
Local e justicativa

Fonte: Censo 2010 para o bairro Monte Cristo.
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(Re)desenhando Conexões

SC

24 ha

Capital do estado de santa catarina, é 
conhecida por suas belissimas praias e 
riquezas naturais, além de ostentar o 
título de capital com o maior IDH do 
Brasil. Contudo, como a grande maioria 
das cidades brasileiras, apresenta 
sérios problemas urbanos relativos à 
habitação, transporte, infraestrutura 
básica e segurança.

Florianópolis

Trata-se de um bairro popular da 
cidade, marcado por uma serie de 
ocupações. Passou, nos anos 2000 
por uma intervenção da Prefeitura 
Municipal, que acabou por agravar os 
problemas existentes.  A ação 
resultou em diferentes encaixes 
sociais, o que sem acompanhamento 
e assistência às comunidades, fez 
com que novos problemas se 
instalassem. O local passou a ser 
dominado por duas facções rivais em 
constante disputa pelo tráfico de 
drogas, fazendo a violência aumentar 
significativamente na região.

Bairro Monte Cristo

A área escolhida para a proposta de intervenção 
localiza-se junto à Via Expressa, principal (e única 
terrestre) via de acesso à ilha e foi justamente o 
questionamento das soluções anteriormente 
adotadas e seus resultados – aferidos e 
comprovados em trabalhos científicos com a 
comunidade e instituições responsáveis – que 
instigaram a escolha da área e guiaram o projeto 
que se apresenta.

Chico Mendes

12707 habitantes 
23289,4 hab/km² 
(densidade alta 
em comparação 
com o município)

Idade predominante
25 a 29 anos 

Entre 3 e 4 
pessoas por 
residência

51,3% 48,7% 1938 1954 1977 1994 2002 2017

O bairro se caracteriza 
como principal ponto de 
conflito entre traficantes 
na grande Florianópolis

O bairro passou 
a ser dominado 

por duas 
facções rivais

2000 - o 
Programa 

Habitar Brasil 
BID é implantado 

A partir de 1980 - famílias vindas de 
diversas partes do Estado começam 
a ocupar a área, que já conta com a 
nova BR e ponte de acesso à ilha

Até 1970 a área era conhecida 
como "Pasto do Gado", local 
onde a população soltava o 

gado para pastar.

Chico Mendes
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Arruamento preferencial para pedestres 
Linha preferencial BRT
Ciclo faixa protegida 
Faixa preferencial ônibus
Estação intermodal interurbana
Circulação vertical
Circulação horizontal suspensa 
Circulação horizontal subterrânea
Linha de ônibus preexistente

Mapa Contexto Viário
Escala 1/2000
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Rua Joaquim Nabuco
Via mais importante da área, com fluxo automotivo 
intenso inversamente proporcional à possibilidade de uso 
adequado por pedestres devido ao seu desenho. É esta 
rua ou limite, além de tudo, que define o espaço de cada 
facção que domina a área, servindo como um divisor de 
usos e apropriações para moradores de ambos os lados. 
Vencer este isolamento e essa invisibilidade, destacando 
qualidades intrínsecas do Bairro são objetivos 
considerados no projeto que se apresenta.

Via Expressa
Principal e única ligação terrestre 
com a ilha de Florianópolis. Deixa 
pelo caminho uma série de partes 
dependentes de cidade, entre os 
quais o Bairro Monte Cristo. Este 
também, à margem, contenta-se em 
não atrapalhar a ligação direta.

Dada a importância que a área de 
intervenção já assume no contexto urbano 
em termos de acesso e transporte, priorizou-
se uma convivência pacífica adotando 
diretrizes de gestão pública como o Plano de 
Mobilidade do Município (PLAMUS, ano), 
mas  ao  mesmo tempo  exp lo rando 
a l t e r n a t i v a s  d e  d e s e n h o  u r b a n o . 
Hierarquizando o tráfego em função da 
segurança dos pedestres, ao mesmo tempo 
propiciando melhores conexões internas e 
conectando a área de estudo em relação ao 
restante da cidade.



Implantação Geral 3/10
Escala 1/1250

Galpões

Horta 
Urbana

Rua Pinheiros

Compostagem

Centro Cultural

Centro Comunitário

Terminal

Túneis

Clínica

Rua verde x 
Muros

Ciclovia

Ruas paralelas 
à BR

Escola

Passarela

Alça Rua Joaquim 
Nabuco

Ferramenta de estudo em que foram listadas as 
principais características da área, referentes à 

Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 
(FOFA). A partir desses dados foi possível detectar os 
principais pontos de intervenção a serem adotados.

FORTALEZAS: Mobilização popular e tentativas de sociabilidade
                          Iniciativas locais: compostagem, horta urbana, artesanato
                          Local de grande visibilidade (junto a Via Expressa)
                          Instituições presentes: escola, posto de saúde

OPORTUNIDADES: Áreas institucionais e de “reserva” 
                                  Áreas livres  
                                  Posição estratégica em relação ao acesso à ilha

FRAQUEZAS: Atuação de facções criminosas na área
                        Segregação local
                        Falta de infraestrutura

AMEAÇAS: Violência  
                    Áreas residuais não aproveitadas
                    Falta de infraestrutura mínima

MATRIZ FOFA
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Travessia elevada de pedestres

Ciclovia

Calçada 

2,5
m

2m
5,2

m

3m

2m

Conhecido pejorativamente como “Faixa de Gaza” e literalmente 
dividindo a área de intervenção, é justamente este elemento que, 
na proposta, passa a articular as principais ações e decisões de 
projeto, buscando a costura da trama de boas iniciativas 
existentes também de forma física e simbólica, através de um 
desenho mais permeável e convidativo possível, buscando 
vencer as barreiras de isolamento e insegurança que pairam 
atualmente sobre o Bairro.



