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Você sabia que foi aqui nesse lugar que a cida-
de começou? Mas antes de contar como tudo 
aconteceu, vamos voltar no tempo. Poucos 
anos após a chegada dos portugueses ao Bra-
sil, navegadores europeus iniciaram viagens 
em direção ao sul, para a bacia do rio da Prata. 
Então, em busca de lugares apropriados para 
aportarem e abastecerem as embarcações eles 
encontraram o mar calmo e tranquilo das baí-
as norte e sul, entre a Ilha de Santa Catarina e 
o continente. As praias formavam pequenos e 
seguros portos naturais, que eram praticamen-
te o último lugar para abastecimento rumo ao 

Antes de iniciar o roteiro, um pouco de história!

Onde 
começou: 

cidadea

um percurso 
ao redor da
praça XV de novembro

Fachada do palácio cruz e sousa

4
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os produtos de troca entre os navegadores e os carijós

sul. Com o passar do tempo, os habitantes da ilha, o povo 
indígena Guarani, começaram a conviver com os navega-
dores, que os chamavam de Carijós porque usavam penas 
de aves para cobrir e enfeitar o corpo. A convivência entre 
o homem branco e os indígenas resultou em ajuda mú-
tua: os Carijós forneciam alimento necessário aos tripu-
lantes (mel, farinha de mandioca, milho, frutos silvestres, 
peixe e água fresca para beber). Em troca, eles recebiam 
ferramentas: facas, machados, anzóis, que tornaram as 
atividades diárias mais fáceis de serem realizadas. Alguns 
dos tripulantes ficavam aqui, seja pela própria vontade ou 
porque suas embarcações naufragavam e precisavam es-
perar que outra embarcação aportasse para que pudessem 
ir embora.  

Anos mais tarde, tudo mudou. Os bandeirantes vin-
dos da capitania de São Vicente começaram a percorrer 
longas distâncias em busca de indígenas para realizarem 
trabalho escravo, levando-os para outras regiões do país. 
Então, a Ilha ficou praticamente desabitada. Esses mes-
mos bandeirantes vicentistas também fundavam povoa-
dos e Francisco Dias Velho foi um deles. Em 1662, via-
jando em embarcações pelo litoral, ele trouxe a esposa, 
cinco filhos e outras famílias, além de cerca de 500 indí-
genas catequizados para formar o primeiro povoamento 
na Ilha de Santa Catarina. 

O povoado de Nossa Senhora do Desterro foi fundado 
em 1673 e começou a ser formado bem aqui, no lugar 
onde estamos, na Praça XV de Novembro! No alto da 
colina foi erguida uma igrejinha de pedra, também dedi-
cada à Nossa Senhora do Desterro, lugar onde hoje está 
a Catedral. Mas esse povoado pouco progredia e, para 
piorar, aconteceu um fato dramático! Em 1689, um navio 
com piratas aportou em uma das praias. Eles chegaram 

de surpresa, para uma vingança. O motivo foi que, dois 
anos antes, Dias Velho havia prendido esses mesmos pi-
ratas e a carga de prata que traziam no navio. Os piratas 
e a carga apreendida foram enviados para a capitania de 
São Vicente, onde o tesouro foi confiscado e os homens 
foram soltos! Como vingança, os piratas retornaram e 
atacaram o vilarejo, mataram várias pessoas, dentre elas 
Dias Velho (no roteiro 6 deste guia, você vai saber mais 
desta incrível história!). Após esse grande susto, a maioria 
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dos habitantes resolveu ir embora, rumo ao litoral norte, 
para locais mais seguros. Novamente, a Ilha estava prati-
camente desabitada. 

Para proteger e não perder a posse deste importante 
último porto de parada para abastecimento, a coroa por-
tuguesa resolveu ocupar definitivamente a Ilha de Santa 
Catarina. Era necessário formar núcleos de povoamen-
tos. Assim, em 1726 o povoado iniciado por Dias Ve-
lho se tornou a Vila de Nossa Senhora do Desterro. Para 
aumentar a população, o governador José da Silva Paes 
convenceu o governo português a trazer famílias pro-
venientes das ilhas do Arquipélago dos Açores. Então, 
entre os anos de 1748 e 1756 cerca de seis mil açoria-
nos chegaram à Santa Catarina, metade deles se instalou 
na Ilha, ajudando a formar as primeiras freguesias. Os 
açorianos começaram a plantar e logo tornaram as terras 
produtivas. José da Silva Paes era engenheiro e fez vários 
projetos dando início às construções que iriam garantir 
a segurança e a organização política da Vila e da Ilha de 
Santa Catarina, como os fortes, as fortalezas, a Casa do 
Governo e a Casa de Câmara e Cadeia. As ruas ao redor 
da Praça foram aos poucos sendo abertas e o centro co-
meçou a se formar. Junto veio o surgimento do comércio 
e a construção de casas. As ruas próximas da Praça ainda 
têm os mesmos trajetos daquela época! 

Em 1821 o nome da vila foi reduzido para Vila do 
Desterro. Em 1823, após a Independência do Brasil, a 
Vila foi elevada à categoria de cidade e seu nome passou 
a ser apenas: Desterro. Porém, a cidade acabaria adqui-
rindo outro nome... 

Poucos anos após a Proclamação da República (1889) 
começou um crescente descontentamento com o governo 
do Marechal Floriano Peixoto, dando início a uma revo-

lução que dominou Desterro. O governo reagiu com for-
ça e o Coronel Moreira César foi enviado por Floriano 
Peixoto com a missão de realizar a prisão dos revoltosos, 
causando também a morte de muitos cidadãos, entre eles 
importantes políticos da cidade. Quando tudo terminou, 
em 1894, houve a nomeação do novo governador do es-
tado, Hercílio Luz, que em poucos dias aprovou a lei que 
fazia mudar o nome da cidade de Desterro para Floria-
nópolis, que significa Cidade de Floriano, em homenagem 
a Floriano Peixoto.  

Nesse primeiro roteiro vamos caminhar ao redor da 
Praça para conhecer e observar os prédios históricos, que 
são patrimônios tombados por lei (quer dizer, são cons-
truções que não podem ser demolidas ou ter modifica-
ções na sua arquitetura, pois se tornaram bens culturais 
que tiveram sua importância histórica na formação da ci-
dade). Cada construção tem uma história que nos permi-
te imaginar como era o dia a dia desse importante lugar 
que formava o centro da capital. São casas de dois anda-
res que serviam de moradia e comércio, prédios públicos 
e hotéis elegantes. Ao final desse roteiro, vamos fazer um 
passeio pelos jardins da Praça, procurar por figuras de-
senhadas no piso de petit pavé e descansar à sombra da 
velha figueira.

renda de bilro representada no piso petit pavé

r o t e i r o  1
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 Um palácio cor de rosa1
Você está vendo a grande construção cor de rosa 

perto da Catedral? Essa era a Casa do Governo. Ela é 
muito antiga, pois foi construída no século 18 (entre os 
anos de 1750 e 1765). O prédio já foi um casarão no 
estilo luso-brasileiro e recebeu visitas ilustres como as de 
D. Pedro I (1826) e D. Pedro II (1845 e 1865). Além de 
ser a sede do governo, foi também residência dos Presi-
dentes da Província durante o período do Império e dos 
Governadores no período da República. Porém, de 1954 
até 1984 serviu exclusivamente como a Sede do Governo 
do Estado. A partir de 1986 o prédio se tornou o Museu 
Histórico de Santa Catarina. Em 1979 recebeu o nome: 
Palácio Cruz e Sousa em homenagem ao poeta catari-
nense que aqui viveu no século 19 (1861-1898). 

Durante o governo de Hercílio Luz, entre 1894 e 
1898, o grande casarão foi totalmente reformado, adqui-
rindo toda essa beleza que você está vendo. A parte exter-
na do prédio recebeu inúmeras decorações da arquitetura 
do estilo eclético (é quando um edifício ou construção 
recebe decorações de estilos artísticos de diversas épocas, 
como o gótico, romântico, renascentista, barroco e neo-

clássico), que deixaram a fachada da construção repleta 
de adornos e detalhes.  

Observe os ornamentos em alto relevo ao redor das 
janelas do segundo piso e detalhes nas paredes que parecem 
pilastras com faces de leões no topo.  No alto do prédio, um 
ornamento elegante chamado de platibanda, formada por 
vários pilares, denominados de 
balaústres, enfeita a fachada e dá 
o aspecto de linhas retas para a 
construção. Sobre a platibanda 
foram colocadas 10 estátuas 
decorativas, além das ânforas. 
No lado direito da fachada está 
Afrodite, representando os 
mares, com uma grande concha 
e uma âncora. A estátua do 
lado esquerdo é de Mercúrio, 
que representa o comércio. Na 
parte central da fachada está o 
símbolo das armas nacionais do 
Brasil e abaixo dele o número 
em romanos MDCCCXCVI, 
correspondente ao ano de 1896. 

Você consegue encontrar esses detalhes 
de decoração da fachada?   

r o t e i r o  1
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baleia Franca

Vamos entrar?

Ao lado da porta de entrada existem duas estátuas fe-
mininas: a da esquerda simboliza a indústria e a da di-
reita a agricultura. Observe a bela calçada de azulejos do 
palácio formando desenhos geométricos, feita em 1910.  
Antes de entrar no prédio, 
observe o grande mural 
feito na parede lateral do 
Edifício João Moritz, lo-
calizado ao lado do Museu. 
A obra é do artista Rodrigo 
Rizo, se chama Cisne Negro 
e faz homenagem ao poeta 
catarinense Cruz e Sousa, que dá nome ao Palácio.

No andar térreo está a Sala Cruz e Sousa com infor-
mações sobre a história do poeta. Há o quadro com o seu 
rosto, um de seus poemas e a urna funerária com os seus 
restos mortais. Próximo a essa sala há um salão reservado 
para exposições de arte, as quais ocorrem durante todo 
o ano. Tente encontrar um corredor estreito, nele está 
exposta uma parte da estrutura original da parede, reve-
lando como eram erguidas as construções naquela época: 
pedras de diversos tamanhos eram presas com argamassa 
feita de areia misturada com cal proveniente de conchas 
trituradas. As pedras menores eram usadas para firmar as 
maiores. 

Uma bela escadaria branca feita com mármore de Car-
rara, vindo da Itália, nos leva ao andar superior. Ao final 
da escada estão duas estátuas de bronze de cavaleiros me-
dievais, Arthur e Alfredo.  Chegamos na parte principal 
do Palácio! Aqui podemos ver toda a beleza e detalhes 
da reforma realizada em 1894, como os grandes lustres 
de cristal que vieram da França e estão em cada um dos 

salões do palácio. O piso é um belíssimo trabalho deno-
minado Parquet, em que as placas de madeira formam 
padrões de mosaicos. Preste atenção como a arte dos de-
senhos no piso de madeira difere em cada um dos salões. 

No teto há uma grande claraboia que permite a entrada 
da luz natural, iluminando todo o ambiente numa época 
em que ainda não havia a luz elétrica. Este ambiente se 
destaca pelas cores e pelos adornos em alto relevo no alto 
das paredes e no teto, com muitas figuras sendo represen-
tadas. Você consegue encontrar as baleias? Elas estão nas 
quinas, bem no alto das paredes, trazendo a lembrança do 
tempo em que havia a caça às baleias no litoral do estado. 

Ao entrar no Salão Nobre, observe cada detalhe desse 
espaço. No teto há a arte em alto relevo do brasão do Es-
tado de Santa Catarina: a águia, a chave, a âncora e os ra-

r o t e i r o  1 r o t e i r o  1
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mos de trigo e café. Veja o quadro que está exposto nesta 
sala, intitulado O extermínio da família de Dias Velho, feito 
pelo artista Darkir Parreiras. A pintura mostra Francisco 
Dias Velho, o fundador da Póvoa de Nossa Senhora do 
Desterro, e sua família sendo capturados durante a inva-
são do povoado pelos piratas. 

O Salão de Música também é belíssimo. Veja o grande 
piano e a antiga caixa de música que é movida à manivela. 
Ao redor do teto há detalhes em alto relevo represen-
tando livros entreabertos, o que mostra que este espaço 
poderia ser destinado para escutar música e para a lei-
tura. Em frente ao Salão Nobre está o salão que servia 
de Gabinete do Governador, onde ele recebia políticos, 
preparava e despachava documentos do governo. 

Separando o ambiente que nos leva ao luxuoso Sa-
lão de Jantar está um belo e colorido vitral no estilo Art 
Nouveau, com delicados desenhos de flores. O estilo Art 
Nouveau (ou arte nova) foi inspirado nas formas naturais, 
como as flores e plantas, além de linhas e curvas.  Nes-
te salão está a cópia do quadro Primeira Missa no Brasil, 
feito por Sebastião Vieira Fernandes, discípulo de Victor 
Meirelles, o autor do quadro original (você irá conhecer 
a casa e a história de Victor Meirelles no roteiro 3 deste 
guia). 

No lado direito há uma pequena sala, denominada 
Sala de Descanso, e nela há um detalhe bem interes-
sante: procure por um espaço expositivo que mostra par-
te da estrutura original da parede feita de taipa, que é o 
processo de construção onde se utiliza barro amassado 
para preencher os espaços criados por um gradeamento 
de paus ou varas de bambu. Olhe para cima e veja que no 
teto há uma claraboia, menor que a do hall de entrada, 
também útil na iluminação do espaço. 

Museu Histórico de Santa Catarina
Praça XV de novembro - Centro

De terça a sexta: 10h às 18h; 
Sábado, domingo e feriado: 10h às 16h.

Gratuito para crianças de até 5 anos, alunos e 
professores da rede pública de ensino, brasileiros 
maiores de 60 anos e guias de turismo. 
Aos domingos a entrada é gratuita.

Ao sair do palácio, visite o belo jardim e não deixe de 
procurar junto ao chão um mostruário envidraçado que 
exibe artefatos encontrados durante a escavação arqueo-
lógica feita no pátio do museu. 

Catedral Metropolitana de Florianópolis2
Na parte mais elevada da praça está a Catedral. 

Acredita-se que esse seria o mesmo local onde Dias Ve-
lho construiu uma igrejinha feita de pedras e deu a ela o 
mesmo nome do povoado que ele fundou – Nossa Se-
nhora do Desterro. Antigamente, essa igreja tinha um as-
pecto mais simples, até seu nome era diferente: Matriz de 
Nossa Senhora do Desterro. A igreja foi projetada pelo 
governador José da Silva Paes e a sua construção come-
çou em 1753 e só terminou 20 anos depois. 

No ano de 1922 houve uma grande reforma, que a 
ampliou de tamanho. Até mesmo as duas torres foram 
prolongadas e ficaram mais altas. O número de sinos 
também aumentou e o mais antigo deles foi doado por 
D. Pedro II quando visitou Desterro. O som produzido 
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r o t e i r o  1

por eles se escuta a distância, e isso acontece ao meio-dia. 
A reforma retirou a simplicidade do projeto luso-bra-

sileiro da antiga Matriz transformando-a numa grande 
Catedral no estilo eclético. 

Ao entrar, preste atenção aos desenhos coloridos dos 
14 vitrais, sete em cada parede lateral da igreja. Alguns, de 
tamanho menor, mostram imagens que fazem referência 
à construção (1753) e à reforma (1922) da Matriz, além 
da construção da Ponte Hercílio Luz. Veja os dois vitrais 
maiores do lado esquerdo, eles mostram a fuga de José e 
Maria com o menino Jesus para o Egito. Agora, olhe a 
grande escultura talhada em madeira, localizada no piso 
bem abaixo desses vitrais: ela retrata o mesmo tema. Pró-
ximas ao altar-mor existem duas capelas. A do lado direi-
to é a Capela de Nossa Senhora das Dores e nela há uma 
réplica de Santa Catarina de Alexandria (a original está 
no alto do altar-mor). Esta é a Santa que dá o nome à 
Ilha de Santa Catarina, como veremos no roteiro 9 deste 
guia. A esquerda está a Capela do Santíssimo. Observe a 
beleza do piso. Preste atenção no altar, que é muito colo-
rido, com entalhes na madeira repletos de curvas que for-

mam desenhos e 
adornos mostran-
do como era a arte 
no estilo Rococó, 
que é a expressão 
do Barroco, porém 
ainda mais enfeita-
do. Perto da porta de saída, procure nas paredes laterais 
pequenos painéis retangulares com desenhos de flores. 
Eles revelam como as paredes das igrejas eram alegres e 
coloridas na época em que foram construídas. 

Vamos observar os sobrados oitocentistas? 3
Um conjunto de sobrados está na Rua dos Ilhéus 

nos números 352, 348, 344 e 340, além do quinto, que 
está na esquina com a Rua Fernando Machado. Eles fo-
ram construídos nas primeiras décadas dos anos 1800 e 
são os últimos remanescentes da arquitetura luso-brasi-
leira no centro histórico.  As casas são geminadas, isto é, 
estão ligadas umas às outras. Observe que essas casas têm 
dois andares: a parte térrea servia de comércio e o pavi-
mento superior era onde morava a família. Com o passar 
do tempo, todas receberam modificações na fachada com 
ornamentos da arquitetura eclética. 

Vamos observar o casarão de número 340, sede da 
Casa d’Itália e do Círculo Ítalo-Brasileiro de Santa Ca-
tarina, e o Teatro Armação, fundado em 1972. No início 
do século 20 essas construções receberam vários adornos 
característicos do estilo eclético, como a platibanda no 
topo da fachada (conjunto de pequenas colunas que es-
condem o telhado). Na Casa d’Itália veja os ornamentos 
artísticos em alto relevo no estilo rococó e a moldura em 
arco nas janelas do segundo piso. Em todos os sobrados 
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é possível observar a sacada 
feita de ferro trabalhado, 
que também é influência 
do ecletismo. Você perce-
beu que as janelas com vi-
dros ficam do lado de fora 
e as janelas de madeira fi-
cam do lado de dentro da 
casa? Um jeito de construir 
bem diferente dos dias 
atuais, não é mesmo? Isso 
acontecia porque o vidro 
era um artigo muito caro e 
ao ficar em janelas expostas 
demonstrava que os donos 
podiam pagar por esse tipo 

sobrados rua dos ilhéus

teatro armação e casa d’itália

Um casarão no estilo eclético 4
Esse grande prédio histórico já existia em 1838! 

