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PREFACIO   

Preferência inconteste de nativos e visitantes, um belo 

restaurante, encanta pela beleza natural do pôr do sol e luares 

magnificamente emoldurado pela ponte Hercílio luz.  

Fugindo da agitação das noites Florianopolitana, sem sair de 

Florianópolis este pequeno trecho entre a Rita Maria e o Forte 

Sant’Ana pode ser considerado como um refúgio onde, 

clientes encontram em um só lugar tranquilidade e aconchego 

para degustar uma gastronomia requintada.  

  

Seguindo os padrões modernos de conforto sofisticação, o 

Píer 54 preserva a história e cultura daquele trecho da antiga 

ilha dos patos, hoje Florianópolis.  

Citado como um jardim terrestre por ¹Abelardo Sousa, em sua 

crônica publicada no livro Painéis (pag. 8)  

“Fui passear no jardim Celeste giro-flê giro-flá” ... na verdade fui passear 

no antigo Jardim terrestre ali nas cercanias da velha Arataca nome mais do 

que Centenário ... onde os nossos antepassados dados a caça armavam as 

suas arapucas para pegar animais silvestres ...”  

 __________________________________________________   

 ¹ Abelardo Sousa - pianista, compositor, maestro, jornalista, escritor,  

E professor brasileiro – livro Painéis (1982)    

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
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PRAIA DO ARATACA   

   

   

Localizado onde boa parte da história de Florianópolis se 

desenhou. Aos pés da ponte Hercílio Luz, maior cartão postal 

da cidade essa pequena enseada já abrilhantava os olhos 

daqueles que por aqui, tinham o privilégio de passar.  

Nos vários mapas consultados, encontrou-se duas 

denominações, Praia da Arataca, (palavra indígena que 

significa cabeça chata, foi dado este nome pois ali forma-se 

um morro de cabeça chata.) para a pequena "calheta" ao pé 

do Morro de Rita Maria...  

  

O outro topônimo Arataca, que veio a ser aplicado ao Estaleiro, 

vem da configuração do morro com forma de "Cabeça 
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achatada". Praia de areia fina, alva, tendo aos bordos algum 

depósito de lodo de fundo de mar   

Foi utilizada, em tempos afastados (até à abertura da Ponte 

Hercílio Luz) como praia pesqueira e para ancoradouro de 

pequenas embarcações que faziam a travessia do canal entre 

a Ilha e o Continente.    
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MONTE DE RITA MARIA   

   

      

Monte de Rita Maria era uma propriedade particular do Senhor 

Joao da Rita Maria homem de origem açoriana, que, viveu ali 

no século XVIII. Nesta época Os açoriano ganhavam terreno 

do governo para o plantio, quando chegavam na ilha.   

“...Eis-me agora frente com a Rita Maria não a mulher que é muito mais de 

um século saciava marinheiros sedentos de amor mas aquele montinho de 

casas modestas enfeitados com uma listinha da Praia Branca e Encantado pela 

magia do Bosque  

Luxuriante..." (crônica de Abelardo Sousa – Fui Passear num jardim terrestre)  

Neste mesmo local, ficou popular como Rita Maria, por causa 

de uma mulher que instalou-se no porto para atender 

exclusivamente os marinheiros.  E adotou este nome por conta 

de já haver um referência ao nome no local devido ao antigo 
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dono. Além de atender os marinheiros, era uma especialista 

em plantas e chás medicinais.  

Também era benzedeira.  

O Monte de Rita Maria abrigou entre 1862 e 1928 o Cemitério, 

área que hoje tem o monumento do Hercílio luz é um 

“cocuruto”. (Cabeça chata) Monte Rita Maria, Funcionou 

sempre, como apoio para Clubes de Remo e de provas, 

Regatas, com barcos a remo  
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 FORTE SANTANA – MUSEU RIBAS   

 

O ano é 1763. Florianópolis era Vila de Nossa Senhora do 

Desterro e ainda não contava com a grande estrutura que, 

quase dois séculos depois, se tornaria o principal cartão postal 

da cidade: a ponte Hercílio Luz.  

