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Abstract: This study aims to propose alternatives for the landscape revitalization and tourist-cultural 
information of one of the few places of the southern coast of the country that preserves traces of the 
colonization of the Azores. Placed in southwest of Santa Catarina Island, the historic site of 
“Ribeirão da Ilha” has been suffering with the degradation and the loss of its characteristics, 
although it still presents the urban configuration estabilished by the portuguese royal provisions and 
it still has pictorial and ecletic lusitanian brazilian houses. In order to make the population conscious 
about the richness of the locality, so that it can be appreciated and, therefore, preserved, some 
fundamental concepts were explorated for its sustentability. Between them, take place the 
implantation of explicative routes, the adoption of alternatives transport ways, the incentive for the 
cultural turism and the unavoidable reestruturation of the public open spaces. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
“Chegar no Ribeirão da Ilha é fazer uma viagem no tempo e na história, e conhecer o lugar onde a 
cultura açoriana está mais forte, viva e preservada em Florianópolis. Não há lugar melhor para se 
conhecer a verdadeira alma da Ilha de Santa de Catarina do que o Ribeirão. A história de 
Florianópolis passa inevitavelmente por lá” (MAFRA, 2001). “O tempo passou, mas parece ter 
esquecido de visitar o Ribeirão. A impressão mais forte é a de que o relógio parou ou marca as horas 
de uma forma mais lenta. Caminhar pelas ruas do centro da Freguesia do Ribeirão da Ilha é 
vislumbrar uma Florianópolis provinciana, com ares de cidade do interior, pacata, ordeira e 
graciosamente encantadora.” (SANCHES, 2001) 
 

Apesar de toda esta beleza e de o Ribeirão da Ilha ser considerado um dos poucos locais do litoral sul 
do país que ainda preserva os traços da colonização portuguesa, a carência de informações a respeito 
de sua história, cultura e arquitetura faz com que a região não seja valorizada na sua amplitude. 
Assim, a falta de conhecimento da população sobre localidade reflete na degradação de sua paisagem, 
tornando urgente a implementação de um projeto que, além de revitalizar o núcleo histórico, transmita 
informações que substanciem a conscientização das pessoas em relação ao patrimônio. 
 

Duas questões motivaram e guiaram todo o processo de projeto: 
- Que conhecimentos deverão ser repassados à população? 
- Como levar estas informações até as pessoas? 
 



 
 

Figura 1 - Ilha de Santa Catarina. Foto 
Satélite SPOT 3 (1998), sem escala. 

Este artigo pretende justamente apresentar o Ribeirão da Ilha e todos os aspectos que o norteiam, 
desde a sua descrição, o processo histórico de ocupação ocorrido até a sua atual condição, 
fundamentando a primeira questão, acima referida. Posteriormente, com o objetivo de responder à 
segunda questão, será exposta uma ampla gama de propostas para a informação turístico-cultural e 
revitalização paisagística local, buscando sua valorização perante a população. Certamente todas estas 
alternativas de projeto irão exteriorizar o sentimento de preservação que se encontra embutido em 
cada indivíduo, seja ele morador ou visitante, fornecendo-o subsídios para a construção de um novo 
modo de pensar e agir diante do patrimônio. 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 
Situado à Sudoeste da Ilha de Santa Catarina, às margens da Baía Sul, encontra-se o Distrito 
Administrativo do Ribeirão, que compreende diversas localidades, dentro de uma área aproximada de 
52 Km2. 
 

A partir de um processo de ocupação realizado pelos primeiros colonizadores do sul do Brasil, 
constituindo-se numa frente de expansão da colonização açoriana, o Ribeirão foi durante séculos o 
centro de atividades comerciais e extrativas do sul da Ilha. Com a ligação entre esta e o continente 
realizada a partir do estreito central, na década de 20 do século passado, o Ribeirão perdeu sua função 
de porto de trocas e de venda de mercadorias, bem como a de área de minifúndios, quando todos que 
lá moravam encontravam sua subsistência. Com a facilidade do automóvel e o desenvolvimento do 
centro de Florianópolis, o Ribeirão da Ilha sofreu com a migração de muitos de seus habitantes. 
Atualmente, sua função em relação à cidade é de dormitório dos que no centro trabalham, sendo que, 
durante a semana, circulam pela rua, na maioria, idosos e crianças. O turismo no local vem crescendo 
gradativamente, apesar de ainda pouco expressivo, não sendo suficientemente explorado e 
incentivado.  
 

Embora a preservação do traçado urbano original do seu 
núcleo histórico e a presença de um peculiar casario luso-
brasileiro e eclético reflita o rico passado local, a paisagem 
do Ribeirão hoje se encontra num crescente processo de 
degradação e desvalorização, em razão da falta de 
conscientização da população e da adequada exploração de 
todos os seus potenciais. 
 

Devido à grande extensão do Distrito e da importância 
cultural de alguns de seus locais para a cidade, limitou-se o 
presente estudo ao trecho que compreende as seguintes 
localidades (ver Figura 1): 
 

Ao Norte (A): Ribeiraco. 
Ao Sul (B): Ponta do Caiacangaçú 
À Leste (C): Morro do Ribeirão. 
À Oeste (D): Oceano Atlântico. 
 