Nesse casarão morou João Prestes de Melo, que era o 
Provedor da Fazenda Real (a Provedoria da Fazenda 
Real realizava a administração econômica no Brasil colô-
nia). Depois a casa abrigou a antiga Delegacia Fiscal do 
Tesouro Nacional. Atualmente, nela funciona a Superin-
tendência do Patrimônio da União em Santa Catarina, 

de material. Além disso, nessa época não havia a luz elétrica. 
Então, quando fechada, a janela com vidro permitia a entra-
da da luz natural no interior dos cômodos sem deixar entrar 
o ar frio do inverno. Repare que outras construções ao redor 
da Praça também têm as janelas com os vidros do lado de 
fora e as de madeira do lado de dentro. As janelas com vidro 

ou vidraças passaram a ser utilizadas após o ano de 1850.
Outra característica dessas duas casas que as tornam 

importantes patrimônios históricos é que, além da facha-
da elegante voltada para a Praça, elas ainda mantêm o 
quintal, que antes era aberto para a rua de trás, a Rua 
Saldanha Marinho. No quintal, os moradores criavam 
animais, faziam a horta e pomares, armazenavam a le-
nha (naquela época não havia fogão a gás). Os rejeitos 
domésticos eram descartados na Rua Saldanha Marinho, 
revelando o modo de viver daquela época.

r o t e i r o  1
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que tem a importante responsabilidade de administrar os 
patrimônios imobiliários públicos e zelar por sua con-
servação. Vamos observar a fachada deste antigo prédio? 
Ele também tem as várias características do estilo ecléti-
co, como os ornamentos em alto relevo sobre as janelas, 
no alto da fachada a platibanda decorada com ânforas e, 
localizado bem no centro, um frontão elevado ricamente 
decorado. 

Casa de paredes com azulejos 5
A casa lado, com facha-

da revestida de azulejos muito 
antigos, é um importante rema-
nescente da arquitetura colonial 
luso-brasileira. Nela não há os or-
namentos já observados caracte-
rísticos do ecletismo, não é mes-
mo? Nem mesmo a platibanda. 

Outro casarão do século 19!6
Mais adiante, já na esquina da Praça XV com a Rua 

Victor Meirelles há um belo casarão no estilo eclético, 
porém, menos enfeitado como os demais ao redor. Essa 
construção já aparecia em fotos do ano de 1890. Segundo 
historiadores, essa casa foi construída para moradia, mais 
tarde foi vendida para o governo e passou a ser ocupada 
pela administração policial da época. Enquanto houver 
as obras de restauro do antigo prédio da Alfândega, essa 
casa mantém temporariamente a Galeria de Artesanato 
da Casa da Alfândega.

A Art Déco  no prédio dos Correios7
O próximo edifício é o dos Correios e Telégrafos, 

inaugurado em 1945. Ele foi construído durante o pe-
ríodo em que se buscou utilizar uma arquitetura mais 
moderna nas capitais brasileiras. O estilo deste prédio é 
denominado Art Déco, caracterizado pelas linhas retas e 
pouca ornamentação. A aparência dessa construção di-
fere muito das construções no estilo eclético, você não 
acha?

r o t e i r o  1
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Museu de Florianópolis8
Ao lado dos Correios e terminando na esquina com 

a Rua Tiradentes está a antiga Casa de Câmara e Cadeia. 
Tão antiga como o Palácio Cruz e Sousa, sua constru-
ção ocorreu durante o século 18, entre os anos de 1771 e 
1780. Conforme determinava a tradição no período em 
que o Brasil era colônia portuguesa, no piso térreo ficava 
a cadeia e no pavimento superior a Assembleia Legislati-
va Provincial, que hoje corresponde à Câmara Municipal 
dos Vereadores.

Originalmente, 
essa construção era 
de um casarão no 
estilo luso-brasileiro. 
No final do século 
19 o prédio foi to-
talmente reformado 
adquirindo uma fa-
chada com os orna-
mentos do estilo eclético. Observe que nas paredes do 
segundo andar estão estruturas em alto relevo que se pa-
recem com pilastras e possuem adornos no topo (folhas 
de acanto com pontas curvadas para fora, denominado 
capitel coríntio).  No alto das janelas as decorações artís-

ticas também são em alto relevo e formam uma moldura 
em arco. A moldura da porta de entrada destoa dos de-
mais ornamentos, o seu estilo é o barroco. Junto à porta 
de entrada, observe como é grossa a parede. Essa largura 
de parede era muito comum nas construções onde fun-
cionavam os órgãos públicos e as igrejas. 

Recentemente, o prédio foi reformado para dar lu-
gar ao Museu de Florianópolis, que mostra a história da 
Casa de Câmara e Cadeia, com espaço para exposições 
temporárias, oficinas e palestras. 

r o t e i r o  1

Museu de Florianópolis
Praça XV de novembro, esquina com a Rua Tiradentes

De quarta a sexta: 10h às 18h; 
Sábado, domingo e feriado: 10h às 16h.

Aqui já existiu um hotel!9
Na outra esquina com a Rua Tiradentes, está o pré-

dio de número 180. Neste mesmo local, havia outro pré-
dio, o Grande Hotel Taranto. O atual, no estilo Art Déco, 
foi construído na década de 1940 para ser ocupado pelo 
do Banco do Brasil. É um prédio de linhas retas, veja a 
grande entrada que se localiza na esquina, as janelas são 
enormes e sem detalhes de ornamentação. Com certeza 
foi uma construção muito moderna na época. Compa-
re-o com o prédio vizinho, a Casa de Câmara e Cadeia. 
Como são diferentes! 

Desde 2004, este prédio abriga o Arquivo Histórico 
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prédio 81 prédio 123

Municipal. Este é um lugar muito importante porque 
armazena os documentos públicos municipais ao longo 
de 300 anos de história da nossa cidade! Os documentos 
mais antigos são da Câmara de Desterro (1726-1828), 
posteriormente da Câmara Municipal de Desterro 
(1828-1888), períodos do Brasil Colônia e Imperial. No 
hall de entrada do prédio está a cópia do Decreto Imperial 
de 20 de março de 1823, assinado pelo Imperador Dom 
Pedro I, elevando a Vila de Nossa Senhora do Desterro 
à categoria de cidade! Os documentos existentes nesse 
prédio (constituídos por livros, mapas e fotos, dentre ou-
tros) estão disponíveis aos pesquisadores, estudantes e à 
população em geral. 

No andar superior existem duas pequenas galerias de 
arte: o espaço expositivo Memorial Meyer Filho e a Ga-
leria Municipal de Artes Pedro Paulo Vecchietti. Que tal 
subir as escadas e dar uma olhada nas exposições de arte 
contemporânea?

Arquitetura eclética10
Atravessando em direção a outra lateral da Praça 

XV de Novembro, vamos observar o conjunto de cons-
truções que começam na esquina com a Rua Conselheiro 
Mafra e vão até a esquina com a Rua Felipe Schmidt. São 
construções no estilo eclético. 

Os dois prédios localizados nas esquinas (números 81 
e 123) são parecidos um com o outro. Observe que em 
ambos a entrada principal está em uma estreita parede 
plana localizada na esquina. Além disso, com platibanda 
simples e arquitetura mais sóbria.  Construídos na década 
de 1920, esses prédios estão praticamente iguais desde a 
época em que foram inaugurados. Em fotografias antigas 
foi possível saber que o grande prédio na esquina da Rua 
Conselheiro Mafra era na cor bege claro e muito elegan-
te. O prédio na esquina com a Rua Felipe Schmidt foi o 
também muito elegante Moura Hotel. 

Os três prédios localizados entre eles são ainda mais 
antigos e têm ornamentos da arquitetura eclética, seme-
lhante aos demais já observados na praça: a platibanda, 
no alto das janelas as decorações em alto relevo e sacadas 

três prédios mais antigos 

feitas em ferro com dese-
nhos decorativos. Quan-
do essas três edificações 
foram construídas, a 
parte térrea foi lugar da 
barbearia Salão Brazil, 
do restaurante do Gran-
de Hotel e da Livraria 
Moderna, e os pavimen-
tos superiores serviam de 
moradias ou quartos de 
hotel. 
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Antiga Faculdade de Direito de Santa Catarina11
Vejamos agora o 

prédio na outra esquina 
da Rua Felipe Schmidt 
com a Praça XV de No-
vembro. Ele já foi muito 
famoso, pois no segundo 
andar ficava a Faculdade 
de Direito de Santa Cata-
rina. Em 1935 esse prédio 
tinha todas as característi-
cas de uma construção no 
estilo eclético, mas com o 
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passar do tempo teve sua fachada totalmente modificada. 
Observe o prédio ao lado, na Rua Felipe Schmidt, é a 
continuação do prédio que estamos observando. Assim, 
é possível ver e imaginar o tamanho original e a beleza 
desse prédio.  

Um prédio no estilo Art Déco12
Ao lado, veja a cons-

trução de número 151, é 
no estilo Art Déco. Pro-
vavelmente, o prédio foi 
erguido entre as décadas 
de 1940 e 1950. Em ou-
tras ruas do centro, como 
a Conselheiro Mafra e a 
Trajano, existem vários 
prédios no estilo Art Déco.

Vamos dar um passeio pela Praça? 13
Ela já teve vários nomes. No início se chamava 

Largo da Matriz, era um espaço aberto e sem vegetação, 
um lugar onde se realizavam os festejos de datas come-
morativas ou homenagens a pessoas ilustres que visita-
vam a cidade, como D. Pedro II, em 1845. 

No quadro pintado por Victor Meirelles em 1846 - 
Vista Parcial da Cidade de Nossa Senhora do Desterro - é 
possível ver como a praça era aberta e descampada (veja 
a imagem do quadro na pág. 53).  Com o passar do tem-
po ela foi sendo embelezada, recebendo jardins e árvores, 
algumas trazidas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Ela já teve outros nomes: 
Praça do Palácio e Praça 
Barão de Laguna. Após 
a Proclamação da Repú-
blica (1889), passou a ser 
chamada de Praça XV de 
Novembro. Essa data, que 
marcou a história brasi-
leira, fez surgir em muitas 
cidades ruas e praças com 
este mesmo nome. 

Na parte central da Pra-
ça está o Monumento aos 
Heróis Mortos na Guerra 
do Paraguai (1864-1870). 
Porém, é importante lem-
brar que muitos escravi-
zados também morreram 
nessa mesma guerra, por-
que foram motivados a 
participar em troca da car- busto de victor Meirelles
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ta de libertação, caso voltassem vivos.  Perto desse mo-
numento estão os bustos de personalidades catarinenses 
que foram importantes na época em que viveram: Cruz 
e Sousa (poeta), Victor Meirelles (pintor), José Boiteux 
(jornalista e historiador) e Jerônimo Coelho (fundador 
da imprensa no Estado).  

Mas cadê a estátua de Dias Velho, para homenagear o 
fundador do povoado de Desterro? Ela existe, mas está 
bem longe daqui e num local onde quase ninguém a per-
cebe. Ela fica ao lado do elevado Dias Velho, que dá aces-
so à entrada da Ilha.  

A principal atração da praça é a Figueira Centenária. 
Dizem que essa árvore estava em um jardim que existia 
em frente à Igreja Matriz e que, em 1891, foi cuidado-
samente transplantada até o local onde se encontra hoje. 

Você percebeu os vários desenhos feitos no piso? A 
técnica de pavimentação é muito antiga, em Florianópo-
lis foi denominada de petit pavé, muito comum até hoje 
em Portugal e em diversas cidades brasileiras. Essa téc-
nica foi introduzida no Brasil pelos portugueses, por isso, 
em outros lugares é chamada de calçada portuguesa. As 
pedras de cor branca se misturam com as de cor preta, 
criando desenhos decorativos. A calçada da praça foi fei-
ta em 1965 e os desenhos foram criados pelo artista plás-
tico Hassis (1926-2001). Tente encontrar algumas dessas 
figuras no chão, eu dou a você uma pista: estão perto da 
grande figueira! 

Agora você já sabe que ao redor da Praça existem 
prédios que foram construídos nos séculos 18, 19 e 
20 e apresentam diferentes estilos na arquitetura. 

Perceba que prédios mais modernos também ocupam 
espaço nessa mesma área, demonstrando que antigas 

construções que ali existiam foram demolidas. Foi 
justamente o tombamento realizado por Decreto 

Municipal em 1986, para Preservação de Bens 
Culturais, que garantiu a permanência das construções 

históricas que você acabou de conhecer. 

para pensar...

obra anônima de um dos calceteiros

bernúnciacerâmica

cabra-cega
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O MAr
chegava
aqui!

Nesse roteiro vamos observar outros lugares pró-
ximos da Praça XV de Novembro, que também 

fazem parte do conjunto histórico tombado pelo 
Município. Vamos caminhar em direção à Praça 
Fernando Machado, que fica em frente à Praça XV 
de Novembro. 

Há muitos anos, havia neste lugar o primeiro 
Mercado Municipal, que funcionou de 1851 até 
1896. A localização desse mercado era perfeita, pois 
ficava na beira do mar. Sim, o mar chegava aqui! 
Além de conhecer e localizar os patrimônios his-
tóricos, os lugares que iremos visitar nesse roteiro 
vão a todo momento lembrar que o mar estava bem 
próximo do centro. Existem várias pistas! Basta 
você observar com atenção durante esse passeio. 

Após a demolição do Mercado Municipal, no 
mesmo lugar, foi criada uma praça toda arboriza-
da. Em seguida, foi colocada a estátua do Coronel 

Fernando Machado, que morreu em 1868, enquanto lu-
tava na Guerra do Paraguai.  Ao final da praça estava o 
principal cais da cidade, o Trapiche Municipal. Era um 
trapiche muito simples, feito de madeira. Nele era pos-
sível ver canoas de remo, barcos maiores e balsas. Com 
tantas embarcações a paisagem se tornava alegre e o am-
biente movimentado.  Nessa época não havia as estradas 
que ligavam o norte e o sul da ilha até o centro. Não 
havia nem mesmo carros, apenas carroças. Então, os bar-
cos eram muito utilizados, pois transportavam passagei-
ros e mercadorias que iam e vinham do continente e de 
outras localidades da ilha. Também era possível avistar 
daqui o Cais do Porto ou Cais Rita Maria, onde ficavam 
atracados os grandes navios utilizados nas longas viagens 
marítimas para várias regiões do país e do mundo, trans-
portando passageiros e cargas. Antigamente, os barcos e 
os navios eram o único meio de transporte para se chegar 
ou sair da Ilha de Santa Catarina!

r o t e i r o  2
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 A lembrança do Miramar1
A construção em arco que você vê é um monu-

mento que faz recordar a existência de um lugar que foi 
muito especial para a cidade: o Bar Miramar. Em 1928, o 
Trapiche Municipal foi reformado e na sua extremidade 
foi construído o Miramar. A inauguração foi um gran-
de acontecimento social noticiado nos jornais da cidade. 
Durante 40 anos o Miramar foi lugar de encontro, con-
versas, diversão. Em 1974 ele foi demolido e deixou mui-

Miramar, pintura de aldo beck. cedido por Luiz pessoa Guimarães. 
Fonte www.aldobeck.com.br

Monumento ao Miramar

ta saudade daqueles que frequentaram o bar. O motivo da 
demolição foi a realização do grande aterro na Baía Sul, 
feito para ampliar os espaços do sistema viário da cidade. 
O aterro também deu lugar para a construção da cabecei-
ra da ponte Colombo Salles (inaugurada em 1975).  

A parte frontal da construção imita aquela que dava 
acesso ao trapiche e os pilares demarcam seu trajeto de 
acesso que o ligava ao Miramar. O piso com pedras nas 
cores branco e preto fazem o desenho do mar! Veja nas 
laterais do arco a faixa azul pintada no piso, elas servem 
para mostrar e nos lembrar aonde o mar chegava. Hoje o 
que vemos são ruas e avenidas. Essa grande modificação 
da paisagem fez perder para sempre a visão que tínhamos 
do mar e do uso do transporte marítimo. 

Um mosaico repleto de versos2
À sua direita, ao atravessar a rua, está um grande 

e colorido painel feito em mosaico. Aproxime-se e olhe 
mais de perto. O homem na imagem é o poeta e músico 
Zininho e os versos são da canção feita por ele, Rancho 
de Amor a Ilha, que se tornou o Hino de Florianópolis. 

painel de mosaico

r o t e i r o  2
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Uma mureta que dava para o mar3
Vamos caminhar no sentido oposto ao painel, em 

direção a uma pequena construção que lembra um caste-
linho. Nele funcionava o Museu do Saneamento (que se 
encontra fechado ao público). Antes de ser museu, nessa 
construção funcionava a Estação de Elevação Mecânica 
de Esgotos. Por meio de energia elétrica, havia o bombe-
amento de esgoto do centro para a estação de tratamento 
próxima à Ponte Hercílio Luz. Essa foi a primeira rede 
de esgotos implantada na cidade, em 1916. O Sistema 
de bombeamento era feito por três estações elevatórias: 

estação de elevação Mecânica de esgotos

Zininho se chamava Cláudio Alvim Barbosa e morreu 
em 1998 com 69 anos deixando mais de 100 composi-
ções!  A arte em mosaico foi criada pelo artista plástico 
Rodrigo de Haro, que fez outros belos painéis na cidade. 
Neste exato local em que estamos havia um casarão co-
lonial onde funcionava a Alfândega, o qual inesperada-
mente explodiu em 1866. Anos mais tarde, em 1932, foi 
construído aqui um elegante prédio, o Hotel La Porta, 
o primeiro na capital a ter elevador! Então, em 1990 o 
hotel foi implodido para dar lugar ao prédio atual.  

r o t e i r o  2

esta, outra no Largo São Sebastião 
(Praça dos Namorados, próxima à 
Avenida Beira-Mar) e a terceira 
na Praça Celso Ramos, no bairro 
da Agronômica. 