  
Foi por volta desse ano, aponta grande parte dos historiadores, 

que se deu a construção do Forte de Santana do Estreito, 

localizado na avenida Beira-Mar Norte, em um ponto 

estratégico da costa Oeste da Ilha de Santa Catarina, no 

encontro das baías Norte e Sul.  
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Além de fazer parte da história do sistema defensivo, o Forte 

reserva uma das mais belas paisagens da cidade e um ângulo 

privilegiado para apreciar o pôr do sol e a ponte Hercílio Luz, 

construída em 1926   

O Forte de Santana, projetado pelo engenheiro militar José 
Custódio de Sá e Faria, faz parte de um segundo momento do 
sistema defensivo da Ilha.  

A missão da artilharia, com dez bocas de canhão distribuídas 

ao longo da plataforma, era proteger a Vila de Desterro das 

embarcações inimigas, em particular das esquadras 

espanholas que por aqui navegavam.  

Posteriormente, em 1857, abrigou a Escola de Aprendizes 

Marinheiros de Santa Catarina e, mais tarde, a Companhia dos 

Inválidos. Também foi cenário para a Revolução Federalista, 

quando foi bombardeado duramente pelos rebeldes.   

Em 1938, foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional.  

No século XX serviu como estação meteorológica do Ministério 

da Agricultura e. desde 1975, o Museu de Armas Major Lara 

Ribas, Administrado pela Polícia Militar de Santa Catarina   
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Ainda hoje, podemos ver o Quartel dos Soldados, a cozinha, o 

Quartel dos Oficiais e a Casa da Palamenta. Foi tombado pelo 

IPHAN e restaurado  
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CLUBE NÁUTICO RIACHUELO   

   

   

   

Fundado em 1915 no canal Rita Maria, o Clube Náutico 

Riachuelo, trazia as cores azuis e brancas em seu brasão, em 

homenagem a Guerra do Paraguai.   

A fundação do Riachuelo está inteiramente ligada aos 

comerciantes do centro, que apontaram numa prática de 

exercício moderna e ligada às inovações sociais da capital 

federal a consolidação na participação da alta sociedade no 

remo e em suas interações entre as agremiações. A fundação 

do clube significou à abertura de opções para as competições 



Um   
[ 15 ]   

de regatas, e caracterizou-se pela posição não elitizada de seus 

participantes e associados.   

A sede do grupo era situada na baía norte, transferindo-se, 

algum tempo depois, para o centro comercial, onde, devido à 

sua localização, foi eleito o preferido da população, restando 

ao Riachuelo o apoio dos que moravam nas redondezas do 

cais.   

 

   

O Riachuelo, por exemplo, era ligado as famílias Muller, Mund, 

Mortiz e Hoepcke; todas as famílias de origem germânica.   
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A torcida organizada das regatas formada não somente por 

homens, era um espetáculo à parte perante as competições do 

remo, pois mulheres participavam da torcida com as cores dos 

clubes que defendiam, incentivando fervorosamente as 

regatas, e participando das premiações. Próximos à área estava 

situado o Forte Santana (1761) - uma das basesdo projeto português no 

extremo sul, e o Forno do Lixo (1910-1914).  
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CEMITÉRIO  

  

Em 1841 o terreno foi escolhido para a implantação do 

cemitério municipal. Esta tarefa foi desempenhada até a 

década de 1920 – quando precisou ser movido para o bairro 

Itacorubi para dar lugar às ruas de acesso à Ponte Hercílio Luz.  
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ILHA DO CARVÃO   

Destruída com a construção da nova ponte, quando passou a 

servir de apoio para uma das colunas da obra, a Ilha do Carvão 

- também conhecida com o Ilha dos Ratos -tinha este nome 

porque nela existia um depósito de carvão que abastecia as 

caldeiras dos navios que por aqui passavam.  

 

Como o Porto de Florianópolis era essencialmente importador 

de carga geral, ferramentas, máquinas, combustível e 

alimentos para o abastecimento da capital e das vilas próximas 

por meio da navegação Pelas baías Norte e Sul, o carvão era 

desembarcado na Ilha do Carvão e os outros combustíveis na 

Ponta do Coral, parte insular, e na Ponta do Leal, parte 

continental  
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A Ilha do Carvão, existiu até meados da década de 1970 na baía Sul 

e subsiste como vaga lembrança para os antigos moradores de  

Florianópolis.   

Fazia parte da paisagem local, compondo uma linha reta que 

começava no cais Rita Maria e terminava no pico do Cambirela, 

em Palhoça  

A função de entreposto de abastecimento terminou quando o 

porto de Florianópolis, afetado pelo assoreamento das baías e 

pela política federal de priorizar o transporte rodoviário, perdeu 

movimento e foi desativado. No entanto, velhas fotos da cidade 

denunciam a presença da ilhota, com seu prédio de um piso 

em forma de castelinho.  
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Conta-se que nesta uma única casa, vivia uma mulher que era a 
responsável pelo local.   

