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REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ

fim de proporcionar um novo acesso ao centro histórico e um melhor aproveitamento da relação da cidades com
a água. Em estrutura metálica, o equipamento proposto é um elemento ao mesmo tempo leve e marcante na
paisagem e cria um percurso inusitado sobre a água.

RELAÇÃO COM O MAR:
A enseada, local de chegada dos primeiros açorianos, volta a possibilitar o atracamento de embarcações. A
proposta é reaver a possibilidade de transporte naval, uma opção de conexão do centro histórico com outros pontos
da cidade e também com Florianópolis. Passeios turísticos podem ser explorados com possibilidade de percurso
entre o Mercado Público Municipal de Florianópolis de o Novo Mercado de São José.
A ligação do centro histórico com a orla também é enfatizada pela possibilidade de conexão com a av. Beira-Mar.
Uma passarela foi projetada como continuidade do circuito de caminhadas e ciclovia existente na av. Beira-Mar a

O projeto leva em consideração a diminuição progressiva do fluxo de carros, ônibus e caminhões no núcleo histórico
devido à dois fatores: o progressivo aumento da permeabilidade viária através da construção de novas conexões
viárias; e a maior utilização da BR-101 pelos moradores locais, decorrente do desvio de trânsito decorrente da
execução de alça de contorno da rodovia.
REGULAMENTAÇÃO:
A proposta de criação de novas diretrizes no plano diretor de São José se refere a questões como: delimitação
de área de interesse paisagístico e cultural com manual específico de intervenção que contenha exemplos

SISTEMA VIÁRIO
A análise viária identifica a existência de um traçado urbano remanescente das práticas de parcelamento das
colônias portuguesas efetuadas sobre uma estrutura fundiária que em sua origem apresenta lotes estreitos em
relação ao seu comprimento. Essa condição inicial, somada ao crescimento espontâneo da cidade geraram
servidões e vias sem saída acarretando na falta de conexão do tecido urbano.
Estaconfiguração em “espinha de peixe” é agravada pela dependência da rua Gaspar Neves como eixo viário
de conexão norte-sul tanto para o acesso local como para conexão interurbana. Para aumentar a integração
da estrutura morfológica é proposta a abertura de vias como diretriz para o planejamento urbano priorizando a
conexão e eliminação de ruas sem saída. Quanto a circulação de ônibus é proposto a criação de rotas alternativas
principalmente para atender as linhas interurbanas afastando progressivamente o transito pesado de caminhões.

de tratamento e interação com o patrimônio; delimitação de faixas previstas para abertura e conexão de vias,
impedindo a construção de novas edificações neste trecho; parâmetros de incentivo a densificação e uso misto dos
edifícios nas área adjacentes ao centro histórico buscando atrair maior número de residentes motivando também a
instalação de hotéis e pousadas para atender a demanda turistica, além de albergues e residências estudantis que
se beneficiam da proximidade com o IFSC.
Acreditamos que a revisão do plano diretor e adequação às diretrizes do Estatuto da Cidade é essencial para tornar
a proposta consistente e completa. Qualquer intervenção futura no centro histórico deverá passar por um estudo de
impacto a fim de garantir a qualidade e coerência da paisagem urbana.
PATRIMÔNIO:
A valorização do patrimônio e requalificação urbanística proposta contribuirá para uma melhor qualidade de vida
dos moradores do centro proporcionado uma intervenção integrada à escala e rotina existentes. Como principal
atrator para o turismo na cidade, a configuração do centro histórico busca proporcionar que todos os residentes de
São José conheçam sua historia e vivenciem o patrimônio cultural e paisagístico de sua cidade.
O foco em programas culturais, festas populares e religiosas, eventos esportivos e gastronômicos criam um
repertório de atrações que configuram um calendário anual repleto de estímulos para o turista. Eventos atratores
de público geram a ativação da área tanto de dia como a noite, aproveitando-se da concentração dos edifícios
públicos culturais como biblioteca, cinema, museu e teatros, além da proposta de um novo mercado com lojas,
bares e restaurantes.
A esplanada junto a Orla propicia um amplo espaço para atender eventos múltiplos como shows, feira de artesanato,
feira do livro, exposições, teatro e cinema ao ar livre como o FAÇA - Festival Audiovisual Catarinense, além das
festas típicas como a Festa do divino, carnaval, Açorfesta e o Festival de Inverno de São José.

Orçamento
O orçamento global apresentado é uma estimativa dos serviços e obras de urbanização propostos
considerando as informações coerentes com a etapa de estudo preliminar que é apresentada.
O cronograma físico-financeiro estimativo busca entender o investimento e cronograma de execução
conforme as etapas de execução previstas: Centro Histórico e Parque do Beco da Carioca como primeira
etapa de implantação seguindo do Trecho 1 e por último o Trecho 2.
No orçamento foram considerados os custos para supra-estrutura, paisagismo, mobiliário urbano e
equipamentos públicos, além de estimativas para soluções de infraestruturas como aterramento da fiação
elétrica nos trechos viários.
DESCRIÇÃO
SUPRA-ESTRUTURA
PAISAGISMO
MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO
EQUIPAMENTOS PUBLICOS

