
PEDREIRA
Repensando a área histórica

 Área central de Florianópolis, o antigo bairro da Pedreira tem sofrido um claro processo de declínio, mesmo que 
apresente uma localização privilegiada e uma grande concentração de infraestruturas urbanas. É um dos poucos lugares 
da cidade que ainda mantém traços da velha Desterro, seja na configuração de suas ruas, seja na diversidade de suas 
edificações de valor cultural e histórico.
 
 O centro histórico vivencia uma dinâmica contraditória, onde de um lado vemos a degradação de edificações e 
imóveis subutilizados, e de outro uma forte especulação em lotes ou áreas vazias. Acredita-se que parte dessa situação se 
dá pela pequena preocupação com impacto socioespacial das novas edificações e por uma mal resolvida relação entre a 
prática da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil. Muitas dessas obras arquitetônicas não têm contribuído para geração de 
urbanidade, ou seja, não tem relevância para a cidade e para o espaço público.
 
 Para tanto, adota-se como objetivo a reinserção da área da Pedreira nas dinâmicas da cidade. Como estratégias 
fundamentais assumo: 1) a democratização do setor imobiliário, através de uma maior diversidade de tipologias de moradia; 
2) maior justiça social através do aproveitamento de lotes ou arquiteturas deixadas ao abandono; 3) uma melhor urbanidade 
através da integração, continuidade e complementaridade dos espaços públicos e privados, abertos e fechados.

 Compreendo o projeto de requalificação da Pedreira como a construção de novas arquiteturas e ambiências que 
possam ter relevância urbanística e social, com potencial para alterar as dinâmicas do seu entorno, pensando esses 
edifícios de modo articulado à cidade.
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PROBLEMÁTICA

Um novo recorte foi escolhido por ser a área que apresenta a maior quantidade 
de edifícios e lotes abandonados, bem como pouca diversidade de usos e 
forte presença de fachadas cegas, muros ou cercas o que gera conflitos com 
pedestres e horas de insegurança.

• Edifício Celso Marinho, 
antigo Hotel Mirante dos 
Açores

• 8 Pavimentos abandonados 
há aprox.6 anos.

• Proposta para moradia 
estudantil

• Edifício comercial 
parcialmente abandonado há 
aproximadamente 10 anos.

• 3 pavimentos e 
estacionamento em anexo à 
rua Victor Meirelles.

• Proposta para moradia 
temporária tipo Hostel.

• Lote vazio na Av. 
Hercílio luz.

• Abriga um 
estacionamento rotativo. 

• Proposta para novas 
habitações

Para desenvolver a proposta, optou-se por dois edifícios abandonados e um lote que hoje comporta um estacionamento. Além da proximidade, estes 
três possuem forte potencial de integração - entre si e com o entorno imediato - gerando sinergia e continuidade entre espaços públicos e privados, 
abertos e fechados. Além disso, estas edificações - apesar de separadas - são complementares, fazendo com que o conjunto acabe por desempenhar 
um papel urbanístico efetivo para a cidade, indo muito além de objetos arquitetônico isolados e indiferentes.

• USO MAJORITARIAMENTE COMERCIAL 
• FORTE PRESENÇA DE EDIFÍCIOS E LOTES ABANDONADOS

• FACHADAS NÃO ATIVAS
• ESTACIONAMENTO AO LONGO DAS VIAS

• CALÇADAS E INFRAESTRUTURA
• AUSÊNCIA DE ESPAÇOS PÚBLICOS DE DESCANSO
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INTERVENÇÃO 01 - Moradia estudantil INTERVENÇÃO 02 - Moradia temporária - Hostel INTERVENÇÃO 03 - Moradia social
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VOLUMETRIA ATUAL DA ÁREA RECORTE PROPOSTO

Fachada cega (cerca, 
grade, tapume, sem 
janelas ou portas)

Fachada ativa (janelas 
e portas diretamente 
voltadas a rua)