Ao lado dele têm outros ele-
mentos antigos, que revelam o 
passado desse lugar.  A bica d’água 
feita de metal, que foi utilizada 
numa época em que não havia en-
canamento de água até as casas. O 

poste de luz, que tinha a iluminação feita à querosene. 
Observe algo muito interessante: uma mureta que fazia 
limite à beira do mar. Viu? O mar também chegava aqui! 

Essa edificação foi tombada pelo município em 1986. 
É uma pena que nos dias atuais esse conjunto tão im-
portante para a memória da cidade esteja em completo 
abandono.

Um forte que se tornou museu4
Vamos continuar caminhando pela calçada, que 

está na lateral do antigo Terminal Urbano da cidade. En-
quanto caminha, observe as construções, pois elas tam-
bém fazem parte do conjunto histórico tombado pelo 
município. Bem em frente dessas casas estava o mar. 

Mais adiante você vai enxergar o Museu Naval. Exa-
tamente no lugar onde está esse museu, havia o Forte 
Santa Bárbara. 

Durante o período colonial, a Ilha de Santa Catarina 
tinha posição estratégica, já que era o último ancoradou-
ro e excelente lugar para o abastecimento dos navios que 
seguiam para o sul. Por isso, vários fortes e fortalezas fo-
ram construídos nas baías sul e norte para proteção da 
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Vila de Nossa Senhora do Desterro. O Forte Santa Bár-
bara foi um deles. Ele foi construído sobre uma pequena 
ilha, a Ilha do Sal, que aparecia em um mapa feito no ano 
de 1774. Era necessário atravessar uma pequena ponte 
que ficava apoiada sobre dois arcos com estrutura feita de 
pedras. No início do século 20 um aterro uniu a pequena 
ilha com a parte terrestre. Posteriormente, durante a dé-
cada de 1970 o grande aterro da Baía Sul afastou defini-
tivamente o forte do mar. Você consegue enxergar o mar?

Esse prédio passou por muitas modificações até adqui-
rir o tamanho e a aparência de hoje. Nele funciona o bem 
cuidado e organizado Museu Naval com uma exposição 
bastante interessante de réplicas de navios (feitos em mi-
niatura) utilizados durante a Batalha Naval do Riachuelo 
(Guerra do Paraguai). Em outra sala há um rico acervo 
que conta a história da Marinha Imperial Brasileira. Em 
outros dois espaços são expostas peças muito antigas que 
vieram das fortificações, usadas na defesa da Ilha de San-
ta Catarina, e peças muito raras, provenientes dos barcos 
de piratas!

Museu Naval
Rua Antônio Luz, 260 - Centro

De terça a sábado: 10h às 17h

Gratuito

Largo da Alfândega5
Vamos conhecer dois importantes prédios históri-

cos. Retorne em direção à Praça XV de Novembro, con-
tinue a caminhar, logo você vai ver a Alfândega.  Anti-
gamente esse prédio também era localizado à beira-mar. 
Nele se realizavam as atividades portuárias da Alfândega 
(movimentação ou armazenagem de mercadorias trans-
portadas por navios).  O prédio começou a ser construído 
no início de 1875 e foi inaugurado no dia 29 de julho de 
1876 com um grande baile reunindo 400 convidados! A 
arquitetura neoclássica inspirou a construção deste belo 
prédio histórico. As principais características desse tipo 
de arquitetura são: o formato triangular no topo da fa-
chada do prédio central e as colunas nas laterais. Além 
da simetria dos dois prédios laterais (que funcionavam 
como armazéns) e das grandes janelas e portas com for-
mato de arco. Ao longo do tempo o prédio foi recebendo 
manutenção e, por isso, se mantém praticamente igual 
desde quando foi construído. 

As atividades alfandegárias se encerraram em 1964, 
ano em que houve a desativação do Porto de Florianópo-
lis. Cem anos após a sua inauguração, o prédio foi tom-
bado como monumento histórico pelo governo federal. 
No interior do prédio está o espaço cultural Casa da Al-
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alfândega

Museu Naval



fândega, lugar de exposição de arte e comercialização do 
artesanato catarinense e da renda de bilro.

O Largo da Alfândega, um grande espaço para circu-
lação de pedestres, foi criado após o grande aterro realiza-
do na década de 1970. Em 2019, o Largo foi totalmente 
modificado por um projeto arquitetônico contemporâ-
neo que resgata as tradições e a memória do lugar. O piso 
recebeu vários espelhos d’água que servem para mostrar 
(e nos lembrar) onde o mar chegava. Outra marcação, um 
caminho em madeira, revela o local onde ficava o antigo 
cais. 

Foi construída uma estrutura metálica que imita o mo-
vimento das ondas do mar, decorada com desenhos da 
renda de bilro.  Na parte da manhã uma incrível sombra 
reflete os desenhos da renda sobre o piso. Os desenhos 
mostrados da renda de bilro são denominados de Tra-
moia do tipo Trevo. Eles se parecem com o trevo-de-
quatro-folhas?

Largo da alfândega - estrutura metálica

Mercado Público6
Ao lado da Casa da Alfândega está o Mercado Pú-

blico Municipal. A sua primeira ala foi construída em 
1899 e ficava junto ao mar. Nele se comercializava o que 
era produzido na Ilha (farinha de mandioca, café, amen-
doim, açúcar, melado, aguardente, tecidos feitos em teares 
artesanais com os fios do algodão), além de produtos que 
chegavam de outras regiões. Naquela época, em frente 

Mercado público

ao mercado sempre havia inúmeros barcos e canoas que 
chegavam trazendo as mercadorias. 

O segundo prédio do Mercado Público foi construído 
ao lado do primeiro, sobre um pequeno aterro que avan-
çou sobre o mar. Foi inaugurado em 1931, quando tam-
bém foram construídas as torres e pontes que interligam 
os dois prédios.

No piso superior, da ala mais nova do mercado, está a 
Galeria de Arte do Mercado Público – Sala José Cipria-
no da Silva, inaugurada em 2017. Esse é um espaço de 
exposições das culturas tradicional, popular e contempo-
rânea referentes à Florianópolis. Suba as escadas, veja se 
há alguma exposição de arte. 
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Outros locais nas 
redondezas que podem 

ser visitados.

Retorne até a Casa da 
Alfândega, olhe em direção 
à Rua Trajano (consulte 
o mapa) e veja que ao fim 
da rua há uma escadaria, e 
no alto desta uma pequena 
igreja nas cores branco e 

r o t e i r o  2

Visitando o mercado, 
não se esqueça de procurar 
pelo Bazar Mansur. Aber-
to em 1947, é a loja mais 
antiga do Mercado Público 
(veja a sua história no ro-
teiro 5 deste guia).

amarelo. Essa é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e 
São Benedito. Vamos até lá? 

Enquanto você faz o trajeto até a igreja, vamos obser-
var os prédios da Rua Trajano e conhecer a história de 
alguns deles?

Um hotel elegante7
Logo no início da Rua 

Trajano, na esquina da Rua 
Conselheiro Mafra (lado 
direito) está um grande edi-
fício, construído em 1930, 
onde funcionava o elegante 
Majestic Hotel.

Uma confeitaria famosa8
Mais adiante, na esquina da Rua Trajano com a 

Rua Felipe Schmidt há uma grande livraria. Quando 
esse prédio foi inaugurado, em 1926, era o edifício mais 
alto de Santa Catarina! Na parte térrea havia a Confeita-
ria Chiquinho (veja o nome escrito na parede do prédio, 
logo acima da marquise). Os mais velhos ainda devem se 
lembrar das deliciosas empadinhas e do ambiente sofis-
ticado de seu salão, repleto de mesas de mármore. A casa 
funcionou até o ano de 1967. 

A Livraria Central9
Também na esquina da Rua Trajano com a Rua 

Felipe Schmidt, do outro lado da rua, está um prédio de 
dois andares, que foi construído para ser a famosa Livra-
ria Central. Veja o ano de construção, 1928, escrito acima 
da porta de entrada! O prédio 
ainda mantém os detalhes da 
arquitetura eclética, usada na 
época. 

Continuando a caminhar, 
até chegar na escadaria da 
Igreja, você vai notar vários 
prédios de estilo eclético (a 
arquitetura eclética é descrita 
nos roteiros 1 e 4).
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Como seria a cidade se o transporte marítimo voltasse 
a existir? Se houvesse barcas para passageiros que 
pudessem transportar confortavelmente um grande 

número de pessoas, em horários fixos em viagens entre 
o continente e a ilha?

para pensar...

Igreja de Nossa Senhora do rosário e de São Benedito10
Muitas cidades brasileiras têm igrejas para devoção 

à Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito. A igreja, 
pertencente à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos, começou a ser construída em 1787 e 
com muito esforço só foi concluída em 1830. 

Vamos subir a escadaria e entrar? O interior é simples, 
porém muito bonito. No altar-mor estão as imagens dos 
padroeiros desta igreja: São Benedito e Nossa Senhora 
do Rosário. Tente encontrar no arco do cruzeiro e no al-
tar-mor dois pequenos painéis protegidos por vidro que 
mostram como eram as cores e os desenhos decorativos 
nas paredes.  Hoje, a maioria das igrejas possui paredes 
na cor branca, mas antigamente elas eram coloridas e ale-
gres. 

Foi no pátio localizado na frente desta igreja que, em 
1851, Victor Meirelles pintou a paisagem que era ob-

servada a partir deste local. O quadro se chama Vista do 
Desterro e se encontra no Museu Victor Meirelles, que 
você irá visitar no próximo roteiro. Observe nesse quadro 
como mar estava próximo ao final da Rua Trajano e re-
pleto de embarcações. 

Uma vez na semana, logo no final da escadaria acon-
tece a Feira Afro Artesanal, onde se vende artesanato e 
alimentos ao som de música, fazendo renovar a memória 
das tradições afro-brasileiras.

r o t e i r o  2

vista do desterro - atual Florianópolis, c. 1851 Óleo sobre tela, 78,2 x 120,0 cm.
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atenção nas construções erguidas em tempos passados, 
algumas são unidas umas às outras, não há espaço entre 
elas. Muitas delas foram tombadas e fazem parte do pa-
trimônio histórico da cidade. 

Esse roteiro tem início na Praça XV de Novembro, na 
esquina com a Rua Victor Meirelles. Vamos caminhar 
nessa rua até a esquina com a Rua Saldanha Marinho.

a casa de um 
grande artista,

uma escola que tornou museu
e o mais antigo teatro da

da cidade

r o t e i r o  3

Nesse roteiro você irá percorrer algumas das ruas 
mais antigas do centro. Elas fazem parte da his-

tória da cidade, pois muitas mantiveram seus ca-
minhos originais. Nelas também surgiram as pri-
meiras construções para moradias e comércio. Nas 
casas comerciais eram vendidos produtos feitos por 
artesãos, que também moravam nessas ruas. Havia 
os curtumes, que produziam o couro para ser ven-
dido; e as olarias, que produziam pratos, vasilhas e 
tijolos feitos de barro. O tecido era feito nos teares; 
os sapatos eram feitos sob medida para os clientes 
pelos sapateiros. Ao caminhar por esse trajeto, tente 
imaginar esse lugar há 200 anos: pessoas, cavalos e 
carroças disputavam os espaços nessas ruas. 

Enquanto você caminha, observe as placas que 
indicam os nomes das ruas, nelas estão escritos 
seus antigos nomes no início do século 19. Perceba 
também que algumas ruas são bem estreitas. Preste 
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 Museu Victor Meirelles1
Esta é a casa onde nas-

ceu o pintor Victor Meirelles 
(1832-1903).  Esse antigo so-
brado no estilo colonial luso
-brasileiro foi construído no 
final do século 18. No pavi-
mento térreo funcionava uma 
casa comercial que pertencia 
ao pai do pintor e no pavimen-
to superior morava a família. 
A casa foi preservada através 
do tempo, tornando-se museu 
em 1952 para manter parte do 
acervo produzido pelo artista. 
As obras são de grande valor 
histórico, algumas mostram a 
cidade quando ainda se cha-
mava Desterro. Um desses 
quadros: Vista parcial da cida-
de de Nossa Senhora do Desterro, 
pintado em 1846, revela como 
era a Praça XV de Novembro. 
A imagem mostra um grande 
largo, com pessoas caminha-
do, um homem a cavalo, um 
grande casarão colonial, que 
representa a Casa do Gover-
no (hoje Palácio Cruz e Sou-
sa), além da Igreja Matriz, que 
está localizada no lado direito 
da paisagem. Victor Meirelles 
tinha 14 anos de idade quando 

pintou esse quadro! No ano seguinte, graças ao apoio fi-
nanceiro de amigos e de pessoas ligadas à cultura, o jovem 
foi enviado ao Rio de Janeiro para estudar na Escola Na-
cional de Belas Artes. Depois foi para a Europa, onde se 
aperfeiçoou, conheceu pintores famosos e museus de arte. 
Anos mais tarde retornou ao Rio de Janeiro e continuou a 
pintar muitos quadros. Em algumas ocasiões ele retornava 
a Desterro e pintava mais quadros que mostravam as ruas 
e as paisagens da cidade. 

Um dos quadros mais famosos de Victor Meirelles é 
Primeira Missa no Brasil, pintado entre 1859 e 1861, 
quando ele vivia em Paris (a cópia deste quadro está no 
Palácio Cruz e Sousa, descrito no roteiro 1 deste guia). 
A cena mostrada no quadro foi inspirada na carta escrita 
por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, onde ele 
descreve a primeira missa feita logo após o descobri-
mento do Brasil, em Santa Cruz Cabrália, no litoral sul 
da Bahia. Esta obra, além de outras como Batalha dos 
Guararapes, pintado em1879, estão expostas no Museu 
Nacional de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro. 
Outros exemplos de importantes obras do artista são os 
quadros Combate Naval do Riachuelo, pintado em 1883, 
em exposição no Museu Histórico Nacional, RJ, e o belo 

vista parcial da cidade de Nossa senhora do desterro – atual 
Florianópolis, victor Meirelles de Lima, 1846, Florianópolis/sc

aquarela sobre papel, 35,5 x 61,7 cm

Repare na 
fechadura!
É a mesma 
desde a sua 
construção!

r o t e i r o  3
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Museu Victor Meirelles
Rua Victor Meirelles, 59 - Centro

De terça a sexta: 10 às 18h; 
Sábado: 10 às 14h

Gratuito

 A escola que se tornou museu2
Virando à esquerda na Rua Saldanha Marinho 

você vai ver na esquina um belíssimo prédio, que faz lem-
brar um palácio. Chegamos ao Museu da Escola Cata-
rinense. Neste lugar incrível é possível conhecer como 
eram as salas de aula antigamente. Construído em 1922, 
a arquitetura externa desse elegante prédio foi inspirada 
no ecletismo (quando estilos artísticos de diversas épo-
cas coexistem). A fachada da construção tem adornos e 

detalhes, como no alto do 
prédio, a platibanda. As 
colunas na fachada, com 
ornamentos na parte su-
perior, dão muita beleza ao 
prédio e foram inspiradas 
na arquitetura neoclássica, 
que tem como caracterís-
tica recordar a estética dos 
templos da Grécia antiga e 
romanos. Elas são denomi-
nadas pilastras ou colunas 
com capitel coríntio, pois 
possuem folhas de acanto 
com as pontas curvadas 
para fora.

Subindo as escadas, ao 
entrar no prédio, você vai 
ver um amplo hall, com 
piso feito de pedras e a 
beleza da claridade da luz 
natural que entra pela 
grande claraboia. Observe 
que, junto às paredes, exis-
tem salas dispostas lado a 
lado. No final do hall, uma 
escada de madeira nos leva 
ao piso superior, também 
repleto de salas que ficam 
localizadas nas paredes la-
terais do prédio.  O moti-
vo de tantas salas é porque 
esse prédio foi projetado 
para ser ocupado pela Es-

Moema, pintado em 1866, 
exposto no Museu de Arte 
de São Paulo, o MASP.

Em 2019 o Museu Vic-
tor Meirelles foi reformado 
e ampliado, modernizando 
a área interna, tornando 
ainda mais agradáveis a vi-
sita e a apreciação de algu-
mas das obras do artista. 

Fachada do Museu da escola catarinense

Em 1935 a Escola Normal 
passou a se chamar Colégio de 
Educação, em 1947 se tornou 
Colégio Estadual Dias Velho, 
onde crianças e jovens com 

poucas condições financeiras 
podiam estudar. Esse colégio 
se transferiu para outro local, 
em 1960, na Avenida Mauro 

Ramos, passando a se chamar 
Instituto Estadual de Educação. 

Então, em 1964, o prédio se 
tornou Faculdade de Educação 
do Brasil, que inspirou vários 
estados brasileiros a criarem 
um curso semelhante ao de 
Florianópolis.  Pouco depois 
surgiu a Universidade para o 
Desenvolvimento do Estado 
de Santa Catarina, a UDESC. 
A Faculdade de Educação da 

UDESC funcionou neste prédio 
até 2007. A partir daí o prédio 
passou a ser o Museu da Escola 
Catarinense, reunindo também 
espaços destinados à história e 
pesquisa da educação escolar. 
Através da lei de tombamento 

dos patrimônios, esse lindo 
prédio conservado e preservado 

não pode ser demolido ou 
modificado. 

Ao sair, veja que logo ao lado 
está a antiga Escola Municipal 
Antonieta de Barros, que será 

reformada e integrada ao prédio 
do museu para a realização de 

atividades culturais.