Cabe aqui ressaltar que a área escolhida abrange grande 
parte da orla do Distrito, já que esta se encontra classificada 
pelo Plano Diretor de Florianópolis como de incentivo ao 
turismo, apontado como grande potencial local a ser 
explorado, em razão da forte presença de elementos naturais 
e possibilidade de implantação deste tipo de infra-estrutura 
que o relevo oferece. Além disso, a única via de acesso ao 



 
 

Figura 2 - Ribeiraco. (Obs.: A partir desta figura, todas as fotografias não referenciadas fazem parte do 
acervo pessoal da primeira autora) 

Figura 3 - Configuração da Freguesia no início do 
século XVIII. A atual Rodovia Baldicero Filomeno 

aparece margeando a orla. As ruas transversais eram, 
inicialmente, apenas caminhos. Fonte: NETO, 

PEREIRA, PEREIRA, 1991. 

sul da ilha, Rodovia Baldicero Filomeno, margeia esta parcela da orla, atravessando também o núcleo 
histórico local, constituindo-se num importante condicionante de projeto. 
 

Dentro do trecho selecionado, duas áreas destacam-se em termos paisagísticos e histórico-culturais, o 
Ribeiraco e a Freguesia do Ribeirão (ver Figura 1), tendo recebido um maior enfoque dentro da 
presente proposta, constituindo-se em modelos de reestruturação e revitalização a serem seguidos nos 
demais espaços.  
 

Localizado no ponto inicial de visualização da orla, quando se chega ao Distrito, a partir do centro da 
cidade, o Ribeiraco (ver Figura 2) é a área situada na foz do Rio Ribeirão, resguardada por várias 
ilhotas, sendo a maior e mais importante a Ilha D. Francisca. O nome Ribeiraco foi dado pelos índios 
carijós, que já habitavam a região havia cerca de dois mil anos, porém, aos poucos foi sendo 
substituído e hoje é denominado Barro Vermelho. Adotou-se para o projeto a denominação original 
do lugar, no intuito de resgatar mais um dos peculiares aspectos da cultura local. Ocupado atualmente 
por construções ilegais, o Ribeiraco não é reconhecido e valorizado pela população nativa e visitante.  
 

 
A Freguesia do Ribeirão da Ilha  (ver Figura 3) é o núcleo histórico da localidade, apresentando ainda 
preservado o traçado urbano original ditado nas provisões régias portuguesas, além de possuir o maior 
número de construções antigas agrupadas da região. É o único trecho da área de intervenção 
classificado como de preservação cultural pelo Plano Diretor da cidade, onde o valor do “sítio” foi 
considerado para a preservação, tal qual ditava a Carta de Veneza, de 1964, e não o “Monumento” em 
si, já que foi o conjunto quem alcançou, com o tempo, um significado cultural (TELLES, 1984). 
Nesta área qualquer alteração no terreno ou 
nas edificações deve ser feita com a prévia 
consulta do SPHAN (Serviço do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Natural do Município). 
A Igreja de Nossa Senhora da Lapa, 
construída com pedra, cal e óleo de baleia e 
consagrada em 1806, é o único prédio do 
trecho em estudo tombado pelo Município, 
enquadrado em uma categoria em que são 
obrigatórios a preservação e o restauro, 
proibindo-se qualquer alteração nas suas 
características, tanto internas quanto externas. 
 
 
3. PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO 
 
A chegada dos europeus à Ilha de Santa Catarina está relacionada aos descobrimentos marítimos 
ibéricos e sua estratégica situação geográfica, estando localizada na rota das expedições que 
buscavam o Oceano Pacífico com destino às Índias, contornando o Cone-Sul da América.  
 

O primeiro registro da chegada dos espanhóis ao Ribeirão da Ilha data de 1515, quando dezenove 
náufragos da expedição de Juan Dias de Solis refugiaram-se na área então chamada Ribeiraco, atual 
Barro Vermelho. Embora não existam documentos que comprovem a existência dos primeiros 
núcleos de povoamento, acredita-se que este tenha sido o sítio inicial das ocupações.  



 
 

Figura 5 – edificação 
eclética em ruim estado 

de conservação.

Figura 4 – edificações 
luso-brasileiras 

descaracterizadas. 

Figura 6 – mobiliário 
urbano deficiente. 

Figura 7 – Rodovia 
Baldicero Filomeno. 

 

 A segunda passagem dos espanhóis, da qual se tem conhecimento, registra-se em 1526, com a 
chegada de Sebastião Cabotto, que comandava uma expedição às Ilhas Molucas, quando perdeu sua 
Nau Victoria, durante um temporal nos arredores da Ilha. A partir do estabelecimento de Sebastião 
Cabotto no Barro Vermelho é que comprovadamente se inicia o povoamento do Ribeirão da Ilha. 
 

Após o registro destes fatos históricos, pouco se sabe sobre o Ribeirão da Ilha até o desembarque de 
seis mil açorianos na Ilha de Santa Catarina entre 1748 e 1756, dos quais cerca de cinqüenta casais 
foram conduzidos ao Sul da Ilha, iniciando a colonização da região. 
 
 
4. O RIBEIRÃO DA ILHA HOJE 
 
Com a chegada da tecnologia e o surgimento de oportunidades de trabalho 
no centro da cidade, o Ribeirão da Ilha deixou de ser uma localidade auto-
sustentável, passando a ser praticamente um bairro dormitório, ao contrário 
dos séculos anteriores, quando sua economia era baseada na pesca e na 
agricultura. Como conseqüência, um processo de degradação foi iniciado, 
causando a modificação e a desvalorização de parte de suas características 
originais. A construção das estradas contribuiu com o gradativo, porém, 
pouco expressivo, aparecimento de turistas, que  hoje transitam pela região 
sem maiores informações.  
 

