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CORTES

CORTE AA - ESC: 1/200 CORTE BB - ESC: 1/200 CORTE CC - ESC: 1/200 CORTE DD - ESC: 1/200

FLEXIBILIDADE DE USO DOS MÓDULOS
Os módulos, de 13,7m², abrigam duas pessoas podendo se conjugar com o módulo vizinho, através de portas deslizantes, ermitindo 
assim, acolher diversos tipos de arranjos familiares. O módulo possui apenas armários fixos, fazendo com que as camas e a escri-
vininha possam ser rearranjadas conforme o usuário. No corredor, entre os módulos, existe um recuo com armários para itens de 
limpeza e para retirada e entrega de roupas de cama.APRESENTAÇÃO

 É cada vez mais evidente o aumento da população em situação de rua no centro de 
Florianópolis. Esse fenômeno, que é global, expõe as desigualdades da sociedade brasileira, 
mostrando a pobreza extrema em que o ser humano pode chegar, muitas vezes acompan-
hado de falta de opções, situação de violência, abandono familiar, dependência química, 
problemas psiquiátricos, etc.
 De acordo com dados do Diagnóstico Social Participativo da População em 
Situação de Rua na Grande Florianópolis (2017), cerca de 500 pessoas vivem em 
situação de rua em Florianópolis. Esse número representa 0,1% da população total da ci-
dade, que comparado com a porcentagem nacional (2008), que é de 0,015% da 
população total do país, demonstra que Florianópolis possui um número muito acima da 
média de pessoas em situação de rua.
 Esse alto índice é facilmente observado ao caminhar pelo centro da cidade, onde nos 
deparamos com essa população nos bancos da Praça XV, nos pilotis do prédio da Previ-
dência Social e do prédio das Secretarias, nos bancos do chafariz da alfândega e também 
nos viadutos da cabeceira das pontes Colombo Sales e Pedro Ivo, e embaixo das mesmas. O 
número perceptível aos olhos tende a variar em épocas do ano, aumentando no verão, com 
a vinda de pessoas em busca de trabalho nas praias e diminuindo no inverno, em que baix-
as temperaturas levam esses indivíduos a buscarem por locais mais protegidos. Ao mesmo 
tempo é possível identificar ações vindas de órgãos públicos, que ao invés de acolher o mo-
rador de rua, tratam de expulsar essa população de espaços visíveis.
 A invisibilidade dessa população e a garantia de seus direitos, são a base deste tra-
balho, que busca através da arquitetura, acolher e reinserir na sociedade essa parcela da 
população que hoje é tão estigmatizada. 

OBJETIVOS
 Projeto de equipamentos públicos em Florianópolis, que possibilitem a garantia de 
direitos e o acolhimento da população em situação de rua, através de espaços articulados 
com o centro da cidade, buscando integração dessa população com a sociedade e a cidade. 
 Propor uma alternativa às políticas públicas presentes em Florianópolis, integrando 
os equipamentos com o centro da cidade e com os já existentes.

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
 A Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua conceitua 
a população em situação de rua como um:

“Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 
convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degra-
dadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou per-
manente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 
como moradia provisória”. (BRASIL, 2008b, p.08)

 Partindo desta conceituação, utilizo então neste trabalho, o termo população em
situação de rua, por atribuir a este fenômeno um caráter processual e transitório, não iden-
tificando diretamente o indivíduo com a rua, mas com uma circunstância adversa e pas-
sageira.

POLÍTICAS PÚBLICAS
 O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, previsto e regulamentado na lei fed-
eral nº 8.742, de dezembro de 1993, tem como responsabilidade a articulação e organização 
de todas as ações sócio-assistenciais, as quais se dividem por suas especificidades e tipos 
de proteção: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Conforme o quadro síntese 
abaixo.

Mapa síntese do SUAS - destaque para as políticas públicas voltadas à população em situação 
de rua

Moradores de rua embaixo do viaduto do Rita Maria na entrada de Florianópolis -
Eduardo Valente

FLORIANÓPOLIS
 Como destacados no quadro, o SUAS prevê para a população em situação de rua 3 
serviços dentro da proteção social especial. Pontuo no mapa do centro de Florianópolis a 
localização desses serviços, destacando os voltados à população em situação de rua, e outros 
serviços de apoio, como o CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos), UBS (Unidade 
Básica de Saúde), bem como ações sociais e o albergue da maçonaria. 
 

Mapa da localização da população em situação de rua, das políticas públicas e outras ações 
sociais voltadas à esta população no centro de Florianópolis

PROGRAMA
 O programa parte da análise dos serviços e de conversas com a população em situ-
ação de rua, buscando priorizar as necessidades e demandas desta população. O programa 
busca reunir serviços de acolhimento e de porta de entrada, procurando suprir as necessi-
dades atuais e mais emergenciais da população em situação de rua. 
 Deste modo, o programa realoca o Centro Pop, visto que é o principal serviço da 
população em situação de rua e que hoje está dividido em duas unidades, dificultando seu 
uso integral e pelo fato de que até mesmo a unidade atual não possui espaço condi- 
zente com as atividades que devem ser realizadas. Também acrescenta uma Casa de Pas-
sagem, que é o serviço de acolhimento institucional com maior demanda, de mais fácil 
acesso, e o mais emergencial, juntamente com um Restaurante Popular, demanda da popu-
lação em situação de rua, e uma sala de apoio no térreo para atividades de ações sociais. 

