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ARQUITETURA DIFERENCIADA
(PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO)

(Barragens/Represa, Chaminés, Estufas de Fumo, Moinhos, Rodas d’água, Pontes, Carvoeiras, 
Alambiques, etc.)

  
MUNICÍPIO: Santa Terezinha

Denominação do Local: Ponte Pênsil

Nome e Endereço do Proprietário Atual: Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, Estrada  Geral Barra da 
Prata.

Nome dos Proprietários Anteriores e Datas de Propriedade do Imóvel:  Prefeitura Municipal de  Santa 
Terezinha, passagem sob o Rio Itajaí, sendo que do outro lado pertence ao município de  Itaiópolis.

Ano de Construção: 1991

Endereço de Localização do Imóvel: Estrada Geral Barra da Prata

Importância do Imóvel para a Coletividade:  Pelo fato de existir uma escola do outro lado rio,  onde as 
crianças se utilizam canoa para a travessia , e seus pais se preocupavam muito, foi então  atendido o pedido da 
população e assim facilitando e beneficiando a comunidade em geral.

Breve Histórico do Imóvel: Foi construída em aproximadamente um mês, pois uma enchente havia  destruído 
a ponte  anterior, e havia uma certa urgência na conclusão da mesma, pois sem ela a popu- lação, utilizava-se 
de canoa para a travessia do rio, bem como os alunos para a escola que fica no  Território do Município de 
Itaiópolis. Um dos carpinteiros foi o Senhor Carlos Aristides, funcionário  atualmente da Prefeitura de Santa 
Terezinha.

Uso Original do Imóvel: Passagem de pedestres.

Uso Atual do Imóvel:  Passagem de pedestres para a igreja e escola, que se encontra do outro lado Do rio, 
pertencente ao Município de Itaiópolis.

Proposta de Uso para o Imóvel: Restauração para a preservação como ponto turístico para o Município, pois 
a uma linda vista da paisagem a redores da ponte.

Estado  de  Conservação  Atual  do  Imóvel:  Bom  estado  de  conservação,  pois  passou  por  reforma 
recentemente.

Caso o Imóvel passou por alguma reforma,  descrever como e quando foi  feita  a  mesma e  quais  os 
materiais que foram utilizados nessa(s) reforma(s) (tijolo, cimento, argamassa, etc.)  Primeira Reforma em 
2001: troca de assoalho e tela de arame. Essa reforma foi feita por  Profissionais da área de carpintaria, sendo 
funcionários efetivos da prefeitura.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Imóvel:  Não houve segurança  durante  a  construção,   pois  os 
carpinteiros arriscaram suas vidas, somente seguravam-se nos cabos de aço, para pregar as  Primeiras taboas de 
madeira, e trocar as seguintes e sem nenhuma proteção, concluíram o trabalho E ninguém se machucou.
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