VALOR
R$ 26.500.000,00
R$ 5.750.000,00
R$ 7.950.000,00
R$ 23.550.000,00
R$ 2.100.000,00

TOTAL

R$ 65.850.000,00

%
40.24
8.73
12.07
35,76
3.19
2014

2015

2016

2017

2018

ETAPA 1 - CENTRO HISTÓRICO R$ 35.460.000,00
ETAPA 2 - TRECHO 1
R$ 19.910.000,00
ETAPA 3 - TRECHO 2
R$ 10.480.000,00
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A perspectiva de constante transformação e crescimento das cidades muita vezes se contradiz com a
demanda de preservação de seu patrimônio histórico-cultural. O Centro Histórico de São José é uma
paisagem urbana única e plural marcada pelo permanente processo de construção do espaço publico e
privado ao longo do tempo e ao progressivo abandono decorrente do deslocamento da centralidade urbana
devido as novas dinâmicas de cidade.
A proposta de requalificação busca valorizar o patrimônio histórico e a paisagem natural da cidade criando
identidade especial através da criação de diretrizes que possibilitem a conformação de um espaço vivo.
O projeto foi trabalhado a partir da analise de camadas de intervenção que compõe a pluralidade do tecido
urbano. A combinação e sobreposição destas camadas potencializa a dinâmica urbana almejada pela
proposta uma vez que suas relações traduzem a complexidade do espaço público.
Neste sentido foram definidas camadas referentes aos edifícios históricos, igrejas, praças, orla marítima,
percurso peatonal, circulação de veículos, circulação de bicicletas, conexões viárias, equipamentos
públicos, equipamentos culturais, iluminação, vegetação e áreas verdes.
A composição dos espaços é proposta através da sobreposição destas camadas baseando-se em uma
diversificação dos usos, programas, atividades e composição da paisagem.
Desde a fundação de São José da Terra Firme em 1750, a relação da cidade com a água foi diminuindo
gradativamente devido a substituição do transporte marítimo pelo rodoviário a construção da Ponte Hercílio

Luz, primeira ligação viária entre o continente e a Ilha de Santa Catarina.
A análise da atual configuração da cidade demonstra que o abandono desta conexão com a água e o progressivo
crescimento em direção a conexão viária com Florianópolis no setor norte da cidade, determina a atenuação
da representatividade do centro histórico e estagnação demográfica da área. A falta de planejamento da cidade
também desmonstra-se critica no que se refere a falta de diretrizes urbanísticas quanto a construção de edifícios
junto a beira-mar que acarretam na desvalorização da área.
Edifícios públicos e residências foram construídos de “costas” para a água e configuram uma barreira física e
visual na paisagem. Os equipamentos público edificados junto ao centro histórico como a Câmara de Vereadores
e o Ginásio Esportivo, apesar da localização privilegiada, são volumes densos e fechados que configuram
espaços residuais junto a orla com pouca qualidade urbanística contribuindo para uma sensação de insegurança e
esvaziamento no que se refere a programas de comercio e serviço neste setor.
Esta situação é determinante para a falta de atratividade da área como um todo.
Neste sentido o foco da proposta é retomar a conexão com o mar, potencializar visuais e proporcionar área de
passeio e estar junto a água.

PRAÇA S FRANCISCO DE PAULA
apreciação da paisagem

MIRANTE
aproximação com o mar

ESTRATÉGIAS

PARQUE DAS ESCULTURAS
jardim dedicado à arte

VIAS EXISTENTES E CONEXÕES PROPOSTAS

RESTRIÇÃO DE HORÁRIOS
garantir a utilização do centro

NOVO MERCADO
centro gastronômico

ORLA
resgate da relação com a água

CENTRO HISTÓRICO
preservação do casario

LARGO DO BONFIM
criação de um largo na confluência do
binário

PATRIMÔNIO

ACESSOS À ORLA

PASSARELA
conexão entre a Beira-mar e o Centro
Histórico

CALENDÁRIO ATUAL
JAN

UM ESPAÇO DE INCLUSÃO PARA RECEBER USUÁRIOS DE
DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS.

ESPAÇO PÚBLICO CONECTADO E COMPLEMENTAR AS
OUTROS ESPAÇOS DA CIDADE.
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PRAÇA NS FÁTIMA E S FILOMENA
configuração do largo

ZONA 30
diminuição da velocidade nos trechos
humanização do centro histórico

CICLOVIA
prolongamento da ciclovia da
Beira-mar até o Centro Histórico
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NOV
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CALENDÁRIO INCORPORAR NOVOS EVENTOS

UM LUGAR ONDE AS ATIVIDADES SE SOBREPONHAM 24H
POR DIA.
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JUN

FESTA DO DIVINO
FEIRA TALENTOS
AGRICULTURA
CATARINENSE

1 IGREJA MATRIZ | 2 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 3 CASA DA CULTURA | 4 TEATRO MUNICIPAL
5 CASARIOS | 6 IGREJA NOSSA SENHORA DO BONFIM | 7 IGREJA NOSSO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS

FEIRA DO LIVRO

ENCONTRO DE CERAMISTAS

COMPETIÇÕES ESPORTE

CINEMA NA PRAÇA
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