Um pouco 
da história 
desse lugar

r o t e i r o  3 r o t e i r o  3

(48) 3222-0692

museuvictormeirelles.museus.gov.br
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cola Normal Catarinense (que já existia desde o ano de 
1892 e formava professoras para atuar nos anos iniciais 
de ensino). Ao visitar as salas do piso superior, você vai 
conhecer de maneira muito real as curiosidades e a beleza 
das salas de aula de antigamente, como as carteiras de 
madeira (conjunto de mesa e cadeira), o mobiliário, ma-
pas e quadros diversos mostrando plantas e animais. Até 
mesmo a reprodução de uma antiga tradição escolar – a 

brinquedos e jogos antigos

Museu da Escola Catarinense
Rua Saldanha Marinho, 196 - 
Centro

De segunda a sexta: 13h às 19h, 
Sábado: 10h às 16h

Gratuito

foto que os alunos faziam 
após a alfabetização – 
está recriada com a mesa 
e o ambiente preparados 
para este fim. Que tal fa-
zer uma foto sua e levar 
como lembrança da visita 
ao Museu? Em outra sala 
há uma divertida exposi-
ção de brinquedos e jogos 
criados pelas crianças, 
além de outros existentes 
nas décadas passadas. 

r o t e i r o  3

Casa da Memória
Rua Padre Miguelinho, 
58 - Centro

De segunda a sexta: 
13h às 19h

Gratuito

 Casa da Memória3
Continue o trajeto na Rua Saldanha Marinho e, 

então, dobre à esquerda na Rua Fernando Machado; ao 
chegar à Rua dos Ilhéus dobre à direita e siga em frente 
(se tiver dúvidas, consulte o mapa). Na próxima quadra 
(ou quarteirão) você vai chegar na esquina com a Rua 
Anita Garibaldi. Veja que do lado esquerdo há uma via 
calçada para pedestres. Caminhe por ela o logo na esqui-
na está a Casa da Memória. Este grande prédio histórico, 
de arquitetura eclética, foi construído em 1929 para ser 
a sede do Partido Republicano Catarinense (veja as ini-
ciais PRC acima da porta de entrada). Outras institui-
ções ocuparam o prédio, até que a partir de 2004 se tor-
nou a Casa da Memória. Nesse lugar estão guardados 45 
mil documentos (livros, fotos, vídeos, músicas e áudios) 
que contam a história cultural do município e que podem 
ser consultados por qualquer pessoa interessada no tema. 
Nesse espaço, os documentos também são restaurados, 
organizados e preservados.

r o t e i r o  3

(48) 3664-8110

www1.udesc.br/museudaescola
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Quase ao lado da Casa da Memória está uma tradicional pastelaria, 
fundada em 1985. Bom lugar para um lanche rápido antes de terminar 

este roteiro. Aproveite para observar o painel feito em mosaico na 
parede externa da Câmara Municipal de Florianópolis, que mostra 

imagens da cidade. O que você consegue identificar? Encontre outro 
mosaico menor, que mostra o rosto de Anita Garibaldi. No próximo 

roteiro você vai conhecer um monumento dedicado a ela.

curiosidade

r o t e i r o  3

O teatro mais antigo da cidade

Continuando a subir a Rua dos Ilhéus, já na pró-
xima esquina está o Teatro Álvaro de Carvalho ou TAC. 
Quando foi construído se chamava Teatro Santa Isabel, 

4 em homenagem à Princesa Isabel. A construção do teatro 
começou em 1857, mas levou 18 anos para ficar pronta. 
O teatro serviu para apresentações teatrais e musicais, 
além de bailes. Durante certo período foi até cinema. Em 
1892, passou a se chamar Teatro Álvaro de Carvalho, em 
homenagem ao reconhecido autor desterrense de peças 
teatrais daquela época.  Em 1894 houve a Revolução Fe-
deralista, um período de muitas prisões e mortes na ci-
dade, que ainda se chamava Desterro. Então, o espaço do 
teatro serviu de prisão daqueles que protestavam contra o 
governo do presidente Marechal Floriano Peixoto. 

Ao longo do tempo o teatro passou por inúmeras re-
formas até adquirir a estética da arquitetura eclética. Ob-
serve o alto da fachada, nela há a platibanda (continuação 
da parede externa, feito em pequenas colunas, os balaús-
tres, que escondem o telhado dando a forma de linhas 
retas para a construção). No centro há um frontão com o 
símbolo do brasão do estado de Santa Catarina – a águia, 
a chave, a âncora e os ramos de café e trigo. Na sacada há 

detalhes externos do prédio

r o t e i r o  3
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bernuncia

r o t e i r o  3

o guarda-corpo feito de ferro forjado. As paredes laterais 
do prédio também revelam detalhes muito bonitos. 

Entrando no teatro, você vai ver que, no hall, existem 
quatro vitrais que retratam cenas de manifestações cul-
turais que se tornaram Patrimônio Imaterial de Floria-
nópolis: Pau-de-fita, Boi-de-mamão, Cacumbi e Terno 
de reis.  A sala de espetáculos é elegante. Quase que dia-
riamente há apresentações de peças teatrais e de música 
nesse importante espaço cultural da cidade. Em 1988, o 
teatro foi tombado como Patrimônio Histórico-Cultural 
de Santa Catarina.

Fundação Cultural BADESC5
Continuando a caminhar pela Rua dos Ilhéus, na 

esquina com a Rua Santos Dumont, a rua muda de nome 
e passa a se chamar Rua Visconde de Ouro Preto. É nesta 
esquina que está a Fundação Cultural BADESC, inau-
gurada em 2006. Essa bela casa foi residência de Nereu 
Ramos (1888-1958), um dos políticos mais importantes 
de Santa Catarina. A casa foi construída no final da dé-
cada de 1920 e durante quinze anos Nereu Ramos morou 
nela com a sua família. Observe no portão as iniciais O 
R, uma homenagem à filha: Olga Ramos. A parte interna 
da construção ainda guarda muitas das suas caracterís-

ticas originais, como os azulejos 
em mosaico no piso do hall de en-
trada e o assoalho em madeira no 
interior da casa. A edificação está 
protegida por tombamento muni-
cipal.

A Fundação Cultural BADESC 
realiza atividades culturais gratui-
tas através de exposições de artistas 
contemporâneos e do cineclube, 
que tem sessões diárias de cinema e 
exibe filmes de diversos países.

Fachada badesc

iniciais no portão

Você está quase chegando 
ao roteiro 4! Vamos lá?
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de morar,
Praça Getúlio Vargas. 
um passeio na

ObservandO 
O antigO mOdO

r o t e i r o  4

No início do século 19, os trajetos das ruas do 
centro começavam a ser formar. Muitos desses 

trajetos antigos se mantêm até hoje.  A Rua dos 
Ilhéus, que no seu percurso muda para o nome Rua 
Visconde de Ouro Preto, é tão antiga que já nessa 
época fazia o caminho entre a Praça XV e a Praça 
Getúlio Vargas (também conhecida como Praça do 
Corpo de Bombeiros). Onde está essa praça bonita 
e arborizada havia um lugar chamado Largo Muni-
cipal, e a partir de sua localização começou a se for-
mar um dos bairros mais elegantes do centro, que 
se chamava Mato Grosso. Esse bairro se estendia 
em direção à Avenida Mauro Ramos, alcançando a 
região onde estão as ruas: Crispim Mira, Almiran-
te Alvim e Victor Konder. As mais belas casas da 
cidade situavam-se nesse bairro, mas com o passar 
do tempo foram demolidas e substituídas por edifí-
cios residenciais. Porém ao redor da Praça Getúlio 
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Vargas isso não aconteceu, e nesse lugar existem casas 
que foram construídas há mais de 100 anos! Essas cons-
truções que resistiram ao tempo têm fachada elegante e 
repleta de detalhes. Elas nos fazem imaginar com eram 
as casas no centro da capital. 

A arquitetura eclética (aquela que combina elementos 
da arquitetura de vários estilos arquitetônicos do passado 
como: renascentista, barroca e neoclássica) predomina nas 
construções ao redor da Praça Getúlio Vargas. Esse estilo 
foi muito utilizado entre 1880 e 1920, período de cons-
trução da maioria das casas existentes nesta praça. Para 
preservar esses patrimônios históricos, as casas e constru-
ções que iremos conhecer foram tombadas por Decreto 
Municipal. Assim, parte da história da cidade poderá ser 

conhecida por muitas gerações. Atualmente, essas cons-
truções não são mais utilizadas como moradias, e nelas 
funcionam algum órgão público, comércio, restaurante ou 
escola.  

Nesse roteiro vamos observar os detalhes das constru-
ções ao redor da Praça Getúlio Vargas. Vamos perceber 
também que, estando essa praça não muito distante da 
Praça XV, esse lugar foi de grande importância no surgi-
mento e organização de serviços oferecidos para a popu-
lação, numa época em que a cidade começava a crescer e 
a região do centro a se expandir. Vamos terminar nosso 
passeio contemplando a beleza dessa praça. Um lugar 
perfeito também para brincar. 

r o t e i r o  4

detalhe de uma das casas da praça
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Um casarão de aparência luxuosa1
Nosso ponto de partida está na Rua Visconde de 

Ouro Preto, perto da esquina com a Rua Dorval Melchí-
ades de Souza. Esse belo e antigo casarão de aparência lu-
xuosa tem espaço para quintal e jardim. Diferentemente 
das construções observadas no roteiro 1, a entrada desta 
casa e das demais no entorno da praça fica num alpendre 
lateral. Além disso, a casa está suspensa sobre um grande 
porão, que pode ser observado pelas grades localizadas 
na parede lateral esquerda da casa. A função do porão é 
diminuir a umidade proveniente do solo, além de criar 
espaço extra no subsolo da casa. A fachada é muito or-
namentada em alto relevo 
(ornamentos em estuque), e 
isso se deve ao estilo eclé-
tico, que era muito utiliza-
do no final do século 19. É 
um belo trabalho artístico 
e artesanal de grande valor 
histórico. Veja o topo da fa-
chada, a platibanda, repleta 

de balaústres, que são as pequenas colunas dispostas em 
fila. Elas decoram e aumentam a altura da fachada, es-
condendo o telhado e dando a forma de linhas retas para 
a casa. Localizado bem no centro, um frontão elevado 
ricamente decorado. 

Corpo de Bombeiros2
Mais adiante está o Quartel do Comando-Geral 

da Polícia Militar. Em 1888, o Corpo Policial, como era 
chamado na época, ocupou uma modesta construção que 
havia nesse lugar. Próximo ao muro, junto ao portão de 
entrada está o busto de Feliciano Nunes Pires, que du-
rante o período em que foi presidente da Província de 
Santa Catarina criou, em 1835, a “Força Policial”, a qual 
deu origem à atual Polícia Militar do estado. Em 1927, 
o prédio do Quartel foi remodelado e expandido. Além 
disso, ao seu lado foi construído e inaugurado o primeiro 
prédio do Corpo de Bombeiros, que se manteve como 
prédio histórico desta corporação. Vale lembrar que o 
Corpo de Bombeiros Militar foi criado pela Polícia Mi-
litar em 1919.

Atualmente, nesse grande prédio funciona a adminis-
tração e o centro de controle geral da PM, além do ser-
viço de monitoramento de imagens das ruas do estado. 
Nesse prédio também há um salão onde são guardados 
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os instrumentos musicais 
e se realizam os ensaios da 
famosa Banda da Polícia 
Militar, criada em 1893 e 
considerada patrimônio 
artístico e cultural do esta-
do de Santa Catarina.

Casa número 5593
Essa casa também apre-

senta o estilo arquitetônico 
eclético, com a porta de entra-
da localizada na parte lateral. 
No topo da fachada frontal 
está a platibanda, na parte 
central há um grande detalhe 
com formato circular e dois 
detalhes que lembram jarros 
ou ânforas. Observe a decora-
ção em alto relevo feito em es-
tuque da janela central. Você 
consegue perceber pelo formato, o que está sendo represen-
tado?  Observe também as pilastras na parede, no topo estão 
as folhas de acanto com as pontas recurvadas para fora (esse 
detalhe é chamado de capitel coríntio). 

Casa número 3124
Ela tem o estilo arquitetônico eclético. No alto da 

fachada a platibanda é única e muito decorativa, e pra-
ticamente esconde o telhado. No topo da platibanda há 
uma estrutura de formato circular, que também é um de-
talhe decorativo. A proteção de ferro na sacada tem dese-
nhos delicados. Observe a janela circundada por abertura 
circular, talvez essa abertura tenha sido feita tempos de-
pois de a casa ter sido construída.

Como nas demais casas, a entrada desta também fica 
na lateral, além do porão bem visível na parte baixa da 
fachada frontal. 

prédio do Quartel do comando-Geral da polícia Militar

primeiro prédio do corpo de bombeiros
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platibanda

Capela do Divino Espírito Santo5
É uma das capelas mais lindas da cidade. No seu 

interior, na parede à esquerda existem cinco vitrais (vitral 
é um tipo de vidraça composta por pedaços de vidro co-
loridos ou pinturas sobre o vidro que representam cenas 
ou personagens, além de possibilitar a iluminação natu-
ral). 

No lado oposto à Práca está a rua denominada Praça 
Getúlio Vargas e nela também existem casarões. 

Vamoas até lá?
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No altar lateral direito está 
a imagem de Santa Teresinha 
e no altar lateral esquerdo a 
imagem de São Vicente de 
Paulo, Patrono da Irmandade 
do Divino Espírito Santo. Pela 
sua beleza essa capela é procu-
rada para a realização de casa-
mentos. Ela foi inaugurada em 
1932, sendo um bem tombado 
pelo Patrimônio Histórico, 
Artístico e Natural do Muni-
cípio de Florianópolis. 

Construção número 1946
Essa grande construção foi o Asilo de Órfãs São 

Vicente de Paulo, da Irmandade do Divino Espírito San-
to. O prédio, do ano de 1910, possui duas alas com dois 
andares simétricos e tem características típicas do estilo 
eclético. A janela central do piso superior possui adornos 
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em alto relevo e um pequeno balcão. No alto da fachada 
há a platibanda e bem no centro um frontão com deta-
lhes decorativos. 

Em 1960, a entidade transferiu o atendimento que 
ocorria neste prédio para outro prédio na parte posterior 
do terreno, com entrada pela Rua Emílio Brum. O pré-
dio, então, passou a ser ocupado por diversas instituições 
públicas. Por último, foi o local onde funcionou o IPUF 
(Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis) 
durante 37 anos. Atualmente é ocupado por uma escola 
particular. 

Casa número 157
Construção do estilo 

eclético, com a entrada da 
casa na parte lateral. Obser-
ve os detalhes em alto relevo 
de sua fachada e nas janelas, 
além das grades protegendo uma pequena sacada. Dife-
rente das demais casas, esta não tem platibanda na facha-
da, deixando o telhado bem visível. 

Casas no estilo Art Déco8
Virando à direita, pela cal-

çada da Praça, você vai ver duas 
casas. Observe como as fachadas 
dessas casas têm linhas retas, sem 
os adornos em alto relevo obser-
vados nas demais construções 
deste trajeto. Elas representam 
o estilo Art Déco, que foi muito 
utilizado nas casas construídas a 
partir de 1930. 
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Estando de frente para essas casas, se você olhar 
na direção à esquerda vai perceber que na rua de 
trás há escadas levando até uma construção antiga, 
e ao seu lado há uma grande escola. Essa construção 
faz parte da história do terceiro colégio mais antigo 
da capital, fundado em 1898. 

Agora que você já observou as construções, 
vamos dar um passeio pela Praça e procurar 

por alguns monumentos?   
carl Hoepcke (1844- 1924) nasceu na 
alemanha, foi um dos maiores empresários 
de desterro (nome da capital, antes de se 
tornar Florianópolis). Fundou, a empresa 
Nacional de Navegação Hoepcke, a Fábrica 
de rendas e bordados Hoepcke e a Fábrica 
de pontas (pregos) rita Maria. 

Monumento em homenagem à anita Garibaldi (1821-1849), que foi 
uma revolucionária e recebeu o título de “Heroína dos dois mundos”.  
ela foi muito corajosa! participou ao lado de seu marido, o italiano 
Giuseppe Garibaldi, de diversas batalhas: duas em nosso país - a 
revolução Farroupilha (Guerra dos Farrapos), a batalha dos curitibanos 
e uma na itália, a batalha de Gianicolo, em roma.
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desafio
Agora que você sabe reconhecer os detalhes das ca-

sas no estilo eclético, faço um convite para retornar à 
Rua Visconde de Ouro Preto para observar as casas de 
números: 298, 282 e 267. Elas têm na fachada frontal 
a platibanda e decorações artísticas em alto relevo (em 
estuque)? Elas têm entrada na lateral protegida por 
um alpendre? Observe a cobertura da varanda: há um 
detalhe decorativo que parece um recorte pendente e 
bem harmonioso, que se chama lambrequim e perten-
ce a outro estilo, o Art Nouveau (ou arte nova), que 
imita as formas da natureza. Quais outros detalhes 
você consegue observar?

casa número

casa número casa número

casa número
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santo antônio

histórias
um lugar repleto de
de lisboa

A   Freguesia Nossa Senhora das Necessidades e 
de Santo Antônio foi a segunda mais antiga da 

Ilha de Santa Catarina. Seu desenvolvimento se 
deu a partir da chegada dos imigrantes açorianos 
entre os anos de 1748 e 1756.  Mas vamos voltar 
um pouco na história desse lugar. Antes da chega - 
da dos açorianos, o Sargento-mor Manoel Manso 
de Avelar já havia se estabelecido no bairro vizi-
nho, em Sambaqui, com a família e uma centena de 
pessoas, incluindo escravizados. Em 1714 ele insta-
lou um entreposto marítimo, muito utilizado para 
o abastecimento de navios que seguiam para o sul. 
A chegada dos açorianos nessa região, juntamente 
com o povoamento já iniciado por Manoel Manso 
de Avelar, fez acelerar o desenvolvimento da fre-
guesia de Nossa Senhora das Necessidades, criada 
em 1750. Em poucas décadas a freguesia se tornou 
uma grande região agrícola, produzindo mandioca, 
milho, arroz, feijão, café, cana-de-açúcar, algodão, 
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dentre outros itens. O cultivo, em especial da mandioca, 
fez multiplicar o número de engenhos de farinha na re-
gião. Em 1797 havia cerca de 350 engenhos de farinha 
na Ilha (111 estavam localizados em toda a freguesia). 
Existia um porto em Santo Antônio, repleto de embarca-
ções de todos os tipos, facilitando o transporte de pessoas 
e o envio de produtos agrícolas para o porto de Desterro 
(centro da capital), além do recebimento de mercadorias 
dos mais diversos tipos. Todo esse dinamismo comercial 
contribuiu para o surgimento de várias casas comerciais. 

