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RELATÓRIO DE SONDAGEM DE MERCADO 

Equipamento/projeto 

Complexo Cultural e Turístico das Cabeceiras da Ponte Hercílio Luz 

Empresa 

Up Arquitetura 

Contato 

Lucilia de Godoy Ortega. Fone: 48 999666947. E-mail: luciliaortega@gmail.com 

Data 

30/01/2020. 

Horário agendado para a reunião  

15:00-16:00h. 

Horário efetivo da realização da reunião 

15:30-16:15h. 

Informações sobre a empresa 

A arquiteta atua em Florianópolis em na serra de SC, especialmente em Urubici 

Participantes 

Pela SCPar: Paulo Ramos 
Pela empresa interessada: Arquiteta Lucilia de Godoy Ortega 

 

Visão da empresa sobre o setor 

 

Demanda para o setor 

O interesse manifestado pela arquiteta está relacionado ao acesso à ponte. Como arquiteta, 
tem a visão de que o equipamento deve ter acessibilidade para os usuários em atividades de 
turismo. Sugere a adoção de escadas e elevadores para uso público para acessar a ponte, isso 
ajudaria o uso do equipamento por todos e, especialmente, pelos idosos, cadeirantes, 
gestantes etc. 
A arquiteta perguntou sobre a titularidade das áreas no entorno da ponte, especialmente na 
ilha. Quais terrenos são de propriedade pública (município ou estado) e quais são de 
proprietários privados. Salienta que para estimular e favorecer o uso da ponte para ações 
turísticas é importante evitar ocupações desordenadas nas áreas adjacentes desde já, antes 
da concessão.  

Tendências para o setor 

 

Riscos da assunção da operação 

 

Impressões sobre o equipamento a ser concedido 

A arquiteta considera a ponte como principal atrativo do projeto de concessão, sendo que 
deve haver uma integração com áreas adjacentes, especialmente como Parque da Luz. 
Atualmente a arquiteta considera que há um risco para os pedestres que usam a ponte, em 
função de um vão que existe entre o piso e a grade de proteção lateral, especialmente para 
crianças. 
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Sugestões sobre o equipamento 

Sugere que poderia haver pistas diferentes para ciclistas e pedestres, para uma maior 
mobilidade e para evitar riscos de acidentes para ambos os usuários. 

Sugestões sobre a estruturação da concessão (termo de referência, edital, etc) 

 

Observações 

 

Equipamento/projeto 

Complexo Cultural e Turístico das Cabeceiras da Ponte Hercílio Luz 

Empresa 

TDA Rafting. 

Contato 

Eleasar Garbelotto, Tito Garbelotto. Fone: 48 999724417. E-mail: tda@tdarafting.com.br 

Data 

28/01/2020. 

Horário agendado para a reunião  

15:00-16:00h. 

Horário efetivo da realização da reunião 

15:10-16:00h. 

Informações sobre a empresa 

Empresa que atua com atividades de turismo de aventura: rapel, rafting, escaladas, b bungee 
jumping, etc. 

Participantes 

Pela SCPar: Paulo Ramos 
Empresa TODA Rafting: Eleasar Garbelotto, Tito Garbelotto 

 

Visão da empresa sobre o setor 

A empresa possui um projeto para o uso público da ponte há 12 anos, já tendo apresentado o 
mesmo a diversos órgãos da administração pública.  

Demanda para o setor 

 

Tendências para o setor 

 

Riscos da assunção da operação 

 

Impressões sobre o equipamento a ser concedido 

 

Sugestões sobre o equipamento 

A empresa tem interesse especialmente por atividades que possam ser realizadas na própria 
ponte e também no mar. Entre elas, citam bridge climb (subida de ponte), bungee jumping/ 
bridge jumping (salto da ponte), esportes na água, etc. 

Sugestões sobre a estruturação da concessão (termo de referência, edital, etc) 

 

Observações 
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Equipamento/projeto 

Complexo Cultural e Turístico das Cabeceiras da Ponte Hercílio Luz 

Empresa 

Movimento Sou Estreito e não Largo 

Contato 

Jorge Elias Dolzan. Fone: 48 996199589. E-mail: contato@souestreitoenaolargo.com.br 
(https://souestreitoenaolargo.com.br/o-projeto/) 

Data 

21/01/2020. 

