
 

 

Visitante do Herbário FLOR (Última atualização: 11/12/2019) 

Seja bem vindo, aguardamos a sua visita.  

 

O Herbário FLOR não tem um horário pré-definido para atendimento externo. As 

visitas deverão ser sempre agendadas com antecedência. No dia agendado, o horário 

para visita poderá ser das 9h às 17h (ou alguma situação especial conforme seja 

combinado), exceto do período das férias de verão quando a UFSC tem horários 

diferenciados e consequentemente o atendimento externo do herbário passa a ser das 

8h às 13h. 

No site do FLOR há um local para agendamento de visitas com algumas normas e 

procedimentos a serem adotados no herbário. Pedimos que leia atentamente 

preencha o formulário digital de agendamento: 

https://herbarioflor.ccb.ufsc.br/visitas/ . 

No mapa da UFSC anexo indicamos a localização do Herbário (com setas), circulamos 

os pontos de ônibus mais próximos e destacamos algumas opções para alimentação 

disponíveis nas proximidades, as quais sinalizamos dentre as opções já marcadas na 

imagem original, as que conhecemos, separando por tipo:    lanchonete;    lanchonete 

com opção de prato-feito;     restaurante. 

No final deste documento, após o mapa, há uma tabela com as opções de alimentação 

nos arredores sinalizadas no mapa e outra com opções de hospedagem em 

Florianópolis e nas proximidades da UFSC (não temos contato direto com os locais, 

apenas compilamos as informações. Para saber os valores, consulte diretamente os 

locais. Veja também mais opções de hospedagem no site de classificados da UFSC: 

https://goo.gl/GZFfZM).  

Na tabela de alimentação os estabelecimentos foram numerados (em ordem de 

proximidade ao Herbário) e plotamos os números no mapa anexo para que você 

possa se situar. 

Abaixo seguem algumas explicações de como chegar ao Herbário em dias de semana. 

Você também encontrará na internet outras explicações para localização, caso precise 

se orientar melhor. Veja os endereços abaixo: 

http://estrutura.ufsc.br/mapa/  (atenção se vier de carro: o Campus da UFSC Trindade possui três 

entradas possíveis: Trindade, Pantanal e Carvoeira. Procure a entrada pela Carvoeira. Não há ligação 

interna por carro e você poderá se perder) 

http://www.guiafloripa.com.br/cultura/ufsc_localiza.php3 

https://herbarioflor.ccb.ufsc.br/visitas/


A UFSC está localizada na Trindade, próxima aos bairros Córrego Grande, Pantanal, 

Serrinha e Carvoeira. Do centro a distância é de 7km. Os bairros Santa Mônica, 

Itacorubi e Saco dos Limões também fazem parte dos arredores da Universidade, 

porém, para se chegar até o Campus é necessário uma boa caminhada ou o uso de 

bicicleta, ônibus ou condução própria. 

É importante frisarmos que há três entradas no Campus da UFSC, uma pelo bairro 

Trindade, outra pelo bairro Pantanal e outra pelo bairro Carvoeira. Para chegar ao 

Herbário de carro é importante entrar pela entrada da Carvoeira. Se entrar pela 

Trindade até é possível chegar atravessando um grande estacionamento, mas se 

entrar pelo Pantanal não há ligação possível. Inclusive as explicações no primeiro site 

informado neste texto indicam a entrada pelo Pantanal (que não tem acesso ao 

Herbário). 

As explicações abaixo indicam a entrada pela Carvoeira. Fique atento, pois se você 

simplesmente buscar por “UFSC” em aplicativos digitais, informações ou sites de 

busca, terá chance de se perder, e é extremamente frequente as pessoas dentro da 

UFSC não saberem informar onde fica o Herbário. Busque por “Herbário FLOR” que 

as orientações serão corretas.  

 

Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco no e-mail 

herbarioflor.bot@contato.ufsc.br ou pelo telefone (55-48)3721-2905, ou  

(55-48)3721-9230. 