Mas tudo foi mudando com o passar do tempo... A 
farinha de mandioca foi perdendo sua importância eco-
nômica fazendo diminuir a produção agrícola e, com isso, 
o gradativo fechamento dos engenhos. Pouco a pouco a 
economia local foi enfraquecendo levando ao fechamen-
to das casas comerciais na freguesia. Nas primeiras déca-
das de 1900, vários estabelecimentos comerciais começa-
ram a se transferir para o centro da capital, como o Bazar 
Mansur, que está até hoje no Mercado Público. Aos pou-
cos o uso do transporte marítimo foi diminuindo, pois a 

estrada que ligava a região ao centro foi ampliada e em 
1945 o transporte público chegou ao bairro. Então, al-
guns moradores começaram a buscar oportunidades de 
trabalho na região do centro.  Para outros, a pesca e as pe-
quenas lavouras se tornaram o principal meio de subsis-
tência. Durante anos o bairro conservou o pacato modo 
de vida num ambiente basicamente rural. 

Mas tudo foi novamente mudando a partir da década 
de 1980, quando o bairro começou a se tornar atrativo 
ao turismo justamente porque conservou a tranquilidade, 
a beleza natural e ainda mantinha algumas construções 
históricas.  A partir de 1990, Santo Antônio de Lisboa 
passou a se tornar roteiro gastronômico de Florianópolis, 
agora atraindo turistas do mundo inteiro.  Os restauran-
tes localizados à beira-mar ficaram famosos por servirem 
pratos com ostras, cultivadas no mar dessa região. 

A principal via de chegada ao centro histórico de San-
to Antônio de Lisboa é a Rua Padre Lourenço Rodri-
gues de Andrade. O acesso a essa rua se dá pela SC-401 
(ou Rodovia José Carlos Daux). Utilizando as indicações 
mostradas no mapa, siga até o pin que mostra o número 
1: este será o nosso ponto de partida!

ilhas ratones pequena e Grande

r o t e i r o  5
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Igreja de Nossa Senhora das Necessidades1
Não se sabe ao certo, mas estima-se que o início 

da construção da igreja tenha sido em 1750. Cinco anos 
depois, tornou-se matriz paroquial, tendo como santa 
padroeira Nossa Senhora das Necessidades. O que torna 
essa igreja especial é que a parte externa tem as mesmas 
características de quando foi construída. Veja como as pa-
redes são grossas! 

Ela só tem uma torre, que não é muito alta, lugar onde 
está o sino. Com o passar do tempo, a torre foi ficando 
fora do prumo. Então, em 1860 uma parede em diago-
nal foi erguida para protegê-la de possível desabamento.  
Além da grande porta de entrada, há mais duas portas, 
uma em cada parede lateral. Veja as dobradiças e o trinco 
que fecha as portas, como são grandes e antigos.

Ao lado da porta de entrada está a pia batismal. Fei-
ta em madeira, ela é original da época da construção da 
igreja. Protegido por painel de vidro há um afresco: mural 
feito através de um antigo método de pintura que consis-
tia em aplicar pigmentos coloridos diluídos em água so-
bre a argamassa ainda fresca. Este quadro foi descoberto 

durante uma das reformas da igreja. Existem três altares: 
o altar-mor e dois laterais. Eles são repletos de detalhes 
em alto relevo mostrando as formas das flores, folhas e 
anjinhos. Esse tipo de arte é muito comum nas igrejas 
mais antigas e se chama rococó, que é o barroco mais 
enfeitado. No fundo do altar-mor existem duas imagens: 
a de Nossa Senhora das Necessidades e acima dela a de 
Santo Antônio. No teto do altar-mor há a pintura no 
estilo rococó muito colorida de um medalhão tendo no 
centro uma custódia. Pelo seu valor arquitetônico e cul-
tural, essa igreja foi tombada por Decretos municipal e 
estadual. 
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Casa de Cultura Clara Manso de Avelar2
Ao lado da igreja está a Rua Cônego Serpa, e logo 

na esquina, do lado esquerdo você vai ver a Casa da Ren-
da de Bilro. Essa casa tem muita história porque, além 
de ter sido moradia da família que a construiu, foi um 
lugar que abrigou diferentes serviços no bairro. Ela foi 
construída em 1914 pela família Mansur, que era de ori-
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gem libanesa. O casal Mansur também construiu a casa 
que fica em frente desta, onde funcionava um armazém 
que vendia alimentos e itens para uso doméstico, o Bazar 
Mansur. Após a família se mudar para o centro da cidade, 
a sua residência se tornou o Cartório de Santo Antônio. 
Depois, em 1953, a casa passou a ser sede da Intendência 
do Distrito. Intendência é um lugar público em que um 
morador se torna responsável por registrar as necessida-
des de melhorias no bairro apresentadas pelos moradores 
e informá-las à Prefeitura. Décadas mais tarde, em 2008, 
a casa abrigou o posto policial, que ajudou na segurança 
no bairro. Em 2014 a casa deu lugar ao centro cultural e 
sua principal atração é a exposição e venda das rendas de 
bilro. 

Até meados do século passado, nos bairros vizinhos, 
Cacupé e Sambaqui, além de Santo Antônio de Lisboa 
havia muitas mulheres que faziam a renda de bilro. As 
peças eram vendidas ou trocadas por alimentos nas casas 
comerciais. 

Clara Manso de Avelar nasceu em 1690 e era 
filha do Capitão Manoel Manso de Avelar, dono 
de muitas terras na região. Ela doou o terreno 

onde a igreja foi construída e as terras ao redor 
(onde estão o cemitério, o salão paroquial, a 
Escola Municipal Paulo Fontes, que fica atrás 

da igreja, e o espaço onde está a Praça Getúlio 
Vargas). Seu grande apego religioso fez com 
que a imagem de Santo Antônio ganhasse 

lugar especial, acima ao da Nossa Senhora das 
Necessidades, no altar-mor da igreja, o que 
resultou no acréscimo do nome do santo na 

designação da freguesia e depois no do bairro.

curiosidade
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Você viu a placa feita 
de azulejos que está fixa-
da na parede externa da 
casa? Ela foi doada pelo 
Governo dos Açores para 
homenagear os 270 anos 
da Presença Açoriana em 
Santa Catarina (1748-
2018).  O Presidente dos 
Açores veio pessoalmen-
te inaugurar esta placa!

A Casa de Cultura Clara Manso de Avelar abre todos 
os dias no período da tarde.

Casa Açoriana3
Estima-se que a casa tenha sido construída por 

volta de 1750. A arquitetura é um exemplo daquela pro-
duzida pelos açorianos, denominada luso-brasileira colo-
nial, sendo a mistura da influência das técnicas indígena 
e portuguesa, adaptada aos materiais disponíveis na épo-
ca: pedras, madeira, argamassa feita do calcário obtido 
de conchas trituradas misturadas com barro. Moradores 
mais antigos relatam que a construção já foi usada como 
moradia e casa comercial: armazém e padaria. A casa tem 
muitos detalhes interessantes. Observe o telhado, veja 
como as telhas são irregulares e não se encaixam com 
muita perfeição. Antigamente, as telhas eram feitas de 
barro amassado e moldadas sobre a coxa de quem as fa-
zia.Por isso, elas são irregulares, cada uma tem a largura 
da coxa do artesão. São telhas muito antigas e podem ser 
consideradas objetos históricos! Na frente da casa está a 
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Luminárias na parede das casas4
Vamos continuar an-

dando por esta rua até che-
gar ao cruzamento com a 
Rua Padre Lourenço de An-
drade. Veja que neste ponto, 
de cada lado da rua, há duas 
casas antigas, uma delas ain-
da mantêm a luminária na 
parede. No início elas eram 
acesas com o uso do óleo de 
baleia, anos mais tarde com 
querosene, até a luz elétrica 
chegar no bairro, em 1963. 
Você também notou a exis-
tência de luminárias em ou-
tras casas deste percurso?

Tanques para lavar a roupa5
Vire à direita, vamos 

caminhar pela Rua Padre 
Lourenço de Andrade e 
atravessar a Rua Senador 
Mafra. Perto da parada de 
ônibus, você vai encontrar 
algo diferente. Você está 
vendo esses tanques de la-
var roupa? Por que eles es-
tão ali? Antigamente não havia água encanada no bairro, 
então as pessoas traziam as roupas da família para serem 
lavadas nesses tanques.  Era um lugar muito disputado, 
durante quase todo o dia havia alguém utilizando um de-
les. Uma bomba manual retirava a água do poço, que era 
transportada através de calhas até os tanques. A antiga 
fonte d’água está ao lado, ela existe até hoje! A água dessa 
fonte também era usada para o abastecimento dos lares, 
no banho e na limpeza da casa. A água encanada chegou 
ao bairro apenas em 1982 através da CASAN - Compa-
nhia Catarinense de Águas e Saneamento. 

r o t e i r o  5

calçada de pedras, original daquele período. Esse tipo de 
calçada era muito útil, pois servia para proteger a estru-
tura da casa das águas da chuva, já que, antigamente não 
existia pavimentação nas ruas. A construção ao lado é do 
antigo Bazar Mansur. 

A primeira rua calçada em Desterro6
Vamos retornar e fazer o mesmo trajeto pela Rua 

Padre Lourenço Rodrigues de Andrade, que ao final tem 
outra surpresa. Vamos encontrar uma praça, e do lado 
direito há um trajeto feito de pedras: essa é a primeira 
rua calçada de Desterro. Essa rua de pedras foi preparada 
especialmente para a importante visita de D. Pedro II e 
sua esposa, Dona Tereza Cristina, que vieram conhecer a 
freguesia. A viagem imperial ao sul do Brasil foi realizada 
em 1845. Ao lado está a Praça Roldão da Rocha Pires. 
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Nesse belo ambiente ao ar livre, com vista para o mar, 
nos finais de semana se realiza a Feira das Alfaias, com 
a presença de colecionadores de antiguidades, artesãos e 
artistas locais. 

O antigo jeito de construir os casarões7
Atravessando a Praça, chegamos à Rua XV de No-

vembro, que fica de frente à praia. Junto à rua de pedras 
está um sobrado, uma casa de dois andares, que é a re-
construção do antigo casarão que existia nesse mesmo 
local. Em 1971, sem uma clara explicação, ele foi pratica-
mente destruído, sobrando apenas três paredes feitas de 
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praça roldão da rocha pires

pedra. Em 2010 a casa foi reconstruída com um projeto 
mais moderno, diferente do original. Porém, parte da pa-
rede de pedra ainda pode ser vista nas laterais da casa. 
Observe os tipos de materiais utilizados na construção 
das grossas paredes: pedras de vários tamanhos, pedaços 

de telha, tijolos de barro presos na 
argamassa feita de cal provenien-
te de conchas trituradas e barro. 
Quem sabe, o antigo casarão foi 
construído para ser um local de 
comércio e seus proprietários mo-
ravam no andar superior? 

Caminhe neste trecho da rua 
para ver outras casas antigas de 
arquitetura luso-brasileira colo-

nial. Esse conjunto de casas nas ruas as quais caminha-
mos está tombado por lei municipal, sendo considerado 
Área de Preservação Cultural. 

A partir da igreja iremos seguir por uma rua denomi-
nada Caminho dos Açores para conhecer um engenho 
de farinha que se manteve conservado através do tempo! 
O Casarão e o Engenho dos Andrade ficam no número 
1.180.  Esse trajeto tem 1,4 km de distância. 
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casarão dos andrade
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Casarão e Engenho dos Andrade8
O casarão foi construído no ano de 1860 sendo 

considerado um dos melhores exemplares de residência 
da aristocracia rural existente nessa região. A fachada é 
colorida e ornamentada, as janelas de madeira mantêm o 
registro de como eram as construções da época. O casa-
rão e o engenho foram adquiridos em 1920 por Agenor 
Andrade, onde morou com a família e manteve o enge-
nho de produção de farinha ativo até 1987.  

Bem antes da chegada dos açorianos a farinha de man-
dioca já era produzida pelo povo indígena Guarani, que 
plantava e colhia a raiz e dela se alimentava e fazia a fari-
nha. Os primeiros habitantes europeus, juntamente com 
os Carijós (nome que os europeus deram aos indígenas) 
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Casarão e Engenho dos Andrade
Caminho dos Açores, 1.180

Visitação mediante agendamento prévio.
(48) 3235-2572

aprimoraram a preparação da farinha, que era considera-
da um item importante na alimentação dos navegadores 
que aqui paravam e seguiam viagem. Quando os açoria-
nos chegaram, se depararam com essas técnicas rudimen-
tares e, a partir dos conhecimentos que eles já tinham na 
moagem do trigo, praticada nas ilhas dos Açores, come-
çaram a adaptar as técnicas de produção nos engenhos. 
O tipo de solo, clima e a facilidade na produção tornou a 
mandioca o principal item da agricultura.  

As famílias proprietárias dos engenhos trabalhavam na 
produção da farinha de mandioca. Algumas delas con-
tavam com a participação de escravizados. Os mais po-
bres faziam a farinha usando algum engenho próximo de 
onde moravam, e pelo uso do maquinário deixavam uma 
parte da produção com o dono.  A farinha produzida nos 
engenhos era usada para subsistência. Também era com-
prada pelo governo e enviada para outras regiões do país. 

Os engenhos perderam sua função econômica, mas 
hoje são lugares onde a produção artesanal da farinha, 
feita a partir de hábitos antigos, permanece, não ficando 
esquecida. 

O Casarão e o Engenho dos Andrade foram tombados 
por Decretos municipal e estadual e se tornaram espaço 
cultural, mantendo ações educativas através da visitação 
de escolas, além de receber turistas. 
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a céu aberto 
museus arqueológicos Praia dOs ingLeses: 
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E   sse é um dos roteiros mais fascinantes deste guia, 
pois é um passeio à beira-mar repleto de desco-

bertas arqueológicas! Arqueologia é a ciência que 
investiga os costumes e culturas dos povos antigos 
através de materiais produzidos ou deixados por 
eles, como fósseis, artefatos, monumentos, e até 
mesmo a maneira como alteraram o ambiente em 
que viveram.  Através dessas pistas podemos inter-
pretar a maneira como eles viviam naquele lugar. 

Nesse roteiro será possível visualizar uma im-
portante cultura do passado pré-histórico na Ilha e 
também conhecer o naufrágio de um navio de pira-
tas. Essa aventura começa no lado direito da Praia 
dos Ingleses. Para se chegar ao local você deve ir 
até o início da Estrada Vereador Onildo Lemos, e a 
partir deste ponto vai caminhar até a praia e seguir 
para a direita, no sentido do costão. Antes de che-
gar ao costão rochoso, há uma construção feita de 
madeira onde está o Museu do Naufrágio. Este é o 
nosso primeiro lugar de visitação.

92
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O naufrágio de um navio pirata1
Esse é um museu que apresenta objetos e vestígios 

encontrados em um naufrágio, o qual pode ter ocorrido 
no ano de 1687.  O navio afundou bem próximo de onde 
está o museu. Para retirar as peças do fundo do mar e 
descobrir a história do navio, foi necessário o trabalho 
de mergulhadores experientes e arqueólogos que estu-
dam naufrágios. Durante os anos de 2004, 2005 e 2009 a 
equipe de mergulhadores usou um aparelho que sugava a 
areia para encontrar equipamentos e objetos que estavam 
espalhados ao redor dos restos da embarcação. A pesqui-
sa não foi concluída, pois, por estarem soterradas pela 
areia, muitas peças ainda estão no fundo do mar. Mas 

o que foi encontrado ajudou a revelar uma das mais im-
portantes passagens da história do primeiro povoamento 
da Ilha de Santa Catarina, que foi a morte de Francisco 
Dias Velho por piratas (a história da criação da Póvoa de 
Nossa Senhora do Desterro por Dias Velho é contada no 
roteiro 1 deste guia).  

A história do navio e de seus tripulantes 
Os mergulhadores verificaram que o casco de madei-

ra já estava completamente deteriorado, mas a maneira 
como os artefatos foram encontrados os levaram a con-
cluir que o barco bateu violentamente no fundo rochoso, 
abrindo a popa e espalhando a carga e parte do lastro 
(pedras que são colocadas no fundo do casco para dar 
peso e equilíbrio ao navio). Os pesquisadores descobri-
ram que as técnicas utilizadas na construção da embarca-
ção eram de origem espanhola e os artefatos encontrados 
eram de origem inglesa e de indígenas originários do Pa-
namá, Colômbia e Equador. Através de relatos de viagens 
descritas em livros e documentos antigos, os pesquisado-
res encontraram a descrição de uma das viagens do pirata 
inglês Thomas Frins.  Esse relato revela que um grupo de 
piratas liderado por Frins se apossou de uma embarcação 
em Nazca (cidade peruana) durante uma viagem em que 
pilharam outras localidades da costa americana ao longo 
do Pacífico. Na viagem a frota de navios dos piratas en-
frentou combates e ataques de espanhóis, levando a em-
barcação de Thomas Frins a se perder das demais embar-
cações. Ao tentar voltar para a Inglaterra, eles navegaram 
no sentido sul alcançando o Oceano Atlântico, e chega-
ram a uma praia ao norte da Póvoa de Nossa Senhora do 
Desterro, na Ilha de Santa Catarina. Vamos lembrar que 
as baías Norte e Sul formadas entre o continente e a Ilha 
eram conhecidas pelos navegadores por serem excelentes representação do trabalho dos mergulhadores

r o t e i r o  6 r o t e i r o  6

Filtro solar, boné e trajes confortáveis. Não se esqueça da 
garrafinha com água e um lanche leve. Lembre-se de não 

descartar o lixo na praia; leve-o com você.

o Que LeVAr?
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locais para abastecimento e recuperação de embarcações 
e pela existência de inúmeros portos naturais formados 
pelas pequenas baías de mar calmo. Naquela época, a 
pouca população existente auxiliava na recuperação dos 
barcos e navios e através de escambo havia a aquisição de 
víveres para seguir viagem. Mas se tratando de piratas, a 
população, que era muito pequena, buscava se defender. 
Thomas Frins e sua tripulação de apenas sete homens 
foram capturados através da ação de Francisco Dias Ve-
lho, que também confiscou a carga, mandando-os para 
Santos (que fazia parte da Capitania de São Vicente), 
no litoral paulista. Porém, dois anos depois, como vin-
gança, Thomas Frins retornou a Desterro matando Dias 
Velho, interrompendo, assim, a tentativa de povoamento 
iniciada por ele. Para finalizar essa história empolgante 
outra pesquisa feita através do estudo da identificação 
dos tipos de conchas, que estavam aderidas no casco e 
outras utilizadas na formação do lastro, mostrou que elas 
ocorrem no litoral dos mesmos países da trajetória feita 
no Oceano Pacífico pela embarcação de Frins. Esse tipo 
de pesquisa se chama investigação zooarqueológica! Ela 
é realizada por biólogos e utilizada nos estudos de arque-
ologia para identificar espécies de animais que existiram 
no passado em qualquer região do mundo. 