Assim, diversos problemas são detectados hoje no Ribeirão da Ilha, como 
segue: 
 

- descaracterização e/ou má conservação da paisagem e das edificações 
históricas (ver Figuras 4 e 5) pelos próprios moradores (embora estejam 
preservadas por lei), por falta de informação; 
 

- carência de espaços públicos e mobiliário adequados não só para o 
recebimento de visitantes como para o usufruto dos próprios moradores 
(ver Figura 6); 
 

- circulação permanente e relativamente intensa de veículos motores na 
principal via da Freguesia, Rodovia Baldicero Filomeno, comprometendo a 
segurança dos transeuntes e a integridade do casario;  
 

- falta de um local apropriado para o estacionamento de veículos nos 
arredores da Freguesia, que hoje são estacionados ao longo de suas ruas, 
poluindo a paisagem histórica (ver Figura 7);  
 
- a orla, um dos elementos mais marcantes do Ribeirão, não pode ser 
apreciada nos domínios da Freguesia (apenas a partir de uma pequena 
praça linear), já que edificações construídas ilegalmente na década de 80 
tornaram-se barreiras visuais entre as vias e o mar; 
 

- perda de diversos costumes e cultura popular, com o falecimento de 
moradores ilustres e folclóricos do Ribeirão, já que os jovens, atualmente, 
não cultivam mais as tradições que são deixadas pelas pessoas idosas; 
 



 
 

- falta de sinalização em locais importantes para o desenvolvimento da localidade, que passam 
despercebidos e desvalorizados pelos visitantes;  
 

- infra-estrutura deficiente no que diz respeito ao recebimento de turistas, apesar da presença de 
alguns restaurantes típicos e pousadas; 
 

- a geração local de renda é inexpressiva, ao contrário dos séculos anteriores, onde quase a totalidade 
da renda era produto da pesca e da agricultura. O turismo surge, atualmente, como uma base 
econômica promissora. 
 
 
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROJETO 
 
Apresentadas na Introdução deste trabalho, duas questões foram adotadas como elementos 
motivadores e direcionadores do projeto, apresentando importância primordial para o sucesso da 
revitalização da paisagem do Ribeirão da Ilha. Sendo um dos principais objetivos fornecer à 
população informações turístico-culturais sobre a localidade, a primeira questão apontou os aspectos 
mais relevantes a serem apresentados. Já a segunda questão possibilitou não só a idealização de 
alternativas para a adequada exploração e repasse destes conhecimentos, mas também como estas 
acabaram refletindo em outros aspectos, entre eles a criação de meios alternativos de transporte e a 
reestruturação dos espaços abertos de uso público. 
 

Seguem as respostas dadas às referidas questões, justificando e delineando todas as idéias aqui 
apresentadas: 
 

- Que conhecimentos deverão ser repassados à população? 
Tendo em vista todo o processo de desenvolvimento do Ribeirão da Ilha e sua importância 
fundamental para o início da ocupação da Ilha de Santa Catarina, é necessário que a população 
também compartilhe dos conhecimentos pertinentes à História, à Cultura e à Arquitetura local.  
Apresentando relevante importância para o desenvolvimento da região, a História pode ser percebida 
no casario preservado, no traçado urbano e nos costumes do lugar. A Cultura é, certamente, um 
aspecto que deve ser conhecido para que não padeça com o passar dos anos. Os ditados populares, a 
religião e as festas religiosas, o artesanato, o folclore e todos costumes locais são a comprovação de 
que as lembranças do passado ainda circulam nas veias dos moradores mais antigos. Entretanto, toda 
esta cultura não pode desaparecer junto a estes moradores. Pode-se afirmar que a Arquitetura presente 
no Ribeirão retrata fielmente o passado da cidade, sendo cada edificação uma aula de história e 
técnicas construtivas, devendo ser apresentada para o conhecimento de todos. 
 

- Como levar estas informações até as pessoas? 
Para que estas informações cheguem até os moradores e turistas de uma maneira clara e objetiva, 
foram idealizados Percursos Explicativos, em diferentes escalas, para os diversificados interesses da 
população. Tratam-se de encaminhamentos ao longo da região do Ribeirão da Ilha até os locais de 
maior relevância, a partir de sinalização adequada. Estes devem “falar por si só”, não sendo necessária 
a utilização de guias turísticos, que tornam o passeio maçante e as informações desinteressantes. Os 
percursos foram divididos em: Histórico (em uma maior escala, sendo necessário um meio de 
transporte motorizado) e Histórico-Arquitetônico (na escala do pedestre). 
 

Para a adequada orientação de moradores e visitantes, além da adoção de diferentes tipos de pisos 
para a informação tanto das pessoas portadores de restrições visuais quanto dos demais usuários dos 
percursos explicativos, utilizou-se um sistema de Sinalização por Placas. Este sistema objetivou o 
reconhecimento espacial local e a conseqüente sensação de segurança do dos usuários de veículos 
motores e dos pedestres que circulam no Ribeirão. 



 
 

 

Como complemento dos percursos explicativos e dos sistemas de sinalização foi criado um Folder, 
apresentando os principais serviços encontrados no Ribeirão, contribuindo para a adequada orientação 
da população. 
 

Como reflexo destas propostas, a criação de meios alternativos de transporte e a reestruturação 
dos espaços abertos de uso público tornam-se imprescindíveis, já que o incentivo ao turismo cultural 
prevê-se o aumento da população, que hoje já sofre com a carência de uma infra-estrutura adequada. 
 
 
6. MEIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS 
 
A criação e a manutenção de diferentes meios de transporte se dá em razão da necessidade do 
desafogamento do fluxo viário tanto da Rodovia Baldicero Filomeno, que margeia a orla do sul da 
Ilha, quanto das demais ruas da Freguesia, da preservação da qualidade do ar e do oferecimento de 
variadas opções de passeio, para desfrute das paisagens do Ribeirão. 
 

