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1. INTRODUÇÃO
1.1. APRESENTAÇÃO

Diante de uma infinidade de assuntos que cabe à arquitetura e ao urbanismo tra-

tar, as discussões abordadas durante a graduação sobre o direito à cidade e à uma arquitetu-

ra de qualidade para todos sempre me despertaram para o conhecimento de uma realidade 

pouco conhecida. Ao mesmo tempo que esses assuntos me faziam compreender a importân-

cia que o arquiteto e urbanista tem na formação da cidade e o quanto pode contribuir para 

tornar a vida das pessoas melhor, me perturbava o fato de sermos tão pouco acessíveis para 

a maioria da população, de modo que toda essa influência sobre a cidade e o cidadão se torna 

imperceptível.

Os resultados da pesquisa encomendada pelo CAU-BR no ano de 2015, na qual 

foram ouvidas quase 2,5 mil pessoas em todo país, comprovam a ausência profissional, visto 

que apenas 7% das pessoas que já construíram ou reformaram recorreram a arquitetos e ur-

banistas. A principal razão para a não contratação é de ordem financeira, por falta de dinheiro 

ou por considerarem o custo alto. Além disso, outro fator que chama atenção é o fato de 24% 

dos entrevistados acreditarem que não há necessidade na contratação desses profissionais 

para a realização de reformas ou construções (ARCOWEB, 2015).

De certa forma, acredito que a não cultura do arquiteto e urbanista não possa 

ser condenada, pois, de fato, estamos distantes demais para cobrar a mudança de um pen-

samento que foi construído e reforçado ao longo do tempo. É preciso explorar as oportuni-

dades para nos aproximarmos e nos fazermos compreender como profissionais capazes de 

modificar a realidade de cada um através dos aspectos que direta e indiretamente compõem 

os espaços da vida privada e social.

A escolha do público idoso como foco neste trabalho não tem caráter pessoal, 

pois na verdade, esta é uma realidade pouco próxima à minha. Entretanto, aquelas mesmas 

discussões que me fizeram entender o valor da profissão, me abriram os olhos para enxergar 

uma arquitetura com foco social, dedicada a atender grupos marginalizados. Acredito que, 

dessa forma, seja possível estarmos mais próximos das pessoas, incutindo nestas a impor-

tância do nosso trabalho ao proporcionarmos espaços mais justos e de qualidade.

O público idoso, apesar de ser cada vez mais representativo, ainda se enquadra 

como um grupo marginalizado. E quando consideramos o idoso institucionalizado, os desa-

fios se tornam ainda maiores, visto que, em muitos casos, a vivência na instituição é apenas 

uma consequência de problemas anteriores, normalmente relacionados à estrutura familiar.

Considero três fatores relevantes para a modificação da situação dos idosos e das 

instituições. Primeiro, o fato de que a velhice faz parte do ciclo natural na vida. Sendo assim, 

a não ser em casos de morte prematura, estamos todos fadados a sermos velhos, sujeitos 

a todas as modificações que possam ocorrer; Segundo, a modificação no perfil das famílias 

tem provocado o aumento na demanda por lugares dedicados ao público idoso em toda sua 

diversidade. Considerando os locais que dispomos hoje, é para eles que queremos ir quando 

nós formos os idosos?; E por fim, algo que passei a considerar depois da leitura de uma das 

referências: “Para os seres humanos, a vida tem significado porque é uma história. (...) E em 

uma história o fim é importante.” (GAWANDE, 2015, P. 223, 224). Qual seria então o fenômeno 

da vida na terceira idade?

Diante dos fatos, a arquitetura e o urbanismo surgem como oportunidades para 

remodelar nossas instituições, nossa cultura e nosso futuro de modo a transformar as possi-

bilidades para os últimos capítulos da vida de todos.

1.2. MOTIVAÇÃO

A modificação no perfil da população brasileira nos últimos anos tem sido tema 

constante em discussões de diversas áreas. A abordagem não é apenas importante, mas im-

prescindível, visto que a população idosa do país vem crescendo progressivamente, devendo 

representar em 2025 a quinta população de idosos do mundo, cerca de 33 milhões de pesso-

as (OMS, 2002, p. 8).

Tabela 1 - Números absolutos de pessoas (em milhões) acima de 60 anos de idade em países com uma 
população total perto ou acima de 100 milhões de habitantes (em 2002).

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (2005)

Assim como ocorreu outrora com países centrais e desenvolvidos, o Brasil cami-

nha para ser reconhecido como um país de idosos em um período relativamente curto. Em 

2030, o número de idosos deve ultrapassar o de crianças de 0 a 14 anos.

2002 2025
China 134,2 China 287,5
Índia 81,0 Índia 168,5
Estados Unidos da América 46,9 Estados Unidos da América 86,1
Federação Russa 26,2 Indonésia 35,0
Indonésia 17,1 Brasil 33,4
Brasil 14,1 Federação Russa 32,7
Paquistão 8,6 Paquistão 18,3
México 7,3 Bangladesh 17,7
Bangladesh 7,2 México 17,6
Nigéria 5,7 Nigéria 11,4
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Figura 1 - Comparativo entre as pirâmides etárias absolutas brasileiras nos anos de 1980, 2015 e 2050, com 
destaque para a faixa que compreende a população idosa.