Agora que você conheceu essa história, vamos visitar o 
museu criado pelos pesquisadores do projeto para ver as 
peças e vestígios recolhidos do fundo do mar e saber mais 
sobre o naufrágio de um navio pirata. 

Museu do Naufrágio
No canto direito da Praia de Ingleses

De terça a domingo: das 14h às 20h 
(exceto último domingo do mês)

Gratuito

balas de mosquete

pregos da embarcaçãotampa de garrafa

Museu das Oficinas Líticas2
Mais adiante está um caminho feito por passarelas 

de madeira onde está um museu arqueológico a céu aber-
to, o Museu das Oficinas Líticas. 

Oficinas líticas são locais onde as populações pré-co-
loniais (aquelas que já existiam aqui antes do descobri-
mento do Brasil) fabricavam artefatos feitos de pedra. 
Em vários locais da Ilha já foram encontrados inúmeros 
tipos de artefatos feitos de pedra, por exemplo, macha-
dos, pontas de lança e até mesmo pequenos objetos com 
formatos de animais, que são chamados zoólitos. Os ar-
tefatos eram feitos por abrasão do contato entre a pedra 
e a rocha. Os tipos de marcas deixados nas rochas são 
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circulares – tanto côncavos como convexos – e de sulcos.  
Na Praia dos Ingleses você vai observar muitas marcas 
nos blocos de rochas perto da passarela. Esse é um local 
muito especial, pois há grande concentração de oficinas 
líticas de fácil observação. 

Conhecendo como são as oficinas líticas você será ca-
paz de encontrar outras oficinas nas praias: Santinho, 
Barra da Lagoa, Joaquina, Armação, Matadeiro e Nau-
fragados. Como não é possível fazer a identificação da 
idade desses sítios arqueológicos, não se sabe ao certo 
qual população criou esta tecnologia: polir pedras para 
confeccionar artefatos. Porém, aproximadamente 6.000 
anos atrás a Ilha contava com seus primeiros habitantes, 
o Povo Sambaqui, que eram pescadores, caçadores e co-
letores de itens comestíveis. Para isso, necessitavam de 
instrumentos para adquirir os alimentos, fazer seus abri-
gos, dentre outras necessidades. Ao que tudo indica, eles 
dominavam técnicas de polimento das pedras. 

Marcas circulares côncava e convexa

Marcas de sulcos

Museu das oficinas Líticas

Um percurso pela restinga3
Se você gosta de caminhar, esse passeio poderá 

continuar! Existe uma bela caminhada na restinga que 
liga a praia dos Ingleses até a praia do Santinho. Ela co-
meça a poucos metros do Museu do Naufrágio, passan-
do perto de algumas casas de pescadores. O caminho é 
repleto de vegetação, com muitas flores coloridas.  Essa 
travessia dura aproximadamente 20 minutos.

r o t e i r o  6
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A arte das inscrições rupestres4
Chegando à praia do Santinho você deve cami-

nhar até a outra extremidade da praia. Durante o verão, 
esse passeio é mais indicado no período da tarde, quan-
do o sol estiver mais fraco. A caminhada de ponta a 
ponta na Praia do Santinho dura cerca de 20 minutos e 
lá você vai encontrar o Museu Arqueológico Ar-Livre 
Costão do Santinho com incríveis inscrições rupestres 
e belas paisagens. Lá há também uma passarela feita de 
madeira, além de um grande mural com informações 
sobre as inscrições. Valerá a pena! 

Inscrições rupestres são desenhos produzidos em 
superfícies rochosas, geralmente encontradas em cos-
tões e paredões de pedra voltados para o oceano. Ob-
servando detalhadamente os desenhos encontrados 
nas rochas, os arqueólogos puderam identificar dois 
tipos de técnicas: a de perfurar a rocha e a de desgastar 

a rocha através de polimento. A maioria das inscrições 
rupestres desse lugar é de figuras geométricas. Mas até 
hoje é impossível saber o que significam. Sabemos que as 
populações pré-coloniais fizeram as inscrições rupestres. 
Quem sabe, as mesmas que utilizaram as oficinas líticas 
para fabricar artefatos na praia dos Ingleses?

DicAs extrAs De VisitAção

Ilha do Campeche. essa ilha é repleta de oficina líticas e inscrições 
rupestres, e foi reconhecida como patrimônio arqueológico e paisagístico 
Nacional. 

Museu do Homem do Sambaqui. esse museu possui um dos maiores 
acervos de arqueologia do brasil, reunindo aproximadamente cinco 
mil objetos. Na exposição de objetos feitos com pedra polida estão 
os zoólitos (objetos que representam animais), as lâminas de corte e 
machadinhas, os almofarizes (utensílio côncavo para colocar produtos 
para serem moídos), além de uma bela exposição de pontas de flechas 
feitas com diversos tipos de pedras.  

Museu do Homem do Sambaqui
Colégio Catarinense. Rua Esteves Júnior, 711 – Centro

De terça a sexta: 9h às 12h e 13h às 16h

Gratuito
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epidendrum fulgens

tibouchina urvilleana

(48) 3251-1516
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um passeio 
para conhecer

da ilha
a histório geológica

Praia da
jOaquina:

r o t e i r o  7

N   esse roteiro vamos conhecer uma das praias mais 
famosas da Ilha de Santa Catarina, a praia da Jo-

aquina. Para chegar até essa praia, deve-se ir pela 
SC-406, que segue e margeia a Lagoa da Conceição 
na chamada Avenida das Rendeiras, que ao final se-
gue para a direita. Mais adiante há a indicação do 
sentido que leva até a praia da Joaquina, que é pela 
Avenida Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago, o 
único acesso de veículos com 2 km e 300 metros de 
extensão. Já perto de chegar, você vai ver as grandes 
dunas à sua direita, que fazem parte do Parque Na-
tural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição.

Ao chegar, observe como a praia é extensa. Você 
consegue enxergar onde ela termina? Essa é uma 
praia oceânica. Na maior parte do ano, o mar é agi-
tado e tem grandes ondas. Por isso ela é ideal para 
a prática do surf. 

No canto esquerdo está a Ponta do Retiro, lugar que 
iremos visitar. Ali o mar é mais tranquilo, porém obser-
ve se há a bandeira vermelha dos salva-vidas. Ela indica 
que há correnteza e o banho de mar deve ser feito com 
cuidado. 

Veja que há um conjunto de rochas na areia. Esse lugar 
é considerado como um dos melhores para ver e entender 
como se deu a formação das rochas, morros e praias em 
Florianópolis. Um lugar para conhecer como se deu a 
história geológica da Ilha de Santa Catarina! Caminhan-
do na areia você vai notar rochas na cor preta e rochas 
com coloração clara. A explicação começa agora! 

ponta do retiro
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Ponta do retiro1
O Granito Ilha
Chegue mais perto das rochas de coloração mais 

clara e observe os detalhes das cores. Você vai perceber 
que a sua cor não é homogênea, porque nelas existem três 
tipos de minerais: o quartzo, a biotita e o feldspato. Essa 
rocha se chama Granito Ilha. Ela é muito antiga, tão an-
tiga que já estava aqui muito antes da época dos dinos-
sauros! Como ela surgiu? Cerca de 590 milhões de anos 
atrás as placas tectônicas (aquelas que formam os países e 
continentes) estavam em intenso movimento e colisão, o 
que propiciou a formação de montanhas e vulcões, dan-
do origem a essas rochas que estamos vendo aqui. Elas 
são encontradas em muitos lugares, tanto na parte insular 
como na parte continental de Florianópolis. 

As grandes rochas de Granito Ilha são facilmente ob-
servadas na Ponta do Retiro e em outras praias, onde for-
mam os costões rochosos. Essas grandes rochas, também 
ficam visíveis nas partes mais rasas do mar nas praias 
voltadas para as baías norte e sul. Podemos dizer que o 
Granito Ilha é o tipo de granito mais abundante na Ilha 
de Santa Catarina. Até mesmo os morros na Ilha e no 
continente são constituídos por este tipo de rocha, que 
não é visível por estar coberta pelo solo e vegetação. 

Grandes rochas de Granito ilha

Vamos observar as rochas de cor preta? 
Você consegue perceber que elas estão ao lado, bem 

junto do Granito Ilha? O nome dessa rocha de cor preta 
é diabásio. Cerca de 134 milhões de anos atrás, no perío-
do geológico denominado Cretáceo (o período em que os 
dinossauros viviam no nosso planeta), ocorreram outros 
movimentos intensos das placas tectônicas, provocando 
outras atividades vulcânicas e a liberação do magma. Ao 
ser liberado pelos vulcões, o magma foi preenchendo os 
espaços existentes (as falhas e fraturas) nas rochas do 
Granito Ilha. Foi o magma que deu origem ao diabá-
sio! Por causa deste evento na história de nosso planeta 
podemos ver essas duas rochas de cores muito distintas 
juntas, uma ao lado da outra, formando esse contraste de 
grande beleza. 

r o t e i r o  7

contraste entre o Granito ilha e o diabásio

Filtro solar, boné e trajes confortáveis. Não se esqueça da 
garrafinha com água e um lanche leve. Lembre-se de não 

descartar o lixo na praia; leve-o com você.

o Que LeVAr?
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As oficinas líticas
Essas rochas foram utilizadas há 6.000 anos pelos po-

vos pré-coloniais para o polimento de artefatos (macha-
dinhas, pontas de lança, dentre outros) feitos de pedra. 
Os lugares onde esta atividade acontecia são chamados 
de oficinas líticas e são repletos de marcas. O roteiro 
anterior a este é destinado à visita de oficinas líticas na 
praia dos Ingleses. Será que você consegue encontrar as 
marcas circulares deixadas no diabásio? Você encontrou 
as fendas no Granito Ilha? Passe delicadamente as mãos 
nas fendas produzidas pelo trabalho manual realizado há 
milhares de anos atrás. No mar, na restinga e nas matas 
ao redor esses povos obtinham alimento utilizando os 
instrumentos que aqui fabricavam. 

As rochas se modificam ao longo do tempo? 
As rochas sofrem constantes desgastes através das for-

ças exercidas pela natureza: o vento, a água da chuva, as 
ondas do mar, a força das raízes das plantas que, enquanto 
crescem, partem as rochas em pequenos pedacinhos. Até 
as fezes das aves marinhas provocam desgaste nas rochas. 
A esse conjunto de processos mecânicos, químicos e bio-
lógicos que ocasionam a desintegração e a decomposição 
das rochas denomina-se intemperismo. 

Um morro feito de rochas
Veja ao longe um grande morro no qual as pedras são 

retiradas para serem utilizadas na construção civil. Uma 
grande pedreira realiza a exploração econômica dessas 
rochas. Olhando com atenção você vai ver o contraste 
entre o Granito Ilha e o diabásio. Todo o morro é forma-
do pela junção dessas duas rochas.  

Mas, o que você acha dessa paisagem?  Será que essa 
atividade está provocando algum impacto na natureza? 

as raízes das plantas provocam intemperismo
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como tAntA 
AreiA se 
formou?

Após a arrebentação das 
ondas está a faixa de areia da 
praia e após a areia da praia 
está a restinga, que é a faixa 
de areia recoberta com vege-
tação. A restinga está ligada às 
dunas, que formam as grandes 
elevações de areia.  Mas, como 
essa enorme faixa de areia 
foi formada? Ao longo de mi-
lhares de anos as rochas vêm 
sofrendo intemperismo e, as-
sim, fragmentando-se, dando 
origem aos sedimentos, que 
se acumularam e ainda vêm se 
acumulando no fundo do mar. 
Então, em vários momentos da 
história na Terra (entre 120 mil 
e 2,6 mil anos atrás) acontece-
ram grandes variações do nível 
do mar, fazendo-o aumentar e 
reduzir. Esse processo natural 
trouxe sedimentos e os expôs 
com a diminuição do nível do 
mar, formando a faixa de areia 
da praia, a areia das restingas, 
a areia das dunas, além das 
planícies (grandes extensões 
de terrenos planos). Concluin-
do: para dar origem a toda 
essa areia da praia foi neces-
sário que antes houvesse a for-
mação das rochas existentes 
neste lugar e em muitos outros 
lugares.

Vamos lá dar uma 
olhada na restinga? 

2

Sobre a faixa de areia 
há uma vegetação típica, 
capaz de suportar a ação 
do vento, do sal que vem 
do mar, do solo pobre de 
nutrientes e do calor pro-
duzido pelo sol. As plantas 
adquiriram algumas mo-
dificações para viver: elas 
são rasteiras e as folhas são 
pequenas e duras, fazendo 
com que acumulem água 
na própria planta. 

Um passeio pela 
restinga da Joaquina 

3

Para ver a grande di-
versidade de plantas que 
esse ambiente tem, caminhe 
através do acesso existente 
entre os bares e restauran-

ipomoea pes-caprae
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tes e vá até a extremidade esquerda do estacionamento. 
Ali existem caminhos na areia para passear e observar as 
plantas. O outono e a primavera são as estações do ano 
mais indicadas para fazer esse passeio. Dependendo da 
época você vai encontrar determinadas plantas com flores 
e outras com frutos. Você vai ver os ninhos da coruja-bu-
raqueira (não se aproxime deles ou jogue algo no buraco 
do ninho) e quem sabe ver as corujas. Outras aves são en-
contradas nesse ecossistema, como o anu-branco (Guira 
guira), o anu-preto (Crotophaga ani) e o sabiá do campo 
(Mimus saturninus). Na época das chuvas ocorre a forma-
ção de lagoas temporárias, que oferecem um belo visual. 

restinga da Joaquina

esporte na areia 4
Que tal terminar esse 

passeio brincando de sandbo-
ard nas dunas da Joaquina? Se 
você escolher retornar e ir até as 
dunas para brincar, vai ver lá de 
cima a vegetação e as lagoas tem-
porárias de um novo ângulo.

Para saber mais sobre o tema abordado neste roteiro, veja o livro 
digital de livre acesso: Um pedacinho de terra e muitas histórias 

para contar: a geodiversidade de Florianópolis, dos autores Roberta 
Alencar, Gilson Guimarães e Nair Fernanda Mochiutti.

www.bit.ly/umpedacinhodeterra
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1-Remirea maritima - 
pinheirinho-da-praia
2-Ipomoea imperati
3-Opuntia monacantha
4-Ipomoea pes-caprae
5-Eupatorium inulifolium
6-Diodia radula
7-Oenothera mollissima
8-Dryas iulia (borboleta)
9-Noticastrum sp - Margaridinhas
10-Ageratum conyzoides - Mentrasto
11-Lantana camara
12-Canavalia rosea
13-Vriesea friburgensis - Gravatá
14-Achyrocline satureioides - 
Macela
15-Gaylussacia brasiliensis - 
camarinha
16-Athene cunicularia - 
coruja-buraqueira
17-Ninho coruja-buraqueira
18-Crotalaria sp. - 
chocalho-de-cascavel
19-Petunia littoralis
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e caminhada

costa 
da lagoa

Um passeio
de barcO

pela

r o t e i r o  8

a   Costa da Lagoa está localizada na face oeste da La-
goa da Conceição em área de Mata Atlântica. Essa 

região faz parte da Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição da Lagoa, fundada em 1750. As únicas ma-
neiras de se chegar à Costa da Lagoa são de barco ou 
caminhando por uma bela e antiga trilha, que inicia no 
final do Canto dos Araçás (Rua João Henrique Gon-
çalves). Na Costa da Lagoa existem aproximadamente 
300 casas distribuídas em seis pequenos núcleos, sen-
do o maior deles a Vila da Igreja, lugar onde está o 
Posto de Saúde, a igreja e a escola. A população da 
Costa da Lagoa é de aproximadamente 2.000 pessoas.  

Com a chegada dos açorianos o caminho da trilha 
foi aberto e a região começou a ser ocupada. Casarões 
de arquitetura luso-brasileira colonial e engenhos que 
produziam farinha de mandioca e açúcar foram cons-
truídos e logo começaram a fazer parte da paisagem.
Foi também nesse período que a vegetação dos morros trecho da caminhada

116
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foi sendo retirada para dar lugar à atividade agrícola. Na 
trilha passavam carros de boi transportando pessoas e os 
produtos produzidos, em especial a farinha, o principal 
item da economia local. Mas com o passar do tempo a 
farinha produzida foi perdendo sua importância eco-
nômica, fazendo parar o funcionamento da maioria dos 
engenhos. Sem a necessidade das grandes áreas para o 
plantio da mandioca, a agricultura passou a ser apenas de 
subsistência e, assim, a vegetação dos morros foi (e ainda 
está) se regenerando naturalmente. A pesca artesanal, de 
camarão e peixes, também foi uma importante atividade 
econômica desse lugar. 

Anos mais tarde, durante os anos de 1980, a Costa 
da Lagoa começou a atrair turistas do Brasil e de outros 
países. Com isso, surgiu uma nova possibilidade: muitas 
famílias de moradores passaram a se dedicar à gastrono-
mia, abrindo restaurantes com cardápio variado de peixes 
como a carapeva, pescada na própria lagoa. 