 

Era uma pequena ilha que foi engolida por outra, maior e com 

ares expansionistas, a ponto de o desaparecimento físico ser 

seguido por seu análogo, talvez mais dramático, que é o 

esquecimento definitivo, inexorável, da memória coletiva.   

Hoje é um dos pilares da ponte Colombo Salles.  

  

 
  



PIER  54 – Rosane Saraiva  Pizzanelli  

 

   
[ 22 ]   

 ATERRO   

Quando a descentralização urbana não era possível os 

governantes recorreram a solução de afastar o mar da cidade 

alterando radicalmente a relação entre a arquitetura e o meio 

ambiente.  

  

  

  

O miolo central da Ilha de Santa Catarina foi sendo ajeitado 

aos poucos, ao longo de muito tempo, para suportar a 

expansão da malha viária e das edificações públicas, nuns 

tempos em que não era possível descentralizar Florianópolis.   
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Esse ajeitamento se deu com a formação de inúmeros aterros, que 

ganharam acréscimos importantes até a década de 1970   

Uma cidade que tinha originalidade de uma aldeia perdeu parte de 

sua identidade em função dos aterros  

A mudança do cenário da cidade destaca-se pelos dois aterros da 
Baia  

Norte. O primeiro na década de 1960, viabilizando a implantação da 

Avenida Rubens de Arruda Ramos (Beira Mar Norte)  

  

  

  

Em 1972 ocorreu um grande aterro que soterrou a antiga praia. 

Porém as obras complementares ensejaram a surgimento de 

um outra praia para nela serem colocados os Galpões dos 

Clubes de Remo da Capital. Além de sede náutica de remo, 
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tem hoje um pequeno ancoradouro para embarque e 

desembarque de turistas em passeios de escuna pelos mares 

da Ilha  

 

Entre outros danos, acabou a charmosa Praia de Fora, onde o povo 

do centro tomava seus banhos de mar.  

  

   

.   
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ESTALEIRO DO ARATACA   

    

 Com a criação da Empresa Carl Hoepcke S/A, a Praia de Rita 

Maria passou a sofrer profundas transformações. Ocorreram 

aterros destinados a construções dos armazéns e do Cais do 

Porto, grande referencial social de Florianópolis, pois partiam e 

chegavam os navios de transportes de passageiros e de cargas, 

estas tanto nacionais como de importação e exportação.   

 

O Cais do Porto dos navios Carl Hoepcke, Max e Anna, fez 

história em Florianópolis e quase sempre era denominado de 

Cais Rita Maria. Não é sem razão que o Terminal Rodoviário 

de Florianópolis foi denominado Rita Maria.   
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Em 1907, * Carl Hoepcke, montou o estaleiro para 

manutenção da sua frota e reparos e construção de 

embarcações de médio porte. Para regatas oceânicas, 

utilizados em travessias entre Florianópolis e Buenos Aires, na 

Argentina, na pequena enseada entre as praias da Arataca e 

o cais da praia Rita Maria, próximo ao Forte Santana, hoje 

embaixo da cabeceira insular da ponte Hercílio Luz   

O Estaleiro foi denominado de Rita Maria e conhecido 

popularmente como Arataca denominação que a firma passa 

a adotar a partir de 1930 - Estaleiro Arataca  
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Formado por várias edificações e de uma carreira para 

deslocamento dos navios ao mar, o estaleiro ocupava 15 mil 

metros quadrados em 1952 mantinha 152 empregados  

Mesma edificação que até 1964 abrigou trabalhadores 

especializados em consertos e fabricação de navios e 

estaleiros, com a extinção do porto e, posteriormente, o 

aterramento da baía Sul, o Arataca foi desativado e seus 

empregados colocados à disposição do 5º Distrito Naval  

 

 

  

Localizado em área nobre da cidade e com vista privilegiada 

das baías, o prédio teve diversas modificações arquitetônicas 
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e até o fim da década de 1990, Disponibilizado para aluguel, o 

prédio abrigou um restaurante, um salão de festas e até um 

salão de beleza.  