- Estacionamento estratégico: para veículos particulares e ônibus de turismo, estará localizado nas 
proximidades do Ribeiraco, contribuindo para que o trânsito das margens do Ribeirão, e 
conseqüentemente de seu núcleo histórico, não seja intensificado. Deverá ser implantado em um 
terreno baldio, de propriedade particular, a ser desapropriado, proporcionando grandes benefícios ao 
fluxo viário do Ribeirão. Para acessar os pontos do percurso histórico, um “autocarro” (uma espécie 
de trem sobre rodas, pouco poluente) estará à disposição da população. 
 

- Transporte Marítimo: uma barca atracará em um trapiche proposto para a Freguesia, garantindo o 
transporte marítimo entre o Ribeirão e o centro da cidade (e, assim, os outros pontos já propostos 
pelos municípios vizinhos), além de proporcionar um transporte eficiente, ecológico e agradável. 
 

- Ônibus público: para os usuários dos ônibus públicos existem diversos pontos instalados ao longo 
da Rodovia Baldicero Filomeno, sendo dois deles na Freguesia do Ribeirão. 
 
 
7. PERCURSOS EXPLICATIVOS 
 
Os percursos explicativos consistem na realização de trajetos ao longo do Ribeirão da Ilha, 
percorrendo os pontos históricos, culturais e arquitetônicos mais importantes para o desenvolvimento 
da localidade, onde informações e, até mesmo, “curiosidades”, estarão expostas para o conhecimento 
da população. Os percursos dividem-se em Percurso Histórico e Percurso Histórico-Arquitetônico. 
 

7.1. Percurso Histórico: 
 
Apresenta os pontos históricos mais relevantes para o Ribeirão, em uma maior escala, localizados 
dentro do sítio em estudo (ver Figura 8): Ribeiraco (ver Figura 9), local de construção da primeira 
capela na Ilha (ver Figura 10), Freguesia (ver Figura 11), Ecomuseu (ver Figura 12), Morro do 
Ribeirão (ver Figura 13).  
 

Para a realização deste percurso deverá ser utilizado o transporte por “autocarro”, já que os pontos 
estão localizados relativamente afastados uns dos outros. O trajeto por automóvel particular será 
permitido e, conseqüentemente, sinalizado, embora não se incentive sua utilização, já que uma das 
diretrizes do projeto é desafogar o fluxo viário da Rodovia Baldicero Filomeno.  
 



 
 

Figura 8 - Mapa do Percurso Histórico. Escala aproximada 
1/15.000. 

Figura 9 

Figura 13 

Figura 11 

Figura 12 

Figura 10 

10 

11 

12 

13 
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Em cada ponto de parada do “autocarro” haverá uma Estação para embarque e desembarque de 
passageiros, com infra-estrutura adequada, como balcão para venda de tickets (passes), espera, 
lanchonete, sanitários e, em alguns casos, estacionamento. A sinalização de cada trecho será exposta 
mais adiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Percurso Histórico-Arquitetônico: 
 
Destaca os pontos históricos e arquitetônicos  de maior interesse dentro da Freguesia do Ribeirão (ver 
Figura 14): Igreja de Nossa Senhora da Lapa (ver Figura 15), primeira casa construída na Freguesia 
(ver Figura 16), Horto Cultural (ver Figura 17), edificação luso-brasileira de esquina (ver Figura 18), 



 
 

Casa do Folclore e da Tradição (ver Figura 19), casas luso-brasileiras geminadas (ver Figura 20), 
edificação eclética comercial (ver Figura 21), Praça Hermínio Silva (ver Figura 22), edificação 
eclética com acesso lateral coberto (ver Figura 23), trecho do antigo calçamento destruído (ver Figura 
24), edificação eclética (ver Figura 25), estaleiro (ver Figura 26), 1ª sepultura do cemitério (ver Figura 
27). Este percurso será realizado exclusivamente na escala do pedestre, tendo em vista que o trajeto à 
pé nesta região é bastante facilitado e agradável.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Fonte: NETO,  PEREIRA, 
PEREIRA, 1991. 
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Figura 17 

Figura 23 

Figura 14 - Mapa do Percurso Histórico-
Arquitetônico. Escala aproximada 1/2.500. 



 
 

 
Com relação às edificações históricas, foram escolhidas as construções (ou agrupamento de casas 
geminadas) de maior interesse histórico e diversidade arquitetônica, demonstrando os diferentes 
períodos que a região do Ribeirão da Ilha atravessou. Destacam-se no percurso os exemplares da 
arquitetura Luso-brasileira e Eclética, sendo estes os estilos mais significativos e presentes na 
localidade. 
 
Cabe aqui comentar que alguns dos pontos histórico-arquitetônicos selecionados foram objetos de 
intervenção neste trabalho, tendo seu uso atual modificado, com a finalidade de qualificar, revitalizar 
e resgatar importantes aspectos do local, como segue: 
 

- Horto Cultural: foi pensado para que o Horto Florestal Antônio Antunes da Cruz, existente hoje, 
fosse transformado não só em um espaço de contemplação e criação de espécies vegetais, mas 
também em um local de ensino e cultura para a população em geral, voltado principalmente para o 
aprendizado das crianças. Salas de exposições e palestras serão implantadas em edificações em 
madeira, integrando-se à paisagem;  
 

- Casa do Folclore e da Tradição: deverá ser implantada em uma edificação histórica da Freguesia, já 
que infelizmente a cultura da localidade, com o passar do tempo, vêm sendo esquecida por falta de 
apoio e ensinamento de pais para filhos. Será proposto ao atual morador que ele próprio participe e 
explore esta atividade, beneficiando todas as partes envolvidas. A Casa abrigará, exporá e produzirá 
documentação referente à cultura do Ribeirão (artesanato, religião, procissões e festas religiosas, 
folias e Festas do Divino Espírito Santo, recreação e folclore, corais, cantigas e músicas), abrangendo 
vídeos, imagens, textos, etc.  
 

