
l Ribeirão da Ilha: é uma das primeiras 
vilas açorianas da Capital e apresenta 
casarios típicos da arquitetura colonial. 
A vila de pescadores tem difícil acesso. 
As ruas e calçadas de pedras e sem 
rampas dificultam o deslocamento. 

l Santo Antônio de Lisboa: refúgio de 
belas construções e paisagens, o bair-
ro, que fica distante 13 quilômetros do 
Centro, conserva, além da arquitetura, 
os costumes dos imigrantes açorianos, 
como a Festa do Divino Espírito Santo, 
o Terno de Reis e o Cacumbi. As ruas 
são irregulares e muitas são feitas ape-
nas de pedras.

l Masc: o prédio do Centro Integrado de 
Cultura (CIC), no Bairro Agronômica, 
que abriga o Museu de Artes de Santa 
Catarina (Masc), passa por reformas. 

l Palácio Cruz e Sousa: construído no 
século 13, na Praça XV de Novembro, 
o prédio foi sede do governo no passa-
do e é tombado como patrimônio histó-
rico do Estado. Abriga o Museu Histó-
rico de Santa Catarina, onde ocorrem 
exposições temporárias e outros even-
tos artístico-culturais. As escadarias, 
internas e externas, e a ausência de 
adaptações para surdos e cegos, pre-
judicam a visitação de pessoas com 
necessidades especiais. 

l Ilha do Campeche: tombada pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), em 2000, como Patri-
mônio Arqueológico e Paisagístico Na-
cional, a Ilha do Campeche fica ao Les-

l Questione sobre o apartamento 
adaptado do hotel ou pousada antes de 
fazer a reserva. Assim, você não corre o 
risco de chegar no lugar e descobrir, por 
exemplo, que a cadeira de rodas nem 
passa na porta. 

l Os usuários de cadeira de rodas pre-
cisam lembrar de levar as ferramen-
tas para montagem e desmontagem, 
pneus e câmeras sobressalentes, e 
uma almofada extra. 

l Se você quiser praticar algum tipo de 
esporte de aventura, verifique se há res-
trições para pessoas com deficiência e 
quais os riscos.

l Informe-se sobre os horários de fun-
cionamento de parques e atrações turís-
ticas, e se oferecem atendimento espe-
cializado a pessoas com deficiência.

l Avise sobre a sua deficiência ao re-
servar o seu voo e pergunte como é o 
atendimento. Opte por voos diretos, sem 
escalas, que evita deslocamentos des-
necessários. 

l O acompanhante de pessoas com 
deficiência severa tem desconto de até 
80% na tarifa cheia, quando a compa-
nhia aérea avalia e considera que, por 
razões de segurança de voo e questões 
técnicas, é fundamental a presença de 
um acompanhante.

l Em viagens rodoviárias, ao reservar 
a passagem, obter informações sobre 
a forma de atendimento no dia da via-
gem, auxílio para embarque, procedi-
mento para embarque da bagagem e 
da cadeira de rodas e, se necessário, o 
uso da cadeira de transbordo para en-
trar no ônibus.

l Pessoas viajando com cão-guia de-
vem apresentar carteira de vacinação 
atualizada, comprovação de vacina 
múltipla, antirrábica e tratamento anti-
helmíntico.

l Cadeiras de rodas devem ser des-
pachadas gratuitamente. Bengalas, 
muletas e andadores devem ser trans-
portados na cabine de passageiros, 
assim como o cão-guia, que viaja nos 
pés do dono, sem gaiola.

Fonte: Guia Brasil para Todos

Se você possui alguma 
necessidade especial, 
tome alguns cuidados 

antes de escolher o 
destino de sua viagem

Pontos da Ilha

Confira como está a acessibilidade em alguns pontos turísticos da Capital,  

l Casa da Alfândega: é um dos grandes 
centros de venda de artesanato local. 
Não possui rampa de acesso e é preciso 
ultrapassar um degrau alto para entrar 
na antiga edificação, que fica no Largo 
da Alfândega. Dentro e fora do local,  
o chão de paralelepípedo pode dificul-
tar o acesso. 

l Fortaleza de São José da Ponta 
Grossa: a 25 quilômetros do Centro da 
cidade, a fortaleza foi construída pelos 
portugueses no século 18 para proteger 
a Ilha de Santa Catarina. Os edifícios 
da atração turística ficam interligados 
por rampas, mas as ruas de acesso são 
irregulares, com chão de pedras. O Pro-
jeto Fortalezas da Ilha de Santa Catari-
na, da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), é responsável pelas 
fortificações da Capital. Como os locais 
são prédios históricos tombados, a ins-
tituição está estudando a possibilidade 
de adaptações com o mínimo possível 
de intervenção. 

l Mercado Público: patrimônio históri-
co da Capital, conta com mais de cem 
boxes para venda de roupas, alimentos 
e trabalhos de artesanato. É possível 
apreciar os sabores da gastronomia re-
gional, como frutos do mar. Apesar das 
guias rebaixadas, sonorizadores, esta-
cionamento exclusivo para pessoas com 
deficiência e banheiros adaptados, é 
preciso enfrentar o piso de paralelepípe-
do, irregular por natureza, do vão central 
do Mercado Público.

l Lagoa da Conceição: considerado o bairro boêmio de Florianópolis, oferece restau-
rantes, bares e casas noturnas. Alguns com rampas de acesso e banheiros adaptados. 

te da Ilha, em frente à praia de mesmo 
nome. O mar de águas claras e calmas 
atrai quem gosta de mergulho. Saídas 
de barco para passeio são realizadas na 
Praia da Armação e da Barra da Lagoa. 
Para conheces os costões, é necessário 
fazer uma trilha monitorada, que exige 
bom preparo. O único acesso livre para 
os visitantes fica onde os barcos atra-
cam, em uma faixa de 500 metros.

l Morro da Cruz: o principal mirante da 
capital catarinense fica no alto da região 
que compõe o maciço do Morro da Cai-
xa. Com 450 metros, permite uma vista 
panorâmica da cidade – incluindo as 
duas baías e as três pontes de Florianó-
polis: Hercílio Luz, Colombo Salles e Pe-
dro Ivo Campos. Tem rampa de acesso, 
mas as lunetas estão instaladas em uma 
altura que não permite que cadeirantes 