  Abandonada e deteriorada, a área foi desapropriada  

A construção foi tombada no início do século 20. No entanto, o 

prédio ganhou alguns anexos antes do decreto, foi demolido a 

parte danificada que causava riscos de desabar mas, 

preservado os elementos de autenticidade que originaram o 

espaço.   
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Tem também a área da chaminé do antigo incinerador de lixo, 

utilizada como estacionamento e depósito de inservíveis da 

prefeitura. Quem observa com atenção logo pensa: por que 

não dar um destino mais adequado a esse imóvel, em especial 

por se tratar de um patrimônio histórico da cidade, mais um 

pedacinho do que sobrou de Desterro.  
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CARL HOEPCKE   

 

 

 

Carl Franz Albert Hoepcke  

 1844 -1924   

  

Nascido  em,  Brandemburgo,  

(Alemanha) veio para o 

Brasil aos 19 anos com 

sua mãe e os irmãos. 

 

 

 

Estabeleceu-se inicialmente em Blumenau, onde permaneceu 

por aproximadamente três anos, antes de vir para 

Florianópolis, na época denominada desterro; a fim de 

trabalhar como contador na firma de seu tio Ferdinand 

Hackradt, proprietário de um estabelecimento comercial.  

Em 1870 substituiu seu tio, no cargo de cônsul alemão. O 

dinâmico empreendedor alemão Carl Hoepcke destacou-se 

nos dos ramos industrial, comercial e da navegação,   

, Carl Hoepcke, fez história em Florianópolis despertando a 

necessidade de construir um estaleiro. Onde fabricou muitos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1844
https://pt.wikipedia.org/wiki/1844
https://pt.wikipedia.org/wiki/1924
https://pt.wikipedia.org/wiki/1924
https://pt.wikipedia.org/wiki/1924
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Hackradt
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4nsul_(servi%C3%A7o_exterior)
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navios que faziam a conexão da antiga Florianópolis com o 

resto do brasil e do mundo, entre eles o Max, Anna e Metta  

Posteriormente também prestou serviços a outras empresas. 

Algumas de suas edificações ainda podem ser vistas, 

imediatamente sob a ponte Hercílio luz,   

    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Herc%C3%ADlio_Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_Herc%C3%ADlio_Luz
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PONTE HERCILLIO LUZ   

A Ponte Hercílio Luz é uma ponte pênsil localizada em 

Florianópolis, é uma das maiores pontes pênsis do mundo e a 

maior do Brasil também é a mais antiga das três que ligam as 

partes insular e continental da capital catarinense. O mirante 

situado à cabeceira insular proporciona uma das mais belas 

vistas panorâmicas do centro da cidade.   

 
  

Teve sua construção iniciada em 1922 e foi inaugurada 

em1926 com o objetivo de ligar a capital do estado, que na 

época era apenas na ilha de Santa Catarina, à São José, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_p%C3%AAnsil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_p%C3%AAnsil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Florian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_(Florian%C3%B3polis)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_(Santa_Catarina)
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cidade vizinha, visando substituir o antigo serviço de ligação 

por balsas e reforçando a importância da cidade como capital, 

foi projetada e construída durante o governo de Hercílio Luz   

  

O idealizador não viu seu sonho ser concluído. Florianópolis, 

até então uma pequena cidade com ar provinciano, mudou seu 

destino com a nova ponte   

Desde 1982, por segurança, a ponte está fechada para tráfego, 

servindo, no entanto, como importante cartão postal da cidade    

A ponte foi tombada como patrimônio histórico, artístico e 

arquitetônico do município de Florianópolis em  1992, 

permaneceu interditada por 28 anos.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Balsa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herc%C3%ADlio_Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tombamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_hist%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_hist%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_arquitet%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio_arquitet%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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Na década de 2010, as obras finalmente avançaram, levando a 

reabertura da ponte em 2019.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/2019
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É o maior símbolo de Florianópolis desde sua construção, e 

também é o símbolo estadual mais reconhecido pelos 

moradores catarinenses - em uma pesquisa realizada pelo 

Instituto Mapa, ela é mais citada do que a própria capital e que 

as praias do litoral catarinense.   

  

Por esse simbolismo, a ponte está presente - seja na sua forma ou 

no nome em comércios, logos e diversos usos em Florianópolis   
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SCUNA BAR   

Após a desativação do estaleiro, a parte superior do estaleiro foi 

utilizado para o funcionamento de vários bares.    

Em 1992, Juan Carlos Pizzanelli, um argentino que já morava 

em Florianópolis, foi jantar em um restaurante para avaliar a 

possibilidade de investir no negócio.  