- Estaleiros: trazida pelos açorianos por volta de 1780, a baleeira conquistou rapidamente a simpatia 
dos pescadores. Existiam três estaleiros na Freguesia do Ribeirão até o século passado. Infelizmente, 
nos dias de hoje existe apenas “uma pessoa que conserta canoa lá perto do museu”, segundo contam 
alguns moradores. Assim, para que esta cultura seja resgatada, propõe-se a reinstalação de um 
estaleiro na Freguesia, expondo e produzindo baleeiras, que poderão ser utilizadas no transporte 
marítimo a ser resgatado no Ribeirão. 
 
 
8. CIRCULAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA FREGUESIA 
 
Entendendo a acessibilidade como direito à mobilidade e livre acesso aos bens e serviços do cidadão, 
deverá ser garantido que pessoas portadoras de necessidades especiais – deficientes sensoriais, 
cognitivos, físico-motores, pessoas idosas, crianças, mães com carrinhos - possam locomover-se sem 
dificuldades, desfrutando dos belos visuais da mesma forma que qualquer outro cidadão. 
 

Em razão da Freguesia do Ribeirão da Ilha ser um núcleo histórico, onde as dimensões das caixas das 
ruas e dos passeios são bastante reduzidas, sugere-se a implantação de um sistema binário de 
circulação de veículos, que trará os seguintes benefícios (ver Figura 28): 
 

- possibilidade de ampliação de grande parte dos passeios, privilegiando não só a acessibilidade das 
pessoas portadoras de necessidades especiais como o conforto de todos os usuários dos percursos; 
 

- distribuição do fluxo viário também para as ruas posteriores da Freguesia, hoje com tráfego somente 
local, porém, com infra-estrutura suficiente para maior fluxo; 
 

- maior segurança para todos os usuários, já que, com a caixa das vias reduzidas (para a passagem de 
apenas um veículo por vez) os veículos serão obrigados a transitar lentamente. 



 
 

Figura 28 - Sistema binário de circulação de veículos 
motores na Freguesia do Ribeirão. Escala aprox. 1/2.500. 

 

Para que este sistema seja implantado, deverão ser desapropriadas três pequenas construções não 
históricas na Freguesia, devido à obrigatoriedade do tráfego de ônibus do transporte público no local, 
que exige caixas de vias suficientemente largas para a realização de curvas, o que atualmente não é 
satisfatório.  
 

A Rua Paulo Pedro Reidenereich e a Travessa Sabino Silva (ver Figura 28) deverão ser calçadas para 
o trânsito de pedestres, servindo de pontos de escoamento e ligação entre a as ruas principal e 
posteriores. Será permitida sobre o calçamento apenas a passagem de veículos que possuírem 
garagens nestes trechos e de veículos de socorro. 
 

Para tornar o trânsito de veículos ainda 
mais lento pelas ruas da Freguesia e 
permitir livre deslocamento, sem 
desníveis, de cadeirantes, sugere-se a 
implantação de faixas de segurança 
elevadas (ver Figura 29), que atuam 
também como lombadas para os 
veículos, contribuindo com a segurança 
local. Além disso, lombadas eletrônicas 
deverão ser instaladas no início e no 
final do trecho (ver Figura 29), 
obrigando os veículos a reduzirem a 
velocidade, advertindo que o privilégio 
é do pedestre. 
 

Com relação aos passeios a serem 
ampliados, deverão ser utilizados pisos 
que auxiliem não só na orientação de 
portadores de restrições visuais como 
também na demarcação de pontos de 
interesse dos percursos (ver Figura 29). 
Cabe salientar que para o presente 
trabalho foram adaptadas algumas idéias 
de implantação de pisos descritos no 
livro “Desenho Universal: por uma 
arquitetura inclusiva” (BINS ELY et al, 
2003), para uma melhor orientação e 
informação dos portadores de restrições 
visuais, como segue:  

 

Piso Alerta: com textura 
rugosa, induz a parada ou 
indica redução de velocidade. 
Alerta para situações de 
possível perigo. Possui 

contraste de cor e textura com o piso 
circundante. 

 

Piso Guia: com ranhuras em 
igual sentido ao deslocamento, 
deve ser implantado em locais 



 
 

Figura 29 - Detalhe dos passeios. Sem escala. 

onde existe a necessidade de uma melhor orientação para os portadores de restrições. Não é 
necessário o contraste de cor, pois geralmente é utilizado por pessoas que carecem de visão, devendo 
ter contraste de textura e estar situado em área de livre circulação. 

 

Piso Sinalizador: com textura bem diferenciada dos pisos guia e alerta, indica a presença de 
informação, atividades e mudança de direção. 
 
O piso utilizado na demarcação do 
percurso histórico-arquitetônico informa a 

localização de cada ponto de interesse e foi 
inspirado em um projeto realizado para a cidade de 
Laguna, intitulado “Museu Percurso – Intervenção 
Urbana Conta a História de Laguna” (SZCZUK, 
1998). No presente trabalho foi denominado Piso 
Demarcador, não possui textura e é marcado com 
um emblema, uma cor e um número, referente a 
cada ponto, diferenciando-se da sinalização para 
orientação das pessoas portadoras de restrições 
visuais. 
 