Rua dos Pinheiros

Em 2007, foi implantada a Revolução dos Baldinhos, 
para controlar o acúmulo de lixo e incidência de ratos na 
região, com a pratica de compostagem, agricultura 
urbana e ainda como forma alternativa de renda a partir 
da venda do composto gerado. 
A proposta então, busca soluções juntamente com essas 
iniciativas locais em andamento, absorvendo demandas 
reais da Associação de Moradores e reorganizando as 
zonas de reciclagem e compostagem nos galpões e 
também uma praça ecológica, para além do bem estar, 
funcionar como área de educação ambiental. A rua 
pinheiros, por sua vez, foi redesenhada para o bem estar 
do pedestre e seu sentido foi alterado para que o 
tamanho da via diminuísse e houvesse a possibilidade 
de alargamento nas calçadas e implantação de ciclovia 
adequada.
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Em busca de novas possibilidades de uso e apropriação, 
a clínica de saúde, foi remodelada e realocada a partir de 
uma ideia de distribuição geográfica interna e das 
relações pre estabelecidas.

Clínica

O projeto põe foco sobre as instituições em 
funcionamento no local ,  contemplando uma 
reformulação espacial mais expressiva na escola e 
creche públicas. 

Escola
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Complementando as reformulações para a Rua Joaquim Nabuco foram pensadas estratégias viárias que absorvessem as demandas de ligação internas à área 
e em escalas mais amplas. O redesenho com a substituição e, até mesmo, interrupção de tráfego em determinados pontos, sendo criadas ruas que funcionam 
como ligação alternativa aos pedestres e ciclistas. Estes locais passam a funcionar como prolongamento dos quintais das casas, com calçamento, iluminação e 
paisagismo mais sensíveis a estes usos. Importante ressaltar que não se inviabiliza a rua, possibilitando o acesso da limpeza urbana e eventual caminhão de 
bombeiros. Em caso de extrema necessidade a rua pode ser reaberta no futuro. Mesmo assim, o projeto abarca uma solução menos impactante e que serve 
como incentivo ao deslocamento alternativo, criando um percurso específico para bicicletas ao longo da área de intervenção. 

As leituras da área mostraram o impacto negativo de 
grandes sequências de muros junto à determinadas 
ruas, causando uma sensação de insegurança, 
sobretudo para pedestres. Os grandes muros são 
agora prolongamentos verticais dos jardins e até 
mesmo da horta urbana. São confeccionados com 
material reciclado (PET) com baixíssimo custo e 
mantidos pelos próprios moradores. A parceria público-
privada funciona a partir da cedência da parte externa 
do muro e qualquer contribuição para manutenção. 
Alternando à essa ideia, estes muros também viram 
espaços de arte local, com uma devida atenção e 
valorização por parte de quem frequenta. 

Muros

Como anteriormente citado, a proposta absorve diretrizes do Plano Municipal de 
Mobilidade que prevê um grande terminal intermodal junto à entrada da ilha de 
Florianópolis, sendo esta uma posição estratégica em relação à cidade, mas na 
sua parte continental. Em uma perspectiva sócio espacial, o aumento de 
circulação junto à área tem boa probabilidade de inibir a manifestação 
extremamente violenta dos grupos rivais.

Com a mesma intenção de hierarquizar o tráfego automotivo e propiciar 
deslocamentos seguros, redesenham-se ruas paralelas de acesso à Via 
Expressa, afastando o trânsito rápido do local e reformulando pontos 
específicos que permitam a conexão perpendicular através deste limite, 
que são: a alça de ligação para automóveis, a passagem sob a via 
expressa exclusiva para pedestres e a passarela sobre a via expressa, 
com pontos mais cômodos e seguros de passagem. Estas ligações estão 
pensadas respectivamente por meio de áreas públicas verdes e de 
edificações com uso comercial térreo e sistema construtivo semifechado, 
possibilitando um controle físico e visual de passagem.

Faixa para acesso à alça

Faixa para BRT

Marginal

Acesso às casas de frente à rodovia

Sentido das vias 

Alça Terminal



Túnel 8/108/10

CINTURÃO VERDE
Pensando nas pequenas áreas livres encontradas no 
local, elaborou-se um cinturão verde que, além de 
gerar uma paisagem mais agradável, possibilita a 
criação de pequenos espaços verdes de lazer que 
colaboram para melhorar a qualidade do ar e 
desenvolver microclimas na região. Além de criar 
sombras nos períodos de insolação, o cinturão 
possibilita a interação do pedestre com o meio 
urbanizado da região.

Aproximadamente 40 metros dividem as comunidades 
cortadas pela via expressa. Para facilitar essa conexão e 
incentivar sua sociabilidade, foi criado um túnel 
exclusivamente para travessia de pedestres.
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Áreas de Realocação

Motivo: Casas em situação de risco

Demolidas e Reconstruídas no mesmo local 

Motivo: Alargamento da Rua Nabuco

Demolidas 

13 casas 
704,5 m2

Área livre
1364 m2

29 casas 

8/109/10
Os dados atuais em relação às habitações 
existentes mostram que além de não atenderem 
as necessidades dos moradores, encontram-se 
com diferentes graus de degradação. Pela 
constatação de que algumas se encontram em 
estado de risco, optou-se por repensar novos 
módulos de habitação que se adaptassem às 
diferentes organizações familiares locais, mas 
preservando o parcelamento existente. Foi 
proposto então uma substituição gradual a partir 
das necessidades e possibilidades de terrenos 
vagos dentro da própria comunidade.
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