 

 
Conta-se que, enquanto esperava ser servido Juan decidiu 

dançar, e após uma cliente reclamar do som, a música fora 

desligada e sua indignação diante do fato foi o ponto decisivo 

para compra do local.  

“...Eu queria dançar esta noite, mas depois descobri que não somente eu 

queria dançar... muita gente queria dançar, divertir-se, sair à noite e não tinha 

um lugar que pudesse ir. Todos os lugares eram para pessoas muito 

jovens…” afirma Juan Pizzanelli  



Um   
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Foi neste espaço que descobriu um nicho de mercado e 

decidiu explorar. Acredita que teve muita sorte além muitos 

amigos que lhe ajudaram.  

Scuna, é um bar que oferece, ambiente seguro e agradável,  
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Boa música e ampla pista de dança  
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Além de uma linda vista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde os clientes vão para dançar, se divertir e fazer amigos, 

onde os proprietários recebem a todos como verdadeiros 

amigos.  
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No início, enfrentou muitas dificuldades, principalmente pelo 

fato de ser imigrante, e estar sozinho em um país que não é o 

seu.   

Um dos maiores obstáculos foi o preconceito, pois vários 

adjetivos pejorativos foram atribuídos ao Scuna.  

Fato superado, pelo empenho e profissionalismo do casal, ao 

modificar esta imagem conquistando seu espaço, 

demonstrando que dançar, se divertir, conhecer pessoas vai 

além de um evento social podendo ser terapêutico para muitas 

gente, agregando valor a vida delas.  
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Foi com esta harmonia que o Scuna bar tornou-se referência 

na noite de Florianópolis, por atender um público amplo, desde 

o jovem até as pessoas maduras. Ambiente apropriado para 

casais e também para quem quer encontrar sua “alma gêmea”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“.... Muitos casais se conheceram no Scuna e permanecem até hoje 

juntos, eu e minha esposa somos um exemplo disto...”  

Declara Juan.  
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O Scuna Bar é um lugar para você se perder no tempo e se 

divertir. Para isso buscamos oferecer um ambiente 

diversificado, onde nossos clientes podem se sentir à vontade. 

Mais do que um lugar para dançar, somos um lugar de fazer 

novas amizades, um lugar para namorar, um lugar para ser 

feliz. Com um repertório variado, a ideia é que todos possam 

curtir suas músicas prediletas. Desde os mais novos hits até 

as mais clássicas canções são embaladas a  

Nos dias de hoje, Scuna Bar, realiza noites temáticas, festas e 

eventos comemorando a vida e alegria de viver. Scuna Bar é 

a prova que  

“Dançar é o grande negócio”.  
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Em um determinado dia, o casal foi surpreendido por um 

advogado, que fazia parte de um grupo de turistas. Este, 

alegou que uma pessoa do grupo, ao pisar a areia da praia, 

teve uma grave lesão em seu pé causado por um pedaço de 

vidro jogado na areia.  

Chamando-os à razão, a sobre a responsabilidade que tinham, 

como empresários, para limpeza e conservação da prainha.   

  

Partindo deste, principio, Rosane, conscientizou-se, da 

gravidade do ocorrido, tomando para si tal responsabilidade 

que, em realidade não lhe pertencia por tratar-se de um local 

público. Porém, seu estabelecimento, apesar de ter acesso 

pela avenida beira Mar, dava acesso à praia. E, não poderia 

conceber a ideia de colocar em risco, seus clientes ou 

visitantes, deixando que persistisse esta situação. Daquele 

espaço que, estava completamente abandonado e vinha 

sendo utilizado para descarte de lixo, como ponto de drogas e 
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até mesmo de tráfico, tamanha, era a gravidade da situação 

que fora registrada ocorrência de mortes no local.  

