
PAC Cidades Históricas e a 

Gestão das Fortalezas da Ilha 

de Santa Catarina 



Fortalezas de SC tombadas pelo IPHAN 

São José da Ponta Grossa Bateria São Caetano 



Fortalezas de SC tombadas pelo IPHAN 

Santo Antônio de Ratones Santa Cruz de Anhatomirim 



Fortalezas de SC tombadas pelo IPHAN  

Marechal Moura Conceição de Araçatuba 



Fortalezas de SC tombadas pelo IPHAN  

Santana Santa Bárbara 



O PAC CIDADES HISTÓRICAS 

No PAC 2 – Eixo Comunidade Cidadã, se insere o PAC Cidades 

Históricas – PAC CH, que foi oficialmente anunciado em 

20/08/2013. 

 

Abarca 44 cidades num investimento previsto de cerca de 1 bilhão 

de reais a serem destinados para: 

•Requalificação de espaços públicos; 

•Restauração de monumentos e edificações de uso público; 

 

Cidades em SC: Florianópolis e Laguna 

 
Florianópolis investimento de cerca 20 milhões, divididos entre as 

seguintes ações: 

1.Restauro da Antiga Alfandega de Florianópolis; 

2.Restauro e Ampliação do Museu Vitor Meirelles; 

3.Restauro da Ala Sul do Mercado Público de Florianópolis; 

4.Restauração das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina; 



GT Fortalezas da Ilha de Santa Catarina 

Integrantes do Grupo 

- IPHAN; 

- UFSC; 

- SPU; 

- ICMBIO; 

- Prefeitura Municipal de Florianópolis (SEPHAN, IPUF, Secretaria de 

Turismo e Secretaria de Cultura); 

- Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos; 

- Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, e Lazer do 

Estado de Santa Catarina; 

- Fundação Catarinense de Cultura; 

- SANTUR; 

- Marinha do Brasil; 

- Exército Brasileiro; 

- Sociedade Civil; 

 



GT Fortalezas da Ilha de Santa Catarina 

Objetivo principal: 

 

- Elaboração de um plano de gestão para as fortalezas integrantes do 

Sistema defensivo da Ilha de Santa Catarina que possibilite a 

dinamização dos usos e melhor apropriação dos espaços fortificados; 

 

Objetivos específicos: 

- Reavivar o caráter de integração/unicidade entre as fortalezas ainda 

existentes; 

- Requalificar o sistema de fortificações da ilha de Santa Catarina; 

- Embasar a definição sobre projetos prioritários para o aporte de 

recursos do PAC Cidades Históricas; 

- Criar um grupo envolvido com a gestão e continuidade das ações a 

serem desenvolvidas nas fortalezas, onde cada entidade possa 

efetivamente contribuir e participar; 

 



GT Fortalezas da Ilha de Santa Catarina 

Linhas de ações GERAIS propostas: 

 

- Elaboração de um Plano de Manejo específico visando aferir a 

capacidade de acolhida das fortificações; 

- Padronização das comunicação visual das Fortalezas, com 

logamarca própria; 

- Padronização e colocação de placas indicativas e interpretativas de 

todas as fortalezas; 

- Colocação de placas de sinalização e indicação das fortalezas nas 

estradas e rodovias com comunicação visual padronizada; 

- Produção de folder  qualificado para divulgação  das fortalezas – 

não necessariamente visando o turismo, mas sim o conhecimento 

dos bens e a distribuição aos visitantes no local ou fora dele; 

- Produção de formato de divulgação digital em plataforma on line; 

 

 

 



GT Fortalezas da Ilha de Santa Catarina 

Linhas de ações GERAIS propostas: 

 

- Elaboração  e implementação de projeto expográfico  padronizado a 

ser  utilizado em todas as fortalezas, abarcando o histórico geral 

destas e os históricos específicos (este  mais flexível e adaptado as 

realidades do bem específico); 

- Realização de ações educativas nas Fortalezas (rede de escolas 

municipais, jogos do patrimônio, existências de condutores culturais 

no local (capacitação), parcerias com escolas públicas, etc.); 

- Promoção de acesso gratuito em um dia do mês; 

- Promoção de eventos e apresentações gratuitas nas Fortalezas; 

- Realização de aulas expositivas nas Fortalezas; 

 

 

 

 



GT Fortalezas da Ilha de Santa Catarina 

Linhas de ações GERAIS propostas: 

 

- Consolidação do acervo arqueológico das Fortalezas; 

- Consolidação de um grupo gestor permanente, que se reuna 

periodicamente  visando dar andamento aos projetos e solucionar 

problemas; 

- Realização de ações que visem a sustentabilidade dos bens, bem 

como o estímulo ao seu uso e maior permanência, isso engloba : 

1. Transporte adequado; 

2. Espaços qualificados para exposições permanentes e temporárias; 

3. Realizações de eventos culturais e educacionais; 

4. Existência de espaços de alimentação; 

 

 

 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

 

Fortaleza São José da Ponta Grossa e Bateria São Caetano: 

 

 

• Proprietário: União  

• Cessionário: UFSC 

• Tombamento: Federal 

• Visitação anual: cerca de 42 mil pessoas 

• Capacidade de carga/dia: ? 