Mapa com destaque para o terreno escolhido para o projeto, pela sua proximidade com os 
serviços existentes e por ter uma grande área

SUBSOLO GARAGEM
29 vagas automóveis - 15 vagas motocicletas - 4 vagas carroças

TÉRREO
Praça 
Sala de apoio 
Restaurante Popular 
entrada Centro-Pop e Casa de Passagem

1º PAVIMENTO
Centro-Pop

2º PAVIMENTO
Casa de Passagem

3º PAVIMENTO
Casa de Passagem

4º PAVIMENTO
Casa de Passagem

5º PAVIMENTO
Casa de Passagem

COBERTURA
Caixa d’água
Placas Fotovoltáicas

Mapa ampliado na área de maior concentração dos serviços voltados à população em situ-
ação de rua no centro de Florianópolis e terrenos vazios/estacionamento na área

ÁREA DE INTERVENÇÃO
 A partir do mapa da localização da população em situação de rua, das políticas públi-
cas e outras ações sociais, é possivel perceber uma área em que a concentração dos mesmos 
é maior. A partir desse recorte defino então a área de intervenção, na parte leste do centro 
da cidade, que está próxima a serviços existentes e de uso da população em situação de rua, 
reconhecendo que para assegurar o atendimento integral desta população é necessário um 
trabalho pressupondo uma ação integrada e em rede desses serviços. 

 Dentre os terrenos disponíveis, o escolhido para a implantação do projeto encon-
tra-se destacado no mapa, na rua Fernando Machado e na avenida Hercílio Luz. O terreno 
possui potencialidade por estar próximo de serviços existentes, estar a poucos metros da 
Praça XV, onde grande parte de pessoas em situação de rua utiliza de abrigo. Ele possui 
duas fachadas voltadas para diferentes vias, criando uma conexão entre elas, sendo que uma 
delas é a Avenida Hercílio Luz, de grande fluxo de pessoas, tanto de dia como de noite.

A praça além de conectar as duas vias também é um espaço de continuidade da rua, realçado com a continuidade do piso da 
calçada para dentro do terreno, e distribue no seu interior todo o programa do projeto.

Perspectiva com destaque para o bloco da Casa de Passagem recuado permitindo uma abertura na praça, a área aberta do Cen-
tro-Pop, com horta e espaço de estar, e o Restaurante e a Sala de Apoio voltados para a rua Fernando Machado

RESTAURANTE POPULAR CENTRO-POP 
CASA DE PASSAGEM SALA DE APOIO PRAÇA

RELAÇÕES DE PROJETO

A Casa de Pasasgem, distribuída do segundo ao quinto pavimento, possui 6 módulos em cada andar, abrigando 2 
pessoas por módulo, num total de 48 usuários. 

Pela Avenida Hercílio Luz existe uma entrada independente para o Centro-Pop, criando um varanda externa, 
com caráter de espaço de contemplação. Já no seu interior possui uma outra entrada para o Centro-Pop, juntamente 
com circulação vertical da Casa de Passagem. 

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC: 1/200

PLANTA BAIXA PRIMEIRO PAVIMENTO 
ESC: 1/200

PLANTA BAIXA SEGUNDO-QUINTO PAVIMENTO 
ESC: 1/200

IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1/200

 A partir da definição do programa e da área de intervenção, foi proposta uma 
implantação condizente com entorno. As principais intenções de projeto foram: 

Conexão entre as duas vias que 
permeiam o terreno, criando 
uma praça interna com o papel 
de ser o espaço articulador do 
projeto, sendo uma extensão da 
rua no seu interior, permitin-
do que ali então o programa se 
distribua. 

1.

 Continuidade do gabarito da 
rua Fernando Machado, crian-
do uma continuidade visual na 
perspectiva da rua, mas que a 
partir do vazio da praça acaba 
criando um pórtico de entrada, 
permitindo que a rua adentre o 
terreno.

2.

Bloco que cresce em altura da 
Casa de Passagem deslocado 
para a parte traseira do terreno e 
em forma de L, permitindo uma 
abertura na praça, ao mesmo 
tempo que tras uma conexão 
visual desde e para ela a partir 
dos outros programas.

3.

O programa foi separado por 
pavimentos, fazendo com que 
usos mais públicos ficassem no 
térreo (restaurante popular, sala 
de apoio) e os mais privados nos 
pavimentos superiores (Centro 
pop e Casa de Passagem). 

4.


