentam a vida social e cole�va destes locais.

 

 A rua, elemento básico das cidades, vem sendo o ente urbano 

mais prejudicado dentro desta lógica. Assim, recuperar a condição e a escala 

humana é necessário e urgente para a humanização das cidades, de seus bairros, 

praças e, sobretudo, de suas ruas.

 Observada esta problemá�ca, o estudo foi aprofundado em um conceito 

que me pareceu o mais per�mente para a área de intervenção, conceito de 

caminhabilidade. Este corresponde a uma qualidade do lugar, quando o caminho 

permite ao pedestre uma boa acessibilidade às diferentes partes da cidade, 

garan�do a todos.

VIA SENTIDO CONTINENTE - ILHA
VIA SENTIDO ILHA - CONTINENTE

CICLOVIAS

 Para avaliação da área estudada foi usado como limite o seguinte critério: 

“O raio de ação dos deslocamentos a pé, tomado como referência máxima de 

duração de 20 a 30 minutos para o percurso, situaria-se entre 1,5 e 2,5 km para 

velocidades de 4-5 km/h.” Considerando que para deslocamentos maiores há a 

necessidades de associar o modo a pé ao transporte público para ser eficaz nos 

deslocamentos urbanos ou subs�tuí-lo pelo uso da bicicleta.

 A porção estudada caracteriza-se, pela hierarquização do uso do carro, com 

densidades quase sempre muito baixas e grandes distâncias a serem 

percorridas, o que dificulta o deslocamento a pé para as a�vidades mais 

elementares.

 Ruas de trânsito rápido cortam a relação dos bairros com o mar, abdicando 

da cultura marí�ma tão intrínseca a história da cidade. A borda d’água torna-se 

um espaço de passagem de percepção 2D, e a criação de espaços de ‘lazer’, como 

pista de caminhada e ciclovia, reforça a idéia de uma cidade que subu�liza seus 

modais, deixando os deslocamentos diários para o automóvel e o lazer para o 

transporte a�vo.

 

 

 A realidade da caminhabilidade nesta área é bastante precária, apesar da 

existencia de espaços com infraestrutura, estes locais não se conectam de 

maneira adequada. As áreas que deveriam servir de conexão são bolsões de 

abandono, onde a ligação prioritária é feita através do automóvel individual,  

introduzindo pedestres e ciclistas em uma malha de perigo e insegurança.

 Hoje a travessia do canal é feita pela passarela da face sul da Ponte Colombo 

Salles, oficialmente interditada, que con�nua no intento de suprir a necessidade 

de uma parte da população que dá preferência pelos modais sustentáveis. Mesmo 

em um local abandonado, sem segurança, sem conforto e tratamento adequado,

observa-se a necessidade e demanda para tal �po de deslocamento. 

 Além de um ambiente de qualidade e conforto para os deslocamentos, é 

necessário que este responda a complexidade exigida para o incen�vo ao uso 

co�diano dos modais sustentáveis. A existência de locais de importância para o

bairro e para a cidade, também são atra�vos para que haja uma freqüência e

volume de pessoas que possam circular por determinado espaço, gerando uma 

sensação de segurança.

 

Imagem 07- Vista a par�r da praça abaixo da ponte na cabeceira con�nental.Imagem 06 - Vista a par�r da praça para conexão com o terminal marí�mo na cabeceira con�nental.

como devolver a ponte para a cidade?
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1. Parque de Coqueiros
2. IFSC - Gastronomia e Turismo
3. Polícia Ambiental
4. Centro de Informações turís!cas
5. Polícia Federal
6. Marinha - Capitania dos Portos
7. Pioneira da Costa - fabrica de gelo
8. Schaefer Yatchs - Loja e fábrica
9. COMCAP
10. Avenida Beira Mar Con!nental
11. Avenida Beira Mar Norte
12. Parque da Luz
13. Bombeiros 01
14. Bombeiros 02
15. Museu Lara Ribas e Forte Santana
16. Receita Federal
17. Parque Náu!co - Escolas de Remo
18. Terminal Rita Maria