 

 

 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Fortaleza São José da Ponta Grossa e Bateria São Caetano: 

- Elaboração de projetos de restauro; 

- Elaboração de projeto de requalificação do entorno (paisagismo, 

acessibilidade, acessos, etc.); 

- Elaboração de projeto de sinalização indicativa e interpretativa 

padronizada para todas as Fortalezas; 

- Elaboração de projeto expográfico para espaços específicos 

(Quartel da Tropa e Casa do Comandante); 

- Implementação dos projetos/realização da obras; 

- Promoção do artesanato e das tradições locais no espaço 

expositivo da Fortaleza (rendeiras); 

- Incentivo a aulas expositivas da UFSC se realizarem na Fortaleza; 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Fortaleza São José da Ponta Grossa 

 

- Existência de condutores culturais  que possam auxiliar os 

visitantes em horários específicos ou mediante agenda específica; 

- Dinamização e diversificação dos atrativos do espaço com 

exposições temporárias e realização de apresentações culturais; 

- Ações de gerenciamento do entorno (demolições das edificações 

com sentenças transitadas em julgado , retomada do projeto de 

transporte a praia somente via Van,  trabalho conjunto visando 

conter a ocupação irregular, cadastramento dos ocupantes das 

áreas da União, ajustando as situações passiveis de regularização, 

atualização do levantamento cartográfico georreferenciado, etc.) 

 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Fortaleza Santa Cruz de Anhatomirim 

 

• Proprietário: Marinha do Brasil 

• Gestão: UFSC 

• Tombamento: Federal 

• Visitação anual: cerca de 76 mil pessoas 

• Capacidade de carga/dia:? 

 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Fortaleza Santa Cruz de Anhatomirim 

 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

- Elaboração de projetos de restauro; 

- Elaboração de projeto de requalificação do entorno (paisagismo, 

acessibilidade, acessos, etc.); 

- Elaboração de projeto de sinalização indicativa e interpretativa 

padronizada para todas as Fortalezas; 

- Elaboração de projeto expográfico para espaços específicos (Casa do 

Comandante); 

- Implementação dos projetos/realização da obras; 

- Adequação dos sistema de transporte a Ilha, facultando ao visitante 

permanecer na Ilha durante o período de tempo desejado; 

- Projeto e execução de trapiche em Sambaqui;  

- Reativação do Restaurante/café; 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Fortaleza Santa Cruz de Anhatomirim 

 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

- Realização de atividades culturais e educativas frequentes na 

fortaleza;  

- Implantação de espaço para alojamento que permita a pernoite de 

estudantes e grupos escolares; 

- Existência de condutores culturais  que possam auxiliar os 

visitantes em horários específicos ou mediante agenda específica; 

- Dinamização e diversificação dos atrativos do espaço com 

exposições temporárias e realização de apresentações culturais; 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Fortaleza Santo Antônio de Ratones 

 

 

- Proprietário: União  

- Cessionário: UFSC 

- Tombamento: Federal 

- Visitação anual: cerca de 12 mil pessoas 

- Capacidade de recebimento/dia: ? 

 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Fortaleza Santo Antônio de Ratones 

- Elaboração de projetos de restauro; 

- Elaboração de projeto de requalificação do entorno (paisagismo, 

acessibilidade, acessos, etc.); 

- Elaboração de projeto de sinalização indicativa e interpretativa 

padronizada para todas as Fortalezas; 

- Elaboração de projeto expográfico para espaços específicos (Casa 

da Parlamenta); 

- Implementação dos projetos/realização da obras; 

- Adequação dos sistema de transporte a Ilha, facultando ao visitante 

permanecer durante o período de tempo desejado; 

- Projeto e execução de atracadouro na Ponta do Sambaqui; 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Fortaleza Santo Antônio de Ratones 

 

- Projeto e execução da recuperação da trilha ecológica; 

- Adequação de espaço para observação de aves e pássaros; 

- Realização de atividades culturais e educativas frequentes na 

fortaleza; 

- Existência de condutores culturais  que possam auxiliar os 

visitantes em horários específicos ou mediante agenda específica; 

- Dinamização e diversificação dos atrativos do espaço com 

exposições temporárias e realização de apresentações culturais; 

 

 

 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

 

Fortaleza  Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba 

 

 

- Proprietário: Exército Brasileiro 

- Tombamento: Federal 

- Visitação média mensal: ? 