Emblema Telha: de cor amarela, o piso 
demarca os pontos do percurso 
histórico-arquitetônico referentes à 
arquitetura luso-brasileira; 
 

Emblema Flor-de-lis: de cor rosa, o piso 
demarca os pontos do percurso 
histórico-arquitetônico referentes à 

arquitetura eclética; 
 

Emblema Navegações: de cor verde, o 
piso demarca os pontos do percurso 
histórico-arquitetônico que não tenham 
nenhuma relevância arquitetônica. O 

ponto demarcado terá apenas importância histórica 
e/ou cultural. 
 
 
9. REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS 
ABERTOS DE USO PÚBLICO 
 
A reestruturação dos espaços abertos de uso 
público contempla a reformulação de parte do desenho urbano local e a implantação de mobiliário 
adequado, que proporcione à população nativa e visitante do Ribeirão ambientes qualificados para o 
lazer e o estar, destacando sempre os aspectos mais importantes da localidade e dos percursos 
realizados. 
 

Devido à sua importância paisagística e histórico-cultural, dois locais foram selecionados para serem 
reestruturados, transformando-se em modelos a serem seguidos nos demais lugares do Ribeirão. A 
Freguesia foi escolhida por ser considerada o núcleo histórico do Distrito, apresentando ainda 
preservado o traçado urbano ditado nas provisões régias portuguesas e possuindo o maior número de 
construções históricas agrupadas da região. Já o Ribeiraco foi eleito por constituir-se no ponto inicial 
de visualização da orla, quando se chega à localidade, a partir do centro da cidade, sendo também o 



 
 

Figura 30 - Proposta para a Freguesia. Escala aprox. 1/2.500. 

local de início da ocupação da ilha e do percurso histórico definido para a área, como citado 
anteriormente. 
 

9.1. Proposta para a Freguesia 
 
A presença do mar é talvez o aspecto mais marcante do Distrito do Ribeirão, que tem sua rua mais 
extensa, a Rodovia Baldicero Filomeno, margeando a orla quase que em toda a sua extensão, 
enchendo os olhos dos transeuntes e passageiros de veículos. Entretanto, quando se chega na 
Freguesia, algumas edificações históricas e muitas ocupações ilegais (surgidas na década de 80) 
tornam-se barreiras físicas e visuais, entre a população e o mar, dando as costas a esta imensa 
potencialidade natural da região. Apenas uma praça central, disposta linearmente, garante o que resta 
do contato com o mar na Freguesia (ver Figura 30). Porém, este contato é insignificante se comparado 
à década de 70, quando grande parte da orla encontrava-se ao desfrute da população nativa (embora 
algumas edificações históricas dessem as costas ao mar, como de costume, nos séculos passados).  
 

Assim, propõe-se a 
desapropriação das edificações 
situadas desde a Rua Paulo Pedro 
Reidenereich (ver Figura 30), 
quando se inicia a ocupação por 
residências mais recentes, até 
atingir a praça já existente na orla, 
constituindo, assim, uma extensa 
praça linear, qualificando a vila e 
resgatando o mar como fator 
fundamental para sua 
estruturação. Existem apenas três 
edificações históricas situadas na 
faixa de intervenção da orla que 
serão preservadas, restauradas e 
aproveitadas como infra-estrutura 
a ser oferecida à população, 
integrando o passado e o presente 
de forma harmônica e útil. 
 

Deverá ser proposto aos 
moradores das edificações 
desapropriadas que eles mesmos 
explorem os serviços a serem 
implantados na Freguesia, 
proporcionando benefícios a todas 
as partes envolvidas. 
 

Infra-estrutura principal  
Ao longo da praça linear serão 
instalados decks em madeira, 
contribuindo com a 
permeabilidade do solo, e 
equipamentos que proporcionem 
locais qualificados de lazer e estar 
à população, como ponto de 
informações turísticas, espaços 
“multi-uso”, restaurante, 



 
 

sanitários, café, parque infantil, trapiche, caixa 24 horas, entre outros. Na porção localizada em frente 
à Igreja, os decks serão dispostos em patamares, por estarem situados sobre a curva topográfica de 
5,00 metros. A implantação do trapiche proporcionará o resgate do transporte marítimo na região, já 
que antigamente existia neste local o Porto da Freguesia, que, com o surgimento de veículos de 
transporte terrestre, foi deixando de ser utilizado. Com a retomada deste meio de transporte, 
contribuir-se-á com a manutenção da qualidade do ar, com o desafogamento do trânsito das ruas 
locais e tornar-se-á, certamente, um meio de locomoção muito mais atrativo. Tal trapiche poderá 
atracar embarcações do tipo média ou pequena (como lanchas, escunas, barcas, baleeiras - estas 
poderão ser confeccionadas no estaleiro proposto na Freguesia), que estarão à disposição para aluguel, 
contribuindo com o aumento da renda local, já que parte dos moradores poderá realizar este trabalho. 
Também se sugere que este se torne um dos pontos de parada das barcas que circulam entre o centro 
da cidade os municípios vizinhos, sistema este implantado recentemente. 
 