 “Caminhar é a primeira coisa que um bebê deseja fazer e a úl!ma coisa que uma 
pessoa deseja renunciar. Caminhar é um exercício que não necessita um ginásio.  É uma
medicação sem remédio, o controle do peso sem dieta e o costé!co que não se pode 
encontrar nas farmácias. É um tranquilizante sem drágeas, a terapia sem pscicanalista e
o lazer que não nos custa um centavo. De mais a mais, não contamina, consome poucos 
recursos naturais e é altamente eficiente. Caminhar é conveniente, não necessita 

equipamento especial, é autorregulável e intrinsecamente seguro. Caminhar é tão natural 

como respirar.”    

            Jonh Butcher, fundador do walk21, 1999.
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 A realidade da caminhabilidade nesta área é bastante precária, apesar da 

 Hoje a travessia do canal é feita pela passarela da face sul da Ponte Colombo 

Salles, oficialmente interditada, que con!nua no intento de suprir a necessidade 

de uma parte da população que dá preferência pelos modais sustentáveis. Mesmo 

em um local abandonado, sem segurança, sem conforto e tratamento adequado,

co!diano dos modais sustentáveis. A existência de locais de importância para o

volume de pessoas que possam circular por determinado espaço, gerando uma 

 

 A área de intervenção pode ser considerada como uma 

sobreposição de layers históricos que descrevem os usos e o 

!po de ocupação e importância que a área possuiu no 

decorrer da ocupação humana no canal do Estreito. 

 Apontá-los e valorizá-los é uma necessidade de mostrar 

aos habitantes da cidade e aos visitantes a memória do lugar, 

preservando suas caracteríscas, porém, quando possa, 

adequando um novo uso as necessidades do hoje, para que 

possua função e con!nue escrevendo a história.  

 

Imagem 08- Vista a par!r da área de bares e restaurantes na cabeceira con!nental. Imagem 09 - Vista a par!r do viaduto na cabeceira con!nental.

cortes
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TRECHO 07

Espaço de permanência, intervenções com mobiliário 
no mesmo material do piso.

TRECHO 06

Espaços de permanência, in
no mesmo ma

ta a par!r do viaduto na cabeceira con!nental. Imagem 10 - Vista a par!r do começo da rua compar!lhada para a área cultural na cabeceira con!nental. Imagem 11 - Vista a par!r da praça da do prédio da prefeitura 

cortes
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 “A necessidade de reconstruir o espaço cotidiano surge porque este modelo urbano, esta cidade em pedaços, 

este espaço isolado não funciona, é como uma máquina quebrada. Uma máquina ineficaz na qual se investe cada 

vez mais tempo e energia e não resolve ou facilita as necessidades básicas de seus habitantes. Necessidades de 

acessibilidade, sociabilidade e, em definitivo, o que se pode considerar qualidade de vida.” (Fonte: CHOAY, 1970)

            

TRECHO 05TRECHO 06

Acima de uma porção do mar muito propicia a passagem 
de barcos a remo, o rasgo estabelece conexão visual com 
o mar e a estrutura.

Espaços de permanência, interveções com mobiliário 
no mesmo material do piso.

TRECHO 03

TRECHO 04

Vista para o vão pênsil, espaço para observar 
ao longe.

Tratamento de passagem e mirante.

ta a par!r da praça da do prédio da prefeitura Imagem 12 - Vista a par!r do trapiche dos Bombeiros na Cabeceira insular
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 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO 
ESCALA 1/1000 

TRECHO 01TRECHO 02

Tratamento de transição dos seus elementos. 
A vegetação serve de barreira acús�ca devido ao 

trecho passar acima da Av. Beira-mar Norte.

Acima de uma área que possui uma grande massa de 

vegetação na�va, formando um “mar de árvores” o 

que possibilita um espaço de relaxamento.

TRECHO 03

ta para o vão pênsil, espaço para observar 

ao longe.

Imagem 14 - Vista para a área de restaurantes e lojas de passeio turís�co na Cabeceira insularImagem 13 - Vista a par�r da rua compar�lhada na Cabeceira Insular

Intervenções trecho insular