Como chegar: 

De Carro: 1- Após atravessar a Ponte Pedro Ivo Campos em direção à Ilha, siga em 

frente pela Rodovia Gustavo Richard, passando pelo túnel Antonieta de Barros e 

continuando na Rodovia Gov. Aderbal Ramos da Silva. Observe as placas indicativas 

para pegar a saída à esquerda para a UFSC.  

2- Vire à esquerda no semáforo, poucos metros à frente há outro semáforo, vire à 

esquerda novamente (na Av. Pref. Waldemar Vieira) e prepare-se para pegar a saída 

à direita antes do semáforo seguinte, entrando na Rua Dep. Antônio Edu Vieira.  

3- Logo no início dessa rua há mais um semáforo na esquina, onde você verá, à sua 

direita, uma casa em estilo colonial açoriano onde funciona um bar chamado 

Armazém Vieira. Siga por essa rua por aproximadamente 1km, até chegar a uma 

rotatória em frente a uma grande empresa chamada Eletrosul, à sua esquerda (tem 

uma placa grande no local).  

4- Entre na rua da esquerda, Av. César Ceara. Siga por mais aproximadamente 1km 

até chegar a outra rotatória.  

5- Vire à direita e verá a placa da entrada da UFSC pela Carvoeira. Siga essa rua, ela 

fará uma curva à direita, depois haverá uma lombada e em seguida uma pequena rua 

à direita onde fica o Departamento de Botânica. Procure uma vaga para estacionar no 

início dessa rua ou nas proximidades (pois há uma cancela que o impedirá de ir até o 

final). O Herbário fica no prédio ao final dessa pequena rua (veja a indicação no mapa 

anexo). É importante saber que costuma ser difícil estacionar na UFSC. Chegue cedo 

ou prepare-se para uma cruzada. 

 
De Ônibus: Na Rodoviária (Terminal Rita Maria) não há paradas de ônibus urbano. Se 

a intenção é ir de transporte público até a UFSC, é necessário caminhar 300 metros 



até o Terminal de Integração do Centro - Ticen. A partir de lá, há ônibus que vão até 

a UFSC.  

Primeira opção: Pegar a linha “Volta ao Morro Carvoeira” (preferencialmente “Saída 

Sul”, mas esse tem menos horários) e descer no primeiro ponto da Rua Eng. 

Agrônomo Andrey Cristian Ferreira (peça para o cobrador lhe avisar para descer no 

ponto do Colégio de Aplicação). Veja no mapa anexo o local do ponto circulado e 

indicado com o número 1. Siga em frente e vire à direita na primeira rua, onde fica 

o Departamento de Botânica. O Herbário fica no prédio ao final dessa pequena rua. 

Segunda opção: Pegar a linha “UFSC Semidireto” (preferencialmente “Saída Sul”) e 

descer no único ponto da Rua Roberto Sampaio Gonzaga (peça ao cobrador para lhe 

avisar para descer no ponto da Biblioteca Universitária, mais próximo à Reitoria). 

Veja no mapa anexo o local do ponto circulado e indicado com o número 2. 

Siga a pé em direção ao Centro de Comunicação e Expressão e passando dele até 

chegar à próxima rua (R. Eng. Agrônomo Andrey Cristian Ferreira – mas não há placa 

com nome da rua) e vire à direita. Siga por essa, pelo lado esquerdo até a segunda 

pequena rua, onde fica o Departamento de Botânica. O Herbário fica no prédio ao 

final. Observe no mapa a localização indicada em vermelho com borda azul, com uma 

seta. 

Para quem não estiver no Centro, os Terminais de Integração da Trindade e do Rio 

Tavares - Titri e Tirio respectivamente - oferecem linhas até a UFSC, porém este 

último oferece poucos horários. 

 

De Avião: O Aeroporto Hercílio Luz está localizado no Sul da Ilha de Santa Catarina. 