Em 1986, os sete quilômetros do “Caminho da Costa”, 
a sua cobertura vegetal e as construções históricas rema-
nescentes foram tombados como Patrimônio Histórico 

r o t e i r o  8 r o t e i r o  8

e Natural de Floria-
nópolis. Além disso, 
a ausência de ruas ou 
estradas fez proteger 
a beleza da paisagem, 
que você vai conhe-
cer caminhando em 
um trecho de uma das 
mais belas trilhas da 
Ilha, o “Caminho da 
Costa”. 

Este roteiro tem 

embarcações na vila da igreja

carapeva

início no centrinho da Lagoa da Conceição, onde está a 
estação de barcos (Cooperbarco), na Rua Senador Ivo de 
Aquino. Veja com antecedência na internet os horários 
de saída, pois elas ocorrem a cada 40-60 minutos. Peça ao 
barqueiro para avisar o local de descida – o Ponto 8, onde 
está o engenho. Durante o trajeto observe as paisagens 
da lagoa e da vegetação, e se prestar atenção vai ver até 
peixes saltando na superfície da água. 

vista do barco dos morros com vegetação em regeneração 
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Ponto 8, o início de nosso trajeto no Caminho da Costa1
Na chegada ao Ponto 8 é possível ver as escadas 

que levam ao caminho da trilha que iremos fazer na 
Costa da Lagoa. Chegando à trilha vire à direita, você 
vai seguir o sentido norte. Logo haverá uma placa in-
formativa sobre o Engenho, que está à sua esquerda. O 

Filtro solar, repelente, ir de tênis e trajes confortáveis. 
Não se esqueça da garrafinha com água e um lanche leve. 

Lembre-se de não descartar o lixo na trilha; leve-o com você.  

o Que LeVAr?

engenho foi construído no 
final do século 19. Cami-
nhe até lá e veja o antigo 
maquinário para fazer a 
farinha de mandioca. Este 
engenho ainda está ativo 
e de tempos em tempos a 
comunidade local mantém 
a tradição e realiza a fari-
nhada. Observe as paredes 
feitas de pedras, utilizadas 
nas antigas construções, 
e o telhado. Veja como as 
telhas são irregulares e não 

se encaixam com muita perfeição. Na época que o enge-
nho foi construído, as telhas eram feitas de barro amas-
sado e moldadas sobre a coxa de quem as fazia, por isso 
seus tamanhos não são perfeitamente iguais, dando mais 
beleza para esta construção.

o engenho

detalhes das telhas Maquinário do engenho  

A natureza da trilha2
Continuando a caminhada, sempre no sentido 

norte e sem pressa, observe a paisagem, que ora tem vista 
para a lagoa da Conceição, ora percorre trechos sombre-
ados pela Mata Atlântica. Como é um caminho antigo 
e ainda utilizado por moradores e turistas, a trilha é bas-
tante segura. Ela é larga o suficiente para que duas pes-
soas caminhem lado a lado. Porém, alguns trechos com 
pedras, exigem mais atenção, mas são de fácil percurso ao 
caminhante inexperiente. A caminhada durante a prima-
vera é ainda mais especial, pois os garapuvus estarão flo-
ridos e as pitangueiras deixam o caminho colorido com 
seus frutos vermelhos. Escute o som feito pelos bambu-
zais e pelo canto dos pássaros. Fique atento ao voo das 
grandes borboletas azuis que aparecem de surpresa. O 
próximo ponto de visitação é o casarão da dona Lóqui-
nha. Para se chegar até lá são cerca de 30 minutos de 
caminhada num trecho de 1.290 metros. 

r o t e i r o  8
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pachira glabra

pachira glabra (fruto) Morpho epistrophus catenaria

Mylon maimon (borboleta) ithomia drymo

dismorphia amphiona anartia amathea

enantia sp tripogandra diuretica

r o t e i r o  8

Um casarão e suas histórias3
Depois de uma curva tem a bela surpresa: o casarão 

da Dona Lóquinha! Veja como ele é grande! A casa foi 
construída por africanos escravizados em 1780 e mos-

Próxima parada, a cachoeira.4
Continuando o percurso da trilha, caminhando 

mais 1.520 metros, sem pressa, em 30 ou 40 minutos 
você irá chegar até a Cachoeira. No meio desse percur-
so vai encontrar um local bem sombreado pelas copas 
das árvores, com bancos rústicos feito de troncos, sen-
do ideal para um breve descanso e, quem sabe, fazer um 
lanchinho. Mais adiante, as primeiras casas da principal 
vila da Costa da Lagoa irão aparecer. Por serem mais ur-
banos, alguns trechos desse percurso foram cimentados, 
facilitando ainda mais a caminhada. Observe a maneira 

tra como era a arquitetu-
ra colonial daquela época. 
Desde a sua construção, 
no século 18, a casa passou 
de geração em geração até 
seus últimos moradores, a 
família de dona Lóquinha. 
Quando ela ainda estava 
viva, havia plantações de 
café no terreno atrás da 
casa, onde ela colhia os frutos, torrava as sementes e pre-
parava um cafezinho fresquinho. Na frente da casa havia 
um engenho, que desapareceu com o passar dos anos. O 
casarão está há bastante tempo sem receber manuten-
ção, por isso está fechado. Se houvesse a reforma da casa, 
o que você acha que poderia ter nela? Um museu, uma 
pousada, um restaurante? 
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Canoas de garapuvus5
Observe as embarca-

ções, na beira da lagoa exis-
tem muitas! Vários mora-
dores desse local possuem 
barcos que são usados como 
meio de transporte ou para 
pescar. 

Você notou as coloridas 
canoas de garapuvu? Elas 
foram criadas pelos indíge-
nas da etnia Guarani, atra-

de viver dessa comunidade, que longe do tráfego de au-
tomóveis escuta os sons dos pássaros e convive com as 
paisagens da natureza. 

A entrada da cachoeira fica do lado esquerdo, há uma 
placa que indica o caminho para se chegar até lá. Sempre 
pegando os caminhos à esquerda, em menos de 10 mi-
nutos está a piscina natural, formada pela água que vem 
da cachoeira.  

Retornando à trilha logo chegaremos à Vila da Igreja. 
Você pode continuar o passeio e caminhar até o final da 
trilha, que é muito fácil de ser feita porque é praticamen-
te plana e as paisagens continuam a ser sempre belas. 

Em 2015, a canoa de garapuvu foi declarada Patrimônio 
Histórico, Cultural e Imaterial do município de Florianópolis! 
O motivo é que a construção da canoa de garapuvu é uma 
técnica que foi transmitida de geração em geração criando 

sentimento de identidade e continuidade, contribuindo também 
para promover a diversidade cultural. O garapuvu (Schizolobium 

parahyba) é a árvore símbolo de Florianópolis. 

cachoeira

vés da técnica de escavar o tronco da árvore, esculpindo-o 
até dar a forma da canoa; e depois se tornou uma tradição 
dos açorianos. Antigamente, elas eram bem maiores, ti-
nham quatro a seis remos. Imagine o tamanho do tronco 
da árvore! Elas ainda são feitas, mas com as árvores que 
caíram naturalmente.

canoas feitas com o tronco do garapuvu

r o t e i r o  8

Pegando o barco de volta
Para voltar até a estação de barcos no centrinho da La-

goa da Conceição, você pode ir até algum dos pontos de 
paradas dos barcos (o último é o Ponto 23) e aguardar a 
chegada de um deles. Confira os horários de volta com 
alguém da região.  

curiosidade
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açoriana

ribeirÃO 
da iLha:
a herança

r o t e i r o  9

oRibeirão da Ilha está situado em um local com 
praias de mar calmo.  Um dos relatos mais anti-

gos da história da Ilha de Santa Catarina ocorreu 
em 1516, quando houve o naufrágio da última ca-
ravela da expedição do espanhol Juan Diaz de Solís 
(que foi morto no Rio da Prata), enquanto navega-
va pela entrada da Baía Sul. A perda da embarca-
ção obrigou os 17 sobreviventes a permanecerem 
na ilha. Começava o contato dos navegadores com 
os indígenas da etnia Guarani, os Carijós. Os indí-
genas forneciam alimentos disponíveis na natureza 
e de sua agricultura: milho, amendoim, mandio-
ca, mel, peixes, carne dos animais que caçavam e 
a água para beber que era encontrada nos riachos 
e ribeirões que estavam por toda parte. Em troca 
recebiam utensílios que passaram a ser úteis: anzóis, 
facas, machados.
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Anos depois, em 1526, o navegador veneziano 
Sebastião Caboto, a serviço da Espanha, viajava 
rumo ao Rio da Prata e ao entrar na Baía Sul tam-
bém perdeu uma das caravelas e precisou aportar no 
Ribeirão da Ilha. Para construir uma nova embar-
cação contou com ajuda dos Carijós e de náufragos 
que viviam com os indígenas. Caboto permaneceu 
por três meses e foi ele que deu o nome à ilha, em 
homenagem à Santa Catarina de Alexandria. Ao 
retornar para a Espanha ele registrou a localização 
e o nome da ilha no mapa mundial, que se formava 
a partir dos descobrimentos de novas terras. Então, 
com o passar dos anos a Ilha de Santa Catarina tor-
nou-se um conhecido porto para abastecimento das 
embarcações que navegavam rumo ao sul. 

Somente após a imigração açoriana, entre os anos de 
1748 a 1756, é que finalmente houve o povoamento de-
finitivo e a fundação da Freguesia do Ribeirão, em 1809. 
Estima-se que a colonização tenha sido feita por 60 fa-
mílias (cerca de 240 pessoas). Após a chegada dos aço-
rianos houve a construção de moradias, de casas comer-
ciais, da igreja, de engenhos e de olarias que produziam 
artesanalmente pratos, tigelas e até tijolos. Os primeiros 
engenhos produziam a farinha de mandioca, mas com 
o passar do tempo passaram também a produzir açúcar, 
melado e aguardente. Em 1797 já havia na região uma 
centena de engenhos. 

O Ribeirão da Ilha é um lugar especial. Além de tran-
quilo, ainda mantém no centro histórico as construções 
antigas da arquitetura luso-brasileira. Fazem parte da 
tradição local as manifestações já reconhecidas como 
Patrimônio Cultural Imaterial do município: a Festa do 
Divino, o Boi de Mamão e o Terno de Reis.  

O trajeto desse roteiro tem início no centro histórico, 
que foi a sede da antiga Freguesia do Ribeirão, localiza-
do na Rodovia Baldicero Filomeno, na altura do número 
7.429.

r o t e i r o  9
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Igreja de Nossa Senhora da Lapa1
Fundada em 1806, a Igreja de Nossa Senhora da 

Lapa foi construída pelos açorianos e africanos escravi-
zados. As grossas paredes foram feitas com pedra e arga-
massa de calcário obtido das conchas transformadas em 
cal nas caieiras misturada com barro. 

A fachada apresenta formato triangular, tendo no alto 
as duas torres, mas apenas a da direita possui sinos. Aci-
ma da porta de entrada existem três janelas de madeira 
maciça com decoração em estuque, que é uma argamassa 
feita da mistura de gesso, água e cal. Observe a porta de 
entrada de madeira maciça e desenhos em alto relevo, as 
dobradiças e a aldrava (peça móvel em formato de argola 
feita de metal, que serve para o visitante bater na porta), 
além da grande chave de ferro.  São ornamentos muito 
antigos. 

Vamos entrar na igreja? Logo na entrada, do lado di-
reito há um afresco na parede protegido por um vidro 
mostrando um painel colorido. Antigamente, as paredes 
da parte interna das igrejas eram muito decorativas, não 

eram brancas como são hoje. As 
cores eram feitas de pigmentos 
naturais diluídos em água e os de-
senhos eram feitos sobre a arga-
massa ainda fresca. 

Observe os três altares: o altar-
mor e os dois altares laterais. Eles 
possuem colunas e ornamentações 
repletas de curvas e adornos com 
a representação de folhas e flores, 
demonstrando a arte barroca no 
estilo rococó. No fundo do altar 
está a imagem de Nossa Senhora 
da Lapa, que é da época da cons-
trução da igreja. O altar-mor é se-
parado por uma grossa parede em 
formato de arco. A bela pintura 
decorativa deste arco foi restau-
rada, porém observe próximo do 
chão no lado esquerdo. Neste lo-
cal, a pintura está incompleta, pois 
foi impossível restaurá-la porque 
ela se perdeu com o tempo. Propo-
nho um desafio: Nas paredes dos 
altares laterais procure por peque-
nas áreas que mostram desenhos 
da colorida pintura original. 

r o t e i r o  9 r o t e i r o  9

afresco colorido

Festa do Divino2
Ao lado da igreja está outra antiga edificação, o 

Império do Divino. No seu interior estão guardados os 
símbolos da Festa do Divino Espírito Santo, como a ban-
deira, o cetro e a coroa para o desfile do Cortejo Imperial. 
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O morro mais alto da ilha!3
Atrás da igreja está o morro do Ribeirão. Com 

532m de altitude, ele é o ponto mais alto da Ilha de Santa 
Catarina. Observe a densa vegetação de Mata Atlântica 
nos morros. Você sabia que esta vegetação das encostas 
está em regeneração? No ano de 1900, Virgílio Várzea 
escreveu: “A zona do Ribeirão é quase toda agrícola e 

A Festa do Divino é uma tradi-
ção que ainda ocorre nos Açores 
e vem sendo mantida em Flo-
rianópolis desde a chegada dos 
açorianos. Essa festa é celebrada 
de maio a setembro em um ca-
lendário que abrange vários bair-
ros, e em cada um deles há uma co-
munidade que a realiza. Geralmente o 
cortejo sai da igreja que guarda os símbolos, 
sendo realizado por pessoas escolhidas na própria comu-
nidade, que os carregam e visitam outras casas. Fitas são 
presas à bandeira como demonstração de fé e agradeci-
mento aos pedidos alcançados. 

r o t e i r o  9

pelas suas encostas e planos floresce a mandioca, a ca-
na-de-açúcar, o milho, o feijão e o café, em amplos qua-
drados de terreno de um verde variegado”. Essas eram 
as lavouras de subsistência, de mandioca e da cana para 
produção de farinha e açúcar nos engenhos. Com o pas-
sar do tempo, as áreas de plantio foram diminuindo, a 
floresta foi voltando a crescer e nesse processo os animais 
e o vento foram dispersando as sementes e ajudando a 
plantar árvores.  

Atrás desse morro está a Lagoa do Peri, que fornece 
água para os bairros do sul da Ilha. A água que vem das 
chuvas é armazenada no subsolo da floresta, brotando 
em nascentes, formando riachos e ribeirões que descem 
pelo morro e deságuam na lagoa. Esses riachos e ribei-
rões também desciam (e ainda descem) do lado de cá, e 
talvez esse seja o motivo do nome do local onde estamos: 
Ribeirão da Ilha.

Centro histórico4
O cenário na região próxima da igreja, na Rodo-

via Baldicero Filomeno, é de casas coloridas e alinhadas. 
Algumas mantiveram a simplicidade da arquitetura lu-
so-brasileira. Outras adquiriram as características da ar-
quitetura eclética, com adornos em alto relevo na fachada 
e a platibanda, que eleva a parede da casa escondendo 
o telhado. Várias construções de arquitetura eclética são 
descritas no roteiro 4 deste guia. 

império do divino
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Um museu para conhecer o dia a dia açoriano5
A 2,8 km no sentido sul está o Ecomuseu do Ri-

beirão da Ilha. A casa transformada em museu foi cons-
truída em 1793, está mobiliada e contém um vasto acervo 
formado de utensílios dos séculos 18 e 19. Os principais 
destaques da coleção são: uma caixa de música do ano 
de 1876 que toca óperas de Verdi, um belo e delicado 

Ferro de passar roupa

Gramofone

r o t e i r o  9

Este lugar é um dos mais antigos núcleos de coloniza-
ção açoriana na Ilha. A Igreja e seu entorno foram inclu-
ídos em Área de Preservação Cultural e protegidos pela 
Lei Municipal nº 2.193, de 1985.

as casas alinhadas de arquitetura luso-brasileira

oratório feito em madeira 
e um gramofone que ainda 
funciona. Como era comum 
nas casas dessa época, a água 
a ser utilizada era trazida de 
um ribeirão. O fogão era à le-
nha e o ferro de passar roupa 
era aquecido com as brasas 
do fogão. Próximo da cozinha 
está a sala de costura, com um 
descaroçador de algodão, uma 
fiadeira (que unia as fibras do 
algodão fazendo o fio) e um 
tear, mostrando que antiga-
mente era necessário plantar 
o algodão, preparar os fios 
e tecer o tecido para, então, 
confeccionar as roupas.  

Na propriedade há um en-
genho construído em 1893 
com todo o maquinário e ma-

casas de arquitetura eclética
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Ecomuseu do Ribeirão da Ilha
Rodovia Baldicero Filomeno, 10.106

Abre para visitação amadorística mediante
agendamento prévio. Na propriedade também há a
Pousada do Museu e um restaurante aberto ao público.