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE. Estatística. População. Projeção da população.

Entretanto, o momento de transição em que vivemos apresenta um descompas-

so entre expectativa de vida e qualidade de vida, reflexo de um país que ainda se considera 

jovem e insiste em ignorar as mudanças necessárias. A falta de preocupação e de interesse 

em entender as necessidades do idoso por grande parte da sociedade acaba contribuindo 

para a perpetuação dos mesmos problemas relacionados à velhice, como o desenvolvimento 

de cidades inapropriadas e inacessíveis, a falta de atividades que contribuam para um enve-

lhecimento ativo e de qualidade, e ainda, a falta de políticas e ações dedicadas a garantir um 

envelhecimento seguro.

O despreparo para lidar com tais situações pode ser agravado quando tratamos 

de ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), visto que na concepção geral da po-

pulação, estes são lugares destinados somente a idosos com problemas de saúde ou desam-

parados. Somada esta situação com os preconceitos e estereótipos negativos que envolvem 

as instituições, a ida de um idoso para um lugar como este pode marcar sua vida de forma 

extremamente negativa.

Perceber o modo como o idoso de hoje vive sua velhice e buscar modificar sua re-

alidade é, ao mesmo tempo, garantir que os futuros idosos usufruam dessa etapa com mais 

qualidade e dignidade. A arquitetura e os diversos fatores que a compõem de forma direta ou 

indireta, se utilizados como instrumentos de influência social, tem a capacidade de transfor-

mar o modo como estas pessoas vivenciam o cotidiano, através de espaços que promovem 

a integração com os demais públicos e que os permita viver as diferentes fases que a velhice 

pode compreender.

Os estudos que apontam o crescimento da população idosa em números, tam-

bém destacam a modificação no perfil individual. Os idosos de hoje permanecem ativos por 

mais tempo, tanto em suas profissões quanto em seus afazeres pessoais. A independên-

cia conquistada e o desejo de afirmar sua autonomia, aliados a outras modificações sociais, 

como a impossibilidade de cuidado por parte dos filhos ou problemas financeiros, tem contri-

buído para que muitos optem por morar sozinhos, gerando na sociedade uma demanda por 

moradias dedicadas a este público.

É importante salientar que, apesar da modificação no perfil destacada acima, mui-

tos idosos ainda vivem em situação precária, seja pelo abandono da família ou por problemas 

relacionados à saúde. Estes, talvez mais do que os outros que conquistaram sua independên-

cia, merecem viver em lugares preparados para suprir suas necessidades e que contribuam 

de forma positiva com sua integração social, minimizando as perdas e afastamentos comu-

mente relacionados à velhice. 

Este tema, quando contextualizado na realidade do município de Biguaçu, apre-

senta ainda outro problema: nenhuma das instituições asilares localizadas na cidade possui 

vínculo com a prefeitura. O fato se deve a um conjunto de determinações relacionadas ao 

espaço físico e ao funcionamento que não são atendidas. Dessa forma, os idosos que neces-

sitam ser institucionalizados, sob intervenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Habitação (SMASH), são encaminhados para instituições localizadas na cidade de Brusque, 

por meio de um convênio existente entre os municípios.

Considerando o momento de crise pelo qual a maioria das cidades brasileiras 

vêm enfrentando, a dificuldade dos profissionais envolvidos em realizar o acompanhamento 

e, principalmente, as questões pessoais envolvidas numa institucionalização longe do am-

biente habitual e de pessoas familiares, é identificada a necessidade de uma ILPI situada no 

município que seja capaz de atender aos que necessitam desse tipo de serviço.

Esta constatação, juntamente com os fatos e problemas citados anteriormente 

servem de motivação para, através da arquitetura, mudar a realidade que envolve os bigua-

çuenses com 60 anos ou mais, especialmente aqueles que se encontram institucionalizados.

1.3. OBJETIVO

Em conformidade com os aspectos expostos na apresentação e na motivação, 

este trabalho tem como objetivo propor uma mudança na maneira como os habitantes de 

Biguaçu vivenciam o envelhecimento, a fim de garantir maior qualidade de vida, integração 

social e intergeracional, tanto no âmbito social quanto no de uma ILPI.

1980          2015    2050*

Homens Mulheres População Idosa * PROJEÇÃO



6INTRODUÇÃO | 

Tal modificação não atinge apenas o idoso, mas toda a sociedade e sua relação 

com este público. Colocar o idoso em uma posição de destaque na sociedade contribui para 

que a resolução de seus problemas seja do interesse de todos, não se tratando apenas de 

entender o indivíduo e suas particularidades, mas o coletivo e seus anseios.

Partindo deste princípio, serão apresentados alguns conceitos que envolvem o 

tema, estudo de casos e análises sobre a situação atual do município, seguidos de uma futura 

proposta arquitetônica que estimula a modificação de concepções existentes em torno da 

velhice e das instituições, fortalece os laços entre idosos e familiares e promove maior eficiên-

cia econômica e de serviços relacionados ao acompanhamento de um institucionalizado por 

parte do município, em comparação com o que acontece atualmente.

Para Souza (2013, p. 12), “a integração mútua de gerações, onde se dá e se