1- Saia do Aeroporto pela avenida de acesso, seguindo as placas indicativas para o 

Centro da cidade. Após passar o manguezal, quando chegar ao viaduto (Elevado do 

Trevo da Seta), passe por baixo dele, vire em seguida à esquerda em direção ao 

Centro e tome a Rodovia Aderbal Ramos da Silva (Via Expressa Sul).  

2 - Em aproximadamente dois quilômetros fica o acesso à UFSC, há placas indicativas 

durante o percurso.  

3- Dobre à direita e à direita novamente, na altura do bar Armazém Vieira. A partir 

daí siga como a partir do passo 3 da explicação para chegar de carro a partir da Ponte 

(acima). 

 

Se você usar algum aplicativo de navegação ou vier de UBER ou similar: Digite 

“Herbário FLOR” no campo de busca por localidade. O aplicativo indicará o local 

correto. Apenas preste atenção pois é comum o mapa mandar as pessoas para a rua 

de trás, fora da UFSC – O Herbário fica dentro da UFSC. 

 

Desejamos a você uma boa viagem e aguardamos a sua visita. 

 

 

Atenciosamente, 

 

A Equipe de Curadoria do Herbário FLOR



 



 

Alimentação 

Infelizmente o Restaurante Universitário não está mais oferecendo opção para visitantes, mas 

há bons restaurantes com buffet livre para todos os níveis de renda nas proximidades da UFSC. 

Destacaremos aqui alguns de nosso conhecimento, indicando a faixa de preço ($, $$ ou $$$), 

algumas observações e a avaliação de acordo com a nossa opinião ou de conhecidos.  

Veja no mapa da página anterior a localização dos estabelecimentos de acordo com o número 

correspondente nesta lista (números em verde ao lado dos ícones indicativos de alimentação). 

Também existem opções de marmitas com valores acessíveis que podem ser solicitadas por 

telefone e entregues na Curadoria (peça orientações a nós). 

 

Às quartas-feiras, durante o período letivo, sempre há uma feirinha muito legal na praça central 

da UFSC, com diversas opções de alimentação, entre outras coisas como artesanato e feira de 

orgânicos. Vale a pena conferir. 

Abaixo listamos algumas das opções conhecidas por nós (por ordem de distância do Herbário): 

Local Aparece no mapa? Distância Preço Observações 

1. Lanchonete do CFH (Centro 
de Filosofia e Ciências 
Humanas) 

Sim – dentro da UFSC, a mais 
próxima ao Herbário (cerca de 70m 
– 1 minuto a pé) 

 $ boas opções de salgados, doces, bebidas e 
café 

2. Lanchonete do CED (Centro 
de Educação) 

Sim – dentro da UFSC, quase junta 
à do CFH 

$ Idem à anterior, com opções de refeições 
tipo prato-feito (às vezes oferece buffet) 

3. CSC (Centro Social da 
Cerveja) 

Sim - na esquina da entrada da 
UFSC pela Carvoeira (a 350m, é o 
restaurante mais próximo do 
Herbário – 4 minutos a pé) 

 $$ Restaurante por kg, com boas opções para 
vegetarianos e pratos mais elaborados 
(meio “diferentões”), muito bem avaliado 
pelo pessoal daqui 

4. O Tao (sushi e temaki) Não – em frente ao CSC $ Sushi tradicional, sem buffet 

5. Lanchonete do EFI (Espaço 
Físico Integrado) 

Sim – dentro da UFSC (500m – 5 
minutos) 

 $  A coxinha de lá é famosa. Tem opção de 
sopas e prato-feito 

6. Centro de Cultura e 
Eventos da UFSC 

Sim – dentro da UFSC – 550m – 6 
minutos 

 $$ tem praça de alimentação com algumas 
poucas lanchonetes e um restaurante por kg 
normal 