(48) 3237- 8148 ou 48 99960-9072

ecomuseuribeirao@gmail.com

sevadeira do engenho de farinha Fogão a lenha

Porto do Contrato6
Voltando em sentido norte, na Rodovia Baldice-

ro Filomeno nº 5.544 existem os vestígios de um antigo 
porto feito de pedras. A distância da Igreja até lá é de 1,9 
km. Esse lugar era utilizado para o comércio de merca-
dorias dos produtores do Ribeirão da Ilha e adjacências, 
atraindo compradores e vendedores do Sul da Ilha. Tor-
nou-se um local de se fazer contratos de compra e ven-
da, por isso, o nome Porto do Contrato. O cais, formado 
pelo porto, foi utilizado até década de 1940. Após esse 
período, as estradas começaram a ser abertas e o trans-
porte marítimo foi perdendo a sua importância. Então, 
as atividades comerciais do porto foram diminuindo até 
deixarem de existir. Essa região também teria sido o local 
onde, em 1526, Sebastião Caboto se instalou enquanto 
reconstruía uma de suas embarcações. Se você observar 
com atenção, vai perceber que estamos numa grande baía, 
denominada Baía do Ribeirão, lugar muito apropriado 
para ancoragem de naus e caravelas em busca de reparos, 
abastecimento de água e de víveres. 

indo em sentido sul, no final da rodovia baldicero Filomeno, 10 km 
após o ecomuseu está a localidade denominada Caieira, palavra 
que denominava os fornos onde se preparava a cal. antigamente, 

a cal utilizada na construção de casas era proveniente dos 
sambaquis (grandes depósitos de conchas deixados pelas 

populações pré-coloniais, cujos moluscos serviram de alimentação). 
É também neste lugar que está a praia onde possivelmente ocorreu 

o naufrágio da embarcação da expedição de Juan diaz de solís, 
após a travessia pela estreita entrada na baía sul.

teriais necessários para as etapas da produção de farinha 
de mandioca. Perto há outro maquinário para a moagem 
da cana e um tacho para o preparo do melado e do açúcar. 
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pela ponte
um PasseiO
Hercílio Luz

t ente imaginar a travessia da Ilha-continente feita 
de lanchas, balsas e pequenos barcos à vela que 

saíam dos diversos trapiches – da Praça XV de no-
vembro, do Mercado Público e de tantos outros lo-
calizados nas baías norte e sul. Antes da construção 
da ponte Hercílio Luz, as embarcações eram o meio 
de transporte para os moradores chegarem até o 
continente. Naquela época, toda a atividade comer-
cial dependia do transporte marítimo. Justamente 
por causa da dificuldade de acesso entre a Ilha e o 
Continente, o desenvolvimento econômico, a urba-
nização e o crescimento de Florianópolis se tornava 
lento. Por isso a cidade corria o risco de perder o 
posto de capital do estado para outras cidades em 
que o desenvolvimento econômico era mais veloz.  
A construção de uma ponte que ligasse a capital ao 
continente se tornava cada vez mais urgente. En-
tão, durante o governo de Hercílio Luz, uma pon-
te pênsil (ponte com vão central suspenso) feita de 
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ferro e aço foi construída. Foi um projeto muito moderno 
para a época, tanto no design como nas técnicas e mate-
riais empregados na sua construção. 

A construção começou em 1922. Grande parte dos 
operários que trabalharam na construção eram cidadãos 
de Florianópolis, e era tanta gente que todos conheciam 
alguém que também realizava esse trabalho. Enormes 
peças de ferro e aço foram trazidas dos Estados Unidos e 
transportadas em navios. Passados quatro anos de cons-
trução, a inauguração foi numa tarde chuvosa do dia 13 
de maio de 1926. A ponte deveria se chamar Indepen-
dência, porém recebeu o nome Hercílio Luz, em home-
nagem ao governador que deu início à obra e morreu sem 
ter a chance de vê-la pronta. 

Nessa época, a população de Florianópolis era de ape-
nas 46 mil habitantes. Tente imaginar a sensação das pes-
soas ao atravessar a pé a ponte, que agora permitia facil-
mente o acesso entre a Ilha e o Continente! Logo após a 
inauguração, o número de automóveis começou a crescer. 
A travessia ficou mais rápida, indo de carro, ônibus, de 
bicicleta ou até mesmo a pé! 

Oferecendo maior facilidade nos deslocamentos, a 
ponte deu enorme impulso ao crescimento da capital. 
Enquanto isso o transporte marítimo foi perdendo sua 
importância, sendo cada vez menos necessário, até dei-
xar de existir e ser totalmente substituído pelo transporte 
terrestre. Quem dera tivesse continuado até hoje! Não se-
ria bom ter barcos que transportassem um grande núme-
ro de pessoas, em travessias continente-ilha-continente, 
melhorando a mobilidade urbana? 

A ponte Hercílio Luz foi projetada para durar apenas 
30 anos, mas isso não aconteceu. Mesmo após a constru-
ção da ponte Colombo Salles, inaugurada em 1975, ela 
ainda era utilizada aguentando a travessia de ônibus e 

automóveis. Sem manutenção, já com muitas corrosões 
em sua estrutura e correndo o risco de cair, em 1982 ela 
foi fechada. Para que não caísse, foram colocados emer-
gencialmente cabos de aço para auxiliar na sua sustenta-
ção. Então, em 1988 ela foi reaberta, mas desta vez, por 
garantia, apenas para passagem de carroças, pedestres, 
motos e bicicletas. Passados três anos, foi fechada defi-
nitivamente, pois já estava muito danificada pelas ferru-
gens. Ao longo de quase 30 anos houve várias tentativas 
de reformá-la, mas as obras eram interrompidas por falta 
de recursos financeiros ou dificuldades na execução. So-
mente em 2016 uma construtora portuguesa assumiu a 
reforma, substituindo praticamente quase todas as suas 
partes e peças, deixando-a novinha em folha. Com 93 
anos de idade a velha senhora, como é carinhosamente 
chamada, foi finalmente reaberta no dia 30 de dezembro 
de 2019. Milhares de pessoas foram atravessar a ponte 
a pé, observar de perto a sua estrutura, fotografar e se 
emocionar. 

ponte Hercílio Luz na década de 1960.
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entrada do parque em frente a ponte Hercílio Luz

Parque da Luz1
Antes de atravessar a ponte, vamos dar um passeio 

pelo Parque da Luz e conhecer um pouco de sua histó-
ria. Antigamente esse lugar, chamado de Colina da Vista 
Alegre, foi escolhido em 1840 para ser o Cemitério Mu-
nicipal. Quando o cemitério foi inaugurado, não havia 
construções e moradias próximas dessa colina. Mas com 
o passar do tempo, a região à beira-mar foi crescendo e 
sendo ocupada. Havia o Cais do Porto (Cais Rita Maria), 
o estaleiro Arataca e as fábricas de Carl Hoepcke de pre-
gos e pontas e a fábrica de rendas e bordados (o prédio 
ainda existe na esquina das ruas Hoepcke e Conselheiro 
Mafra), além do surgimento de casas que formavam a 
vila operária.  

Com a urbanização, desagradava a população ter um 
cemitério no alto de um morro e que acabou se tornando 
tão visível. A construção da ponte fez mudar a paisagem, 
pois a cabeceira insular foi planejada para ser justamente 
no morro onde havia o cemitério. Também houve a ne-
cessidade de abertura de ruas para darem acesso à ponte. 
E, assim, o Cemitério Municipal foi transferido para o 
bairro do Itacorubi. Após a retirada do cemitério foi rea-
lizada uma grande terraplanagem, que fez diminuir a al-
tura do morro. Porém, após a inauguração da ponte, toda 
a área onde hoje é o parque ficou vazia e praticamente 
abandonada. Em 1988, quando a ponte foi reaberta para 
pedestres e ciclistas, os moradores da região solicitaram 
que a área começasse a ser utilizada como parque. Mas a 
Prefeitura Municipal também manifestou interesse pelo 
lugar e queria construir ali a sede da Prefeitura. A comu-
nidade de moradores foi contrária à ideia argumentando 
que a área deveria ser pública e se destinasse ao lazer da 
população. Nesse movimento comunitário surgiu a As-

sociação dos Amigos do Parque 
da Luz, conseguindo, através de 
sua atuação, que o lugar se tor-
nasse oficialmente Área Verde 
de Lazer e posteriormente, em 
1997, passasse a ser o Parque da 
Luz. 

Com área de 37.435 m² a ser 
cuidada, a Associação promo-
veu em 2001 o plantio de árvo-
res e o ajardinamento do parque 
e mutirões de limpeza. E assim, 
está ocorrendo a preservação de 
um lugar de valor histórico e 
paisagístico. Aos poucos, o Par-
que vem sendo assimilado pela 
cultura urbana, onde periodi-
camente acontecem atividades 
culturais.  

Um dos acessos ao Parque da 
Luz fica justamente de frente 
para a cabeceira da ponte. Este 
parque urbano é totalmente ar-
borizado com lugares para des-
canso, rotas para caminhada, 
campo de futebol e parquinho. 
A visitação é recomendável du-
rante o dia. 

em frente ao parque e 
próxima à cabeceira da 
ponte está a estátua 
de Hercílio Luz e um 

mirante de onde se 
observa a ponte e a 

orla marítima. 
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Vamos caminhar na ponte?2
Essa bela obra de en-

genharia é o cartão postal 
de Florianópolis! É a maior 
ponte suspensa do Brasil, com 
821 metros de comprimento. 
O vão central, que é a parte 
pênsil da ponte, de pilar a pi-
lar tem 340 metros de com-
primento. As duas torres têm 
74 metros de altura! Sentindo 
o vento no rosto vamos atra-
vessar a pé a Ponte Hercílio 
Luz. O visual é lindo e a sen-
sação é indescritível! Como a 
ponte foi feita no ponto mais 
próximo entre o continente 
e a ilha, podemos observar 
muito bem a orla marítima 
de ambos os lados. O canal de 
mar formado pela proximida-
de do Continente com a Ilha 
recebeu dos indígenas Cari-
jós o nome tupi-guarani de  
Yjurire-mirim, que quer di-
zer: boca d’água pequena. 

Olhe para o lado direito, 
quase debaixo da ponte. Lá 
está o Forte de Sant’Ana com 
os canhões apontados para 
o mar. Veja se consegue ver 
mais adiante uma grande e 
alta chaminé feita de tijolos. 
Ali ficava o prédio onde fun-

cionava o incinerador de lixo da cidade. Entre 1907 e 
1958 todo o lixo da cidade chegava a este lugar carregado 
em carroças para, então, ser incinerado. Observe também 
as pistas da Avenida Beira-Mar Norte. Essas avenidas 
foram construídas sobre um aterro feito em 1960, num 
local onde antes havia a bela Praia de Fora, repleta de 
belas chácaras. 

Observe agora a paisagem próxima ao final da ponte. 
Na parte continental dá para ver outra avenida, a Aveni-
da Beira-Mar Continental, no bairro do Estreito. Perto 
da cabeceira da ponte havia outro forte, o Forte de São 
João, que já não existe mais. Próximo desse lugar havia 
um trapiche que, pela proximidade com a Ilha, tornava as 
travessias de barco mais rápidas.

Olhando para o lado esquerdo podemos observar duas 
pontes: a Colombo Salles, que faz o fluxo de carros para 
o continente e a Pedro Ivo Campos, que faz chegar os 
carros até a Ilha. Quando a Ponte Colombo Salles foi 

avenida beira-Mar continental
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inaugurada, em 1975, ela passou a oferecer outro aces-
so ilha-continente-ilha. Na época da construção foi feita 
uma enorme área de aterro que chegou a encobrir uma 
ilhota, a Ilha do Carvão (tem esse nome porque era usada 
como depósito de carvão mineral), lugar onde está um 
dos pilares de sustentação da Ponte Colombo Salles. Esse 
grande aterro afastou o centro da cidade da beira do mar 
e modificou completamente a paisagem. Esse novo espa-
ço possibilitou a construção de avenidas e o surgimento 
de várias construções, como por exemplo, o Terminal Ro-
doviário Rita Maria. 

Ao chegarmos no meio do trajeto da ponte podemos 
perceber a imensidão das Baías Norte e Sul. A Baía Nor-
te está à sua direita e a Baía Sul à sua esquerda. Neste 
ponto, a altura da ponte é de 30 metros em relação ao 
nível do mar. 

Observe os olhais, que são as estruturas que seguem fi-
xando os cabos que se prendem às duas grandes torres da 
ponte. Os cabos com os olhais nos dão a impressão de uma 
corrente de bicicleta. Os olhais são importantíssimos, pois 
são eles que garantem a firmeza dos cabos de aço que sus-
tentam a parte pênsil da ponte. 

A ponte balança! Olhe para cima, veja se os cabos se 
movimentam, e com isso a ponte também balança. Essa 
sensação é mais perceptível quando há vento.  

Em 1992 a ponte foi tombada como patrimônio histó-

Caminhando na região continental3
Depois de atravessar a ponte, você estará na par-

te continental da capital. Vamos caminhar até o bairro 
Estreito.  Ao sair da ponte Hercílio Luz, deve-se seguir 
em direção à rua Fúlvio Aducci. A caminhada é muito 
agradável e logo você vai chegar na Avenida Beira-Mar 
Continental. Desse lugar você tem a oportunidade de ver 
a Avenida Beira-Mar Norte (na ilha) e a ponte Hercílio 
Luz de um novo ângulo. Esse amplo calçadão também é 
ideal para um passeio de bicicleta!

Um grande aterro possibilitou a construção dessa 
avenida, fazendo melhorar o trânsito no maior bairro 
da parte continental de Florianópolis. A extensão é de 
2,3 km e termina perto de um lugar denominado Pon-

cabos com os olhais
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rico, artístico e arquitetônico do município de Florianó-
polis. Em 13 de maio de 1997, o tombamento da ponte 
Hercílio Luz foi homologado pelo governo estadual e no 
ano seguinte veio o tombamento em nível federal; isso 
garantiu a memória histórica da ponte, impedindo os 
projetos para a sua demolição.
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ESTREITO

Praia de Balneário do Estreito

Ponte Hercílio Luz

O bairro Estreito e outros 
próximos a esse pertenciam 
ao município de São José. 
Eles foram incorporados 
à cidade de Florianópolis 
em 1944 para expandir a 
área territorial da capital. 

Após a construção da 
Ponte, o Estreito também 

se desenvolveu. A paisagem 
formada por grandes 

terrenos com chácaras 
deu lugar aos quarteirões 
e ruas. Além disso, com a 
inauguração da ponte o 
acesso às praias de mar 

calmo do lado continental 
se tornou fácil aos 

moradores da Ilha. Pode-
se dizer que a partir dessa 
facilidade, a população de 
Florianópolis começou a 

criar o hábito de ir à praia, 
pois até aquela época 
as praias e o mar eram 

utilizados basicamente para 
a pesca artesanal.

curiosidade
praia de balneário

ta do Leal. Oficialmente, 
o nome é Avenida Poeta 
Zininho, em homenagem 
ao compositor e músico 
nascido em Florianópolis 
e que fez o hino oficial da 
cidade (a letra da música 
é apresentada no roteiro 2 
deste guia). 

Se você quiser conti-
nuar esse passeio, ao final 
da avenida, siga pela Rua 
Quinze de Novembro. Já 
estamos no bairro Balne-
ário. No final da rua, do 
lado direito, está a Ponta 
do Leal. À esquerda está 
a Praia de Balneário, que 
fica na Rua Engenheiro 
Agrônomo Jaime Mauro 
Knaben. O trecho é curto e 
oferece outra tranquila ca-
minhada à beira-mar. 
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HORA DE BRINCAR!
Perto da Avenida Beira-Mar Continental 

tem uma ótima área lazer recém-
revitalizada, a Praça Nossa Senhora 
de Fátima. Para chegar lá atravesse 

a avenida na altura da Rua Dr. Heitor 
Blum, caminhe por ela e vire na 

primeira rua à direita (Rua Fúlvio 
Aducci), após dois quarteirões está a 

praça. Repleta de árvores e com muito 
espaço, procure pelo parquinho, as 

quadras esportivas, os locais para os 
pets e para as bicicletas. 

todo o percurso 
deste roteiro também 

pode começar no 
sentido contrário, 

ou seja, no sentido 
Continente-Ilha!

dica

r. dr. Heitor blum

r. Manoel ramos de oliveirar. souza dutra

r. afonso pena

r. prof.antonieta de barros

Praça N. S. 
De Fátima

r. araci vaz callado r. Fúlvio aducci

r. Gen. Liberato bitencourt
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descendo a ponte Hercílio Luz e seguindo no sentido sul, há os 
bairros com trechos à beira-mar: coqueiros, itaguaçu, bom abrigo 

e abraão. a sugestão é que se faça o percurso ponte-coqueiros 
de automóvel devido às dificuldades desse trajeto para ser feito 
a pé. em coqueiros há um parque muito agradável e excelente 

área de lazer, com feiras artesanais nos finais de semana. o bairro 
seguinte, itaguaçu, foi onde nasceu e viveu Franklin cascaes, 

pesquisador, artista e folclorista, que dedicou parte de sua vida ao 
registro das histórias e lendas açorianas. as histórias narradas pelo 

povo açoriano eram cheias de fantasias, tendo as bruxas como 
personagens, que eram percebidas nos elementos da natureza. 
Na praia de itaguaçu há uma placa em homenagem a Franklin 

cascaes, e nela está descrita a história salão de Festas das bruxas 
de itaguaçu. as grandes pedras distribuídas na parte rasa do mar 
serviram de inspiração para essa história. bem perto dali, está a 
antiga residência de Hassis, que foi transformada em museu e 

abriga o acervo do artista. são de Hassis os desenhos no piso da 
praça Xv de novembro (apresentado no roteiro 1 deste guia).

COQUEIROS

BOM ABRIGO

ABRÃAO

Parque de 
Coqueiros

Praia das
Palmeiras

Praia de
Itaguaçu

Praia do
Meio

Praia da
Saudade

ITAGUAÇU

Salão de Festas das 
Bruxas de Itaguaçu

Museu Hassis

BR 282
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R. das Palmeiras

BR 282
BR 282

Museu Hassis
Rua Luiz da Costa 
Freylesben, 87 - Itaguaçu

De segunda a sexta: 
14h às 18h

Gratuito

(48) 98468-5604
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Sou bióloga e moro nessa 
bela capital há mais de duas 
décadas. A inspiração para 
escrever este livro veio da 
vontade de incentivar o 
leitor a caminhar, a observar 
e a descobrir que tanto as 
paisagens urbanas como 
aquelas dos ambientes 
naturais nos fazem entender 
a história de Florianópolis. 
Para conhecer os livros que 
eu já escrevi, visite o site 
www.cristinasantos.com.br

Théo Takase
Nasci em Florianópolis, 
sou universitário e gosto 
de realizar atividades ao ar 
livre, como jogar bola, surfar 
e pescar. Sou iniciante na 
prática da arte da fotografia, 
o que transformou minha 
participação neste projeto em 
um gratificante desafio. Esse 
é o primeiro livro em que 
participo como coautor.
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