Mobiliário Urbano 
Sugere-se a implantação no Ribeirão da Ilha do mobiliário – banco, encosto semi-sentado, lixeira e 
floreira (ver Figura 31) – projetado para a cidade Laguna e descrito no “Caderno de Mobiliário 
Urbano” (BINS ELY, et al, 2000), em razão desta também se tratar de uma região histórica, onde “a 
escala humana da edificação favorece uma sensação de bem-estar e aconchego, facilitando os 
encontros”. Além disso, segundo o referido caderno, “a concepção do mobiliário, deve, portanto, 
levar em consideração sua linguagem e implantação no meio urbano de forma a não interferir na 
leitura do patrimônio histórico local”, sendo as mesmas diretrizes aqui buscadas.  
 

A proposta de mobiliário apresenta linguagem contemporânea, contendo tendências atuais e 
utilizando tecnologia disponível, sendo facilitada, também, sua fabricação em série. A utilização de 
ripas horizontais em madeira resgata a linguagem de bancos de praças tradicionais, adequando-se aos 
espaços abertos por constituir-se de um material térmico e agradável ao toque. A estrutura tubular em 
ferro, de formas sinuosas, explora a plasticidade do material ao mesmo tempo em que proporciona 
uma continuidade do espaço público. Uma sapata de concreto garante a fixação do mobiliário. 

9.2. Proposta para o Ribeiraco 

 

Atualmente, o local onde deságua o Rio Ribeirão é pouco apreciado, devido à existência de uma 
barreira visual (edificações e terrenos baldios, com vegetação alta, implantados irregularmente sobre o 
mangue) entre a orla e as ruas principais.  
 

Visando a valorização desta região tão rica em história e belezas naturais, propõe-se a retirada de 
parte das precárias construções situadas no local, permitindo boa visualização, apreciação e 
implantação de mobiliário urbano adequado nas proximidades da foz do rio. Assim, prevê-se a 
expansão da área de mangue, que será coberta por grandes decks em madeira suspensos (ver Figura 
32), permitindo as variações da maré, a preservação do ecossistema e contribuindo com a 
permeabilidade do solo.  
 

 

 

Figura 31 - Modelo do mobiliário urbano. Sem escala. Fonte: BINS ELY, et al, 2000. 

 



 
 

Infra-estrutura principal 
Sobre os decks, equipamentos proporcionarão a infra-estrutura necessária para o perfeito usufruto da 
população, como estares, restaurante, parque infantil, espaços “multi-uso”, central de informações 
turíticas, entre outros. Para garantir o continuo funcionamento, aproveitamento e sustentabilidade da 
área, além de proporcionar um incremento na renda dos pescadores, implantou-se também a 
Associação dos Pescadores, juntamente com um Mercado de Ostras e Mariscos, bastante relacionados 
com a história local. Um Memorial do Mar também resgatará aspectos históricos com a exposição de 
documentos, fotos e relatos das Navegações nos arredores da Ilha de Santa Catarina e do antigo Porto 
do Contrato. 
 

Um trapiche será 
implantado às margens do 
Rio Ribeirão e atracará 
embarcações pequenas (já 
que este possui pouca 
profundidade), como 
baleeiras, que estarão à 
disposição para aluguel, 
para passeios nos 
arredores da região e da 
Ilha D. Francisca, situada 
em frente à foz do mesmo 
rio. O aluguel das 
baleeiras também 
contribuirá com o 
aumento da renda dos 
moradores locais, já que 
os próprios moradores e 
suas famílias poderão 
fazer este trabalho. 
 

Como já foi citado 
anteriormente, no lado 
oposto da Rodovia 
Baldicero Filomeno, em 
um terreno baldio, de 
propriedade particular, a ser desapropriado, será implantado um estacionamento estratégico para 
veículos e ônibus de turismo, onde a partir dali a população poderá utilizar o “autocarro” até os pontos 
de parada do percurso histórico. 
 

Mobiliário Urbano 
No Ribeiraco também é sugerida a implantação do mesmo mobiliário projetado e descrito no 
“Caderno de Mobiliário Urbano” (BINS ELY, et al, 2000) para a cidade de Laguna, onde sua 
linguagem foi pensada de maneira a não interferir na leitura do patrimônio histórico local, adequando-
se às premissas deste trabalho. 
 
 
10. SINALIZAÇÃO POR PLACAS 
 
O principal benefício que a sinalização por placas promove ao visitante é a sensação de segurança, 
oferecendo-lhe informações que substanciem o posicionamento e o reconhecimento espacial, suprindo 
as necessidades básicas de orientação para deslocamentos em territórios desconhecidos. Além disso, 
não só os turistas são favorecidos com a sinalização, mas também os moradores nativos, que passam a 
conhecer ainda mais sua localidade, com a explicitação de tais informações. 

Figura 32 - Proposta para o Ribeiraco. Escala aprox. 1/2.500. 



 
 

 

Para a realização da sinalização por placas no Ribeirão da Ilha foram adaptados os conceitos do Guia 
Brasileiro de Sinalização Turística (EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO, 2001), que tem como 
objetivo alcançar uma linguagem comum, que retrate o turismo nacional, valorizando a identidade e 
as peculiaridades das regiões brasileiras, garantindo a unidade da sinalização. Com a utilização deste 
guia, o projeto de sinalização para o Ribeirão estará normatizado, tornando-o mais facilmente aceito 
pelos órgãos administrativos e, assim, sua execução recebendo um maior incentivo. 
 