Como na vida nada acontece por acaso, a empresaria fora 

presenteada, com o livro de Virgílio Várzea, e qual não foi sua 

surpresa, ao abri-lo aleatoriamente e visualizar a vida de 

Saldanha da Gama, e uma citação carinhosa sobre a Praia do 

Arataca  

Mesmo tendo ciência que o local era público e não fazia parte 

das responsabilidades legais do Scuna Bar, sentiu-se 

compelida a transformar a história daquele lugar criando algo 

que pudesse deixar de presente para Florianópolis   
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Dando início a seu projeto, foi construído um deck para combater a  

sujeira que havia ali, melhorando o aspecto visual da praia   
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Esta ação, obteve resultados imediatos, foi presenteado com 

presença de turistas e visitantes, para admirar e fotografar a 

paisagem, sem necessariamente frequentar o bar. Este fato, 

valorizou a praia e consecutivamente da ilha 
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Rosane, buscou auxílio de um arquiteto renomado Ande Schmidt, 

para acompanhá-la aos órgãos responsáveis afim de apresentar seu 

projeto de recuperação e preservação do local 

 

Este arquiteto, ao perceber o estado de degradação do local, 

tentou dissuadi-la, alegando ser irrealizável tal feito,  contudo, 
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convicta de transformar aquele lugar abandonado, em algo 

produtivo e que fosse relevante a história, que valorizasse a 

cultura local, argumentou citando uma passagem do livro 

“Santa Catarina – A Ilha” publicada em 1900 o significado 

desse local para as pessoas que por ali passavam, que na 

época em sua maioria eram marujos que perambulavam por 

todo o mundo em aventuras marítimas   

“Entre a ponta da Rita Maria e a do Estreito, onde se acha o forte de 

Sant'Ana, existe a praiazinha da Arataca, de 200 metros de extensão mais 

ou menos, talhada em forma de alfanje e pautando, com a sua barra de 

areias claras, a verde colina tapizada de grama que se eleva pouco e pouco 

até ao morro do Cemitério. É um sítio quase desabitado, mas de uma 

disposição geológica tão caprichosa e artística, assim encravado como está 

nesse sopé recurvo de outeiro, no agrupamento pitoresco de rochas que o 

fecham pelo sul e na placidez espelhada de suas águas, que dir-se-ia nele 

pairar como a espiritualidade de um desses recolhimentos marinhos, onde 

uma inexplicável poesia misteriosa, nascida da própria solidão e do vago, 

empresta às coisas um aspecto e uma expressão ideal.  Esse encanto da 

Arataca prende sobretudo aos marujos; e disso tivemos uma prova 

inequívoca, quando, uma vez, já há anos, no Desterro, referindo-nos à 

beleza natural da Arataca, ouvimos ao ilustre almirante Saldanha da Gama, 

as seguintes espontâneas e expressivas palavras: "Não sei que simpatia me 

arrebata por essa pequena praia. Tenho já viajado grande parte do globo, 

mas é ali que desejo acabar os meus dias. E para ali virei viver, certamente, 

apenas me reformar. Para mim não há outro lugar, em todo o mundo, 

mais propício à meditação e ao repouso de um homem encanecido na 

labuta do mar."  
  

Diante de tal argumento, o mesmo, indicou-lhe um arquiteto, 
gaúcho, que se chama Aurélio, Machado, que acreditou e aceitou o 
desafio. 
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 E, assim começou o processo de transformação, nada havia 
definido, em relação a ser um restaurante   
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.     
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Curiosamente surgiu a oportunidade de adquirir um piano   

  

Foi neste momento que surgiu a ideia de um restaurante pois, a 

combinação do piano, a vista espetacular e bagagem histórica do local 

seria o casamento perfeito para valorizar a cultura gastronômica da 

ilha  

PIER  54  –   Rosane Saraiva   Pizzanelli   

Durante o processo de organização, já com a obra em andamento,  
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PIER 54   

  

  

Rosane Saraiva, empresária de perfil visionário em 1999 abre o 

restaurante píer 54. Um restaurante que se destaca em pela harmonia 

entre atendimento e serviço, sendo reconhecido nacionalmente pela 

cultura gastronômica e valorização de sua localização, que apesar de 

ter uma vista privilegiada ainda é um endereço “embaixo da ponte” 

com pouca visibilidade, apesar de tratar-se de um ponto histórico, por 
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ser o escritório do estaleiro Arataca e local de chegada e manutenção 

dos navios  
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PIER  54 – Rosane Saraiva    

 

Um   
[ 57 ]   
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Após, decidido o ramo, de negócio a ser desenvolvido precisava 

escolher um nome que tivesse um significado especial para fazer jus 

àquele local e sua história. 

 

 

A escolha do nome foi um misto de simbologia e personalização, 

queriam algo que lembrasse o mar por isto “PIER” e o número “54” 

correspondia a idade do senhor Juan, na época. Por isto, PIER 54  
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 Vista da janela do píer 54) 

Desde sua fundação, buscou resgatar a honrosa história deste local. 