- Capacidade de carga/dia: ? 

 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Fortaleza  Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba 

 

- Elaboração de projetos de consolidação das ruínas e projeto de 

espaço para banheiros; 

- Elaboração de projeto de requalificação do entorno (paisagismo, 

acessibilidade, acessos, etc.); 

- Elaboração de projeto de sinalização indicativa e interpretativa 

padronizada para todas as Fortalezas; 

- Implementação dos projetos/realização da obras; 

- Viabilização de sistema de transporte a Ilha, facultando ao visitante  

permanecer durante o período de tempo desejado; 

 

 



Gestão das  Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Fortaleza  Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba 

 

- Projeto e execução da adequação de atracadouro seguro; 

- Incentivo à visitação da Ilha; 

- Incentivo a realização de atividades culturais e educativas na 

fortaleza; 

- Existência de condutores culturais  que possam auxiliar os 

visitantes mediante agenda específica; 

- Possibilidade de implantação de Parceria Público Privada para 

gestão do espaço; 

 

 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Forte Marechal Moura (Naufragados) 

 

- Proprietário: Exército Brasileiro 

- Tombamento: Federal 

- Visitação média mensal: ? 

- Capacidade de carga/dia: ? 

 

 

 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

Forte Marechal Moura (Naufragados) 

- Elaboração de projeto de requalificação do entorno (paisagismo, 

acessibilidade, acessos, etc.); 

- Elaboração de projeto de sinalização indicativa e interpretativa 

padronizada para todas as Fortalezas; 

- Implementação dos projetos/realização da obras; 

- Adequação das placas de identificação e comunicação visual ao 

padrão a ser desenvolvido para o Sistema Defensivo da Ilha de 

Santa Catarina; 

- Requalificação da trilha ecológica de acesso ao Forte, dotando de 

equipamentos e sinalização adequados; 

- Contratação e execução de projeto de restauro dos canhões; 

- Projeto de adequação do mirante do Farol de Naufragados; 

- Criação de espaço de contemplação junto a bateria de canhões; 

- Possibilidade de implantação de Parceria Público Privada para 

gestão do espaço; 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

 

Forte Santana 

 

Proprietário: Exército Brasileiro 

Cessionário: Polícia Militar (Museu de Armas) 

Tombamento: Federal 

Visitação média mensal: ? 

Capacidade de carga/dia: ? 

 

 

 

 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

Forte Santana 

- Elaboração de projetos de restauro; 

- Elaboração de projeto de requalificação do entorno (paisagismo, 

acessibilidade, acessos, etc.); 

- Elaboração de projeto de sinalização indicativa e interpretativa 

padronizada para todas as Fortalezas; 

- Implementação dos projetos/realização da obras; 

- Realização de atividades culturais e educativas frequentes na 

fortaleza; 

- Existência de condutores culturais  que possam auxiliar os 

visitantes em horários específicos ou mediante agenda específica; 

- Dinamização e diversificação dos atrativos do espaço com 

exposições temporárias e realização de apresentações culturais; 

- Adaptação de espaço para contemplação e bar/café; 

 

 



Gestão Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Forte Santa Bárbara 

 

 

• Proprietário: Marinha do Brasil 

• Tombamento: Federal  

• Visitação anual: ? 

• Capacidade de carga/dia: ? 

 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Forte Santa Bárbara 

 

- Elaboração de projetos de restauro; 

- Elaboração de projeto de requalificação do entorno (paisagismo, 

acessibilidade, acessos, etc.); 

- Elaboração de projeto de sinalização indicativa e interpretativa 

padronizada para todas as Fortalezas; 

- Implementação dos projetos/realização da obras; 

- Implantação do Museu da Marinha no local; 

- Utilização como espaço receptivo principal do Sistema Defensivo da 

Ilha de Santa Catarina; 

 

 

 

 



Gestão das Fortalezas da Ilha de Santa 

Catarina 

Linhas de ações ESPECÍFICAS propostas: 

 

Forte Santa Bárbara 

 

- Realização de atividades culturais e educativas frequentes na 

fortaleza; 

- Existência de condutores culturais  que possam auxiliar os 

visitantes em horários específicos ou mediante agenda específica 

(Condutores culturais do IFSC já passam pelo Forte quando da 

condução cultural no Centro da cidade); 

- Dinamização e diversificação dos atrativos do espaço com 

exposições temporárias e realização de apresentações culturais; 

 

 

 

 