7. Restaurante Appetite Não – Bem próximo ao Herbário, 
Rua geral da Carvoeira (600m – 6 
minutos a pé) 

$ buffet por kg tradicional (meio “basicão” na 
nossa opinião) 

8. Padaria da Família Não – Rua geral da Carvoeira, 
(650m - 9 minutos) 

 $$; buffet por kg normal 

9. Restaurante dos Servidores 
da UFSC 

Sim – dentro da UFSC (850m – 10 
minutos) 

 $$; buffet por kg com preço acessível e grande 
variedade de saladas (apesar do valor por 
kg ser baixo, estranhamente o preço do 
prato sempre fica semelhante a quando 
comemos em lugares mais caros) 

10. Restaurante Verdilha Sim – ao lado da UFSC, na rua geral 
do Pantanal (900m do Herbário – 10 
minutos a pé) 

 $ buffet livre a preço acessível. Bastante 
apreciado pelo pessoal daqui 

11. Shopping Trindade Não – Rua geral da Trindade, (1km 
- aprox. 14 minutos a pé) 

 $$ praça de alimentação com várias opções de 
restaurantes de vários estilos, lanchonetes, 
sorvetes e café 

12. Max & Flora centro 
comercial 

Não – Rua geral da Trindade, (1km 
- aprox. 14 minutos a pé – ao lado 
do Shopping Trindade) 

 $$$ lanchonete, foccaciaria, café com opção de 
pratos-feitos (mais gourmet), lanchonete e 
um bom restaurante por kg (Versá); 

13. Restaurante e Café La 
Boheme 

Não – Rua geral da Trindade, (1km 
- 14 minutos a pé – logo após o 
Max & Flora) 

 $$$ buffet por kg maravilhoso e um café 
sensacional com opções de doces e tortas 
fenomenais 

14. Restaurante Antenas II Sim – Rua geral do Pantanal (1,1km 
–14 minutos) 

$ buffet por kg tradicional 

15. Restaurante Hong Ju Não – rua geral do Pantanal (1,6 km 
– 20 minutos) 

$ buffet livre vegetariano oriental a preço 
acessível. Muito bom. Os donos são 
Taiwaneses 

  



Opções de hospedagem nas proximidades: 
(para mais opções, consulte também o site de classificados da UFSC: https://goo.gl/GZFfZM) 
Nome Distância 

aprox. 
até a UFSC 
(Botânica) 

Bairro e 
Endereço 

Diária  
($, 
$$, 
$$$) 

Contato  
(código da cidade – 48) 

Obs 

Quartos 
com diária 

700m – 8min a 
pé. 

Carvoreira $ Tel. 99967-4303; 3364-0602 
eveminiaturas@yahoo.com.br 
www.alugoquartoemfloripa.blogspot.
com 

Casa de familia aluga suites na 
sua edicula, situada ao lado da 
ufsc: Opção de suíte ou quarto 
coletivo 
 

Hi Hostel 
Florianópoli
s - 
Albergue da 
Juventude 

10km – Pegar 
ônibus (10min a 
pé + aprox 
30min trajeto) 
ou 20min de 
carro. 

Centro - 
Rua Duarte 
Schutel, 
227 

$ Tel. 3225-3781, 3225-4515; 
www.floripahostel.com.br 

Valores com desconto para 
sócios da Associação de 
albergues da Juventude 

Casa 
Albergue 
Hostel 

2,2km – 27min a 
pé. 

Trindade - 
Rua José 
Batista 
Rosa, 84 

$ Tel. 3233-3840, 99946-2068; 
casalberguehostel@gmail.com; 
casalbergue.blogspot.com 

Contato com Milton. Pagto 
somente em dinheiro. Com 
wireless 

Neida 
Hostel 

500m – 7min a 
pé. (exatamente 
atrás da 
Botânica da 
UFSC) 

Carvoeira - 
Avenida 
César 
Seara, 114 

$ Tel. 3233-1387, 99980-4233 
neida.hostel114@gmail.com;  
www.neidahostel.com 

Hospedagem em casa de 
familia, em quartos 
compartilhados, com café da 
manhã, roupa de cama, internet 
(com wireless), tv a cabo.  
Levar toalha de banho. 