10.1. Projeto para Usuários de Veículos Motores: 
 
A Sinalização de Orientação Turística para usuários de veículos motores é composta por três tipos de 
placas: 

 

- Placa de Identificação de Atrativo Turístico (ver Figura 33): indica aos 
usuários de veículos motorizados a localização do destino procurado, 
compreendendo a identificação do local por meio de seu nome e do respectivo 
pictograma (símbolo). É colocada nos passeios públicos, em geral em frente ao 
atrativo turístico e voltada para o trânsito de veículos; 
 

- Placa Indicativa de Sentido (ver Figura 
34): garante a orientação aos destinos 
pretendidos e pode ser utilizada em 
diferentes situações (na aproximação de 

uma interseção é aplicada uma pré-sinalização ou uma 
confirmação de saída, confirmação em frente e posicionamento na 
pista); 
 

- Placa Indicativa de 
Distância (ver Figura 
35): indica as distâncias até os diversos atrativos 
turísticos situados na diretriz da via sinalizada. 

-  
Para a implantação desta 
sinalização, que conduza a 
população até o Ribeirão da 

Ilha, foram escolhidas as vias (e os nós viários) mais utilizadas 
atualmente ou que possuem maior infra-estrutura, partindo desde o 
Centro da cidade, no local onde recentemente foi construído um 
túnel que atravessa um dos morros, em direção ao sul da Ilha. A 
partir deste ponto serão localizadas as placas acima apresentadas 
até a região em estudo. 
 

O detalhamento de cada placa deverá seguir uma padronização 
especificada no guia a que se refere, utilizando critérios de seleção 
e ordenamento das mensagens.  
 

10.2. Projeto para Circulação de Pedestres: 
 
A Sinalização de Orientação Turística para Pedestres pode ocorrer 
de diversas maneiras, entre as quais destacam-se as seguintes 
placas: 
 

Figura 33. Escala 
aprox. 1/15. 

 

Figura 34. Escala aprox. 1/15. 

Figura 35. Escala aprox. 1/15.  

Figura 36. Escala aprox. 1/15.  



 
 

- Placas Direcionais (ver Figura 36): devem ser fixadas nos logradouros públicos e em locais de 
distribuição dos fluxos, possibilitando maior interação do visitante com o lugar; 
 

- Placa do Monumento (ver Figura 37): deve ser fixada na fachada do 
monumento, trazendo informações básicas sobre o bem, situando-o no 
contexto geral do lugar. 
 

- Placas 
Interpretativas (ver 
Figura 38): trazem 
textos e imagens dos 
principais pontos de 
interesse, por meio de 

uma linguagem prazerosa e de fácil 
compreensão; 
 

Para a implantação do projeto para circulação de 
pedestres foram selecionados os principais 
atrativos da região e organizados em dois 
percursos, o histórico e o histórico-arquitetônico.  
No percurso histórico, na escala do “autocarro”, 
deverão ser utilizadas placas interpretativas, com 
dimensões de 800cm x 600cm, que trarão textos e imagens dos principais pontos de interesse. 
 

Na escala do pedestre, no Ribeiraco e na Freguesia, além de cada uma destas localidades possuir uma 
placa interpretativa, serão utilizadas também as placas direcionais, fixadas em locais de distribuição 
dos fluxos, induzindo a população pelos melhores caminhos. Placas do Monumento serão utilizadas 
no Memorial do Mar, no Ribeiraco, e na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, na Freguesia, contendo 
informações sobre a edificação e sobre sua importância para a localidade. 
 

Como ponto de partida dos percursos histórico e histórico-arquitetônico, uma placa interpretativa, 
localizada em frente à igreja matriz, na praça, introduzirá informações referentes a seus pontos de 
interesse, proporcionando maior conhecimento à população, antes da iniciação dos percursos. Cabe 
lembrar que a marcação dos pisos complementará a sinalização por placas, mostrando a localização 
de tais pontos. 
 

As placas também deverão seguir a padronização estabelecida pelo guia. 
 
 
11. FOLDER 
 
Constituindo-se num complemento da proposta, o folder (ver Figura 39) 
apresenta, de uma forma bastante clara e divertida, inúmeras informações para 
a adequada orientação e conhecimento da população, entre elas:  
 

- Como chegar ao Ribeirão da Ilha; 
 

- Suporte ao Turista (principais comércios e serviços existentes na localidade); 
 

- Percurso Histórico, apresentando os pontos de interesse histórico e as 
Estações de parada do “autocarro”; 

Figura 38. Escala aprox. 1/15. 

Figura 39. Sem escala. 

Figura 37. Escala 
aprox. 1/15.  

 



 
 

 

- Percurso Histórico-Arquitetônico, apresentando todos pontos de interesse histórico, arquitetônico 
e/ou cultural da Freguesia, com fotos e textos explicativos de cada um deles. 
 
 
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No intuito de revitalizar a paisagem do Ribeirão da Ilha, conscientizando a população sobre suas 
riquezas históricas, arquitetônicas e culturais, para que esta valorize o local e, assim, preserve-o, 
idealizou-se uma ampla gama de propostas, compreendendo desde a criação de percursos explicativos 
até a imprescindível reestruturação dos espaços abertos de uso público. Procurou-se que, a cada etapa 
do projeto, as informações oferecidas tivessem clareza suficiente para a adequada orientação dos 
indivíduos, além de colocar em evidência a revitalização dos aspectos culturais mais íntimos da 
localidade, os quais foram esquecidos juntamente com a morte de ilustres e folclóricos moradores. 
 

Assim, as propostas aqui apresentadas objetivam a revitalização e o oferecimento de um espaço de 
importância histórica inquestionável para a cidade,  com características únicas e um imenso potencial, 
ainda inexplorado. Com o afloramento do conhecimento e da informação através do entretenimento 
da população, o Ribeirão da ilha será valorizado na sua amplitude, tornando-se um ícone de 
revitalização histórica e uma localidade auto-sustentável por suas belezas, sejam elas paisagísticas, 
históricas, arquitetônicas ou culturais. 
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