Com arquitetura clássica, oferece um lugar aconchegante, música de 

piano e voz e um cardápio variado. De segunda a sábado oferece 

jantar à lá carte aberto ao público.   
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A decoração do restaurante seguiu o mesmo sentido de valorização 

cultural, sendo utilizado artigos típicos da ilha, tais como trabalhos 

realizados pelos oleiros locais.   

O 

prato principal seria “Peixe frito ao som do piano 

 



PIER  54 – Rosane Saraiva    

 

Um   
[ 61 ]   

Com uma adega que comporta uma grande variedade de vinhos 

mantidos sempre na temperatura ideal.  

  

  



PIER  54 – Rosane Saraiva  Pizzanelli  

 

   
[ 62 ]   

Aos olhos de alguns clientes o ambiente ficou muito sofisticado e 

recebeu algumas adaptações ao longo do tempo para melhor receber 

e atender a demanda da sociedade Florianopolitana  

 
  

Foi necessário adaptar a ideia inicial, um cardápio que pudesse trazer 

as peculiaridades da cozinha da Ilha com uma nova roupagem, para 

isto fora contratado um cozinheiro que conhecesse a cozinha típica 

“manezinha” (termo utilizado para descrever os nativos da ilha) 

 

.  
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Por exemplo, Bacalhau do mane ou Bacalhau com aipim, file do 

arataca, entre outros.  
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Durante todo projeto de construção e transformação, encontrou-se 

muitos obstáculos de ordem estrutural e governamental pois, não é 

permitido que seja modificado a infraestrutura do local.   

Estes obstáculos foram visto como desafios para que cada detalhe 

fosse realizado com personalidade e paixão.   

Diante das dificuldades econômicas, foi necessário algumas 

transformações pois, apesar de tudo, a visibilidade do local não era 

suficiente para manter um fluxo de clientes sendo que a devido a 

economia local não foi desenvolvido o habito de jantar fora com 

frequência.  
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 Firmando o objetivo de preservação do espaço e herança cultural, 

passou a fazer um trabalho de divulgação em hotéis e centros de 

convenções para realização de eventos.  
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²Iratan Curvelo, sensivelmente faz referência a sermos ponte em sua 

crônica no Jornal Fique Esperto: “...A velha senhora como é 

carinhosamente conhecida nossa Ponte Hercílio Luz foi inaugurado em 13 de 

Maio de 1926 e fechada ao tráfego em 1991 impedindo desta forma o 

manezinho turista e por ela transitar e usufruir de sua bela arquitetura e 

paisagem. Ao longo de 28 anos, acalentou sonhos de muitos que ansiavam por 

ela poder passar pela primeira vez. Quantas pessoas tinham esse sonho porém 

ao passar dos tempos se perderam no caminho por vontade própria ou por 

força do destino ...   

...Tem muita gente sonhando muitos projetos lindos ainda espera uma hora e a 

ponte certa e segura para fazer a travessia dos seus sonhos cada um de nós pode 

ser uma ponte para observar e mensurar a capacidade e viabilidade de cada 

sonho tenha certeza que não há nada mais lindo gratificante do que estar na 

cabeceira da ponte e ver alguém atravessá-la com seus lindos sonhos tornando-

se realidade” ... (Jornal Fique Esperto - Janeiro 2020)   
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A casa tornou-se, destaque emoldurado pela beleza histórica da Ponte 

Hercílio Luz, ornamentado pelas belezas naturais, riqueza da história e 

cultura deste lugar, é ponte na realização de sonhos de seus clientes 

na realização de eventos como casamentos, formaturas, aniversários e 

reuniões corporativas 
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 Com espaço amplo e diversificado 
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Um buffet cuidadosamente elaborado  
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Um bar elegante   
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O restaurante que hoje completa 20 anos, Idealizado com muito bom 

gosto e requinte, tornou-se um ponto gastronômico que preserva e 

agrega valor à cultura histórica.  
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 A mensagem que Píer 54, tem   para deixar como herança para as 

gerações que estão por vir. São preservação e valorização da história 

local  

 

 

 

____________________________________________  

² -Iratan Martins Curvello –Escritor, poeta e declamador  
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 Tal como demonstrar gratidão à ilha e aos cidadãos florianopolitanos 

pelo acolhimento e apoio ofertado aos seus fundadores Juan 

Pizzanelli (o argentino) e Rosane Saraiva (a Gaúcha).  
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