Kitnets com  
diária 

1km – 15min a 
pé 

Pantanal - 
Rua Maria 
Eduarda 

$ Tel. 99625-7193; 
cdellome@yahoo.com.br 

Kit com roupa de cama, com 
wireless. Contato com Claudia 

Pousada 
Residencial  
Estudantil 

1,8km – 22min a 
pé. Ou pegar 
ônibus. 

Carvoreira - 
Srv. Leonor 
Queiroz 
Teixeira, 
180 

$ Tel.: 3333-5256, 99957-3753;   
salesil@gmail.com; 
pousadaresidencial@gmail.com; 
pousada.vndv.com 

SÓ PARA MOÇAS.  Quartos 
mobiliados individuais ou 
compartilhados com internet, tv 
a cabo e ar condicionado. 
Arrumação diária com roupa de 
cama e banho. Cozinha 
completa e lavanderia 
disponíveis. Ambiente seguro, 
tranquilo e organizado, próprio 
p/ estudo. Contato com Marihá 

Hotel 
Pousada 
Edelweiss 

2,5km – 35min a 
pé. Ou pegar 
ônibus. 

Saco dos 
Limões – 
Rua Luiz 
Pedro 
Ferreira, 86 

$$ Tel.: (48) 3225-7591;  
pousedelweiss@bol.com.br; 
www.pousadaedelweiss.com.br 

Apartamento com banheiro 
privativo, tv colorida, frigobar, 
telefone e ventilador, café da 
manhã incluído na diária, bar e 
restaurante por serviços de 
tele-entrega, piscina. Com 
internet wireless. 

Hotel 
Veleiro 

5km – Pegar 
ônibus (aprox. 
20min) ou 12min 
de carro. 

Centro - 
Rua Silva 
Jardim, 
1050 

$$ Tel.: 3952-4300 3222-6349; 
atendimento@hotelveleiro.com.br; 
hotelveleiro.com.br 

  

Hotel Daifa 4km – Pegar 
ônibus (aprox. 
20min) ou 12min 
de carro. 

Prainha - 
Rua Prof. 
Maria Júlia 
Franco, 294 

$$$ Tel.: 3225-8300; 98408-9372 
reservas@hoteldaifa.com.br; 
www.hoteldaifa.com.br 

  

Hotel 
Valerim 
Center 

8km - Pegar 
ônibus (10min a 
pé + aprox 
30min trajeto) 
ou 20min de 
carro. 

Centro - 
Rua Felipe 
Schmidt, 
554 

$$$ Tel.: 2106-0200; 2106-0250;  
99184-4080 (whats app - somente 
para mensagens)  
reservas.florianopolis@hotelvalerim.c
om.br 
www.hotelvalerim.com.br 

  

Hotel Porto 
da Ilha 

7,5km – Pegar 
ônibus (10min a 
pé + aprox 
30min trajeto) 
ou 20min de 
carro. 

Centro - 
Rua Dom 
Jaime 
Câmara, 43 

$$$ Tel.: 3229-3000 3229-3099; 
contato@portodailha.com.br; 
www.portodailha.com.br 

  

Hotel 
Quinta da 
Bica D'Água 

850m – 9 min a 
pé. 

Carvoeira - 
Rua Cap. 
Romualdo 
de Barros, 
641 

$$$ Tel.: 3331-0700; 3331-0738 
hotel@hotelquintdbicadagua.com.br; 
www.hotelquintadabicadagua.com.br 

  

Hotel 
Slaviero 
Executive 

1km – 15min a 
pé. 

Trindade - 
Av. Des. 
Vitor Lima, 
380 

$$$ Tel.; 3203-1000 3203-1001; 
www.slavierohoteis.com.br 

  

 