Horário agendado para a reunião  

15:00-16:00h. 

Horário efetivo da realização da reunião 

15:15-15:50h. 

Informações sobre a empresa 

O movimento “Sou Estreito e não Largo”, tem como objetivo agir como catalisadores e 
estimuladores na geração de novos negócios na região do bairro do Estreito.  

Participantes 

Pela SCPar: Paulo Ramos, Ramiro Zinder. 
Movimento “Sou Estreito e não Largo”: Jorge Elias Dolzan 

 

Visão da empresa sobre o setor 

 

Demanda para o setor 

O movimento “Sou Estreito e não Largo” se coloca à disposição como representante do bairro 
do Estreito nas ações que estarão sendo discutidas e planejadas, chamando a atenção para 
que estas ações estimulem de fato, o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos 
moradores e não-moradores, promovendo a noção de comunidade no bairro; que promovam, 
desenvolvam, apóiem e executem projetos para a promoção do comércio e 
empreendimentos locais do bairro no entorno da cabeceira continental, entre estes o bairro 
Estreito, reforçando a vocação histórica dessa região continental como o comércio e a 
prestação de serviços.  
O movimento vem criando ações para promover, desenvolver, apoiar e executar programas 
para engajar os moradores e não-moradores do Estreito para consumo e investimento local. 
Considera que o Complexo Cultural e Turístico das Cabeceiras da Ponte Hercílio Luz a ser 
implantado não pode dar as costas para isso, ele precisa se pensado, na região continental, 
como um espaço que impactará direto em todo o ecossistema econômico do bairro Estreito e 
região, que vem reforçando sua vocação comercial e de serviços, permitindo inclusive lançar 
um olhar para um futuro próximo de um bairro com forte potencial executivo.  
Consideram também que o bairro Estreito está caminhando para se tornar uma espécie de 
Avenida Paulista da Grande Florianópolis (além da própria vocação econômica do bairro, os 
investimentos imobiliários e as edificações atuais estão voltados para escritórios e salas de 
comércio).  
Entende que é preciso ampliar a visão sistêmica da cabeceira da Ponte Hercílio Luz, 

mailto:contato@souestreitoenaolargo.com.br
https://souestreitoenaolargo.com.br/o-projeto/
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assumindo a complexidade da região continental, promovendo com qualidade a cultura e o 
turismo, mas entendendo que estes dois pilares sustentam e são sustentados pelo sistema 
socioeconômico de seu entorno. 
Dentro disso, segundo o movimento, é preciso capacitar e apoiar os moradores e 
empreendedores em diversos segmentos ligados ao empreendedorismo e desenvolvimento 
pessoal na região; da mesma forma, como Estado, desenvolver políticas públicas e práticas de 
reestruturação e manutenção em conjunto com a sociedade e poder público para promover o 
bem estar no bairro (caso da revitalização de prédios públicos e privados, além das zonas de 
convívio, como praças, parques, creches, museus e afins). 

Tendências para o setor 

 

Riscos da assunção da operação 

 

Impressões sobre o equipamento a ser concedido 

Jorge citou que tem receio que com a implantação do Complexo Cultural e Turístico das 
Cabeceiras da Ponte Hercílio Luz o movimento fique muito intenso na cabeceira da ponte, 
sem se espalhar por outras ruas. 
Para Jorge, o projeto deveria enfocar o sentimento de pertencimento, pelo resgate cultural e 
histórico. 
Uma dúvida citada é sobre qual a relação com o mar que vai acontecer com o projeto. 

Sugestões sobre o equipamento 

 

Sugestões sobre a estruturação da concessão (termo de referência, edital, etc) 

Talvez possa ser implantado um mercado público ou um mercado de peixe, na cabeceira 
embaixo da ponte.  
Sugere que o projeto olhe para o bairro do Estreito como um todo e não só para as cabeceiras 
da ponte. 

Observações 

 

 

 

 

 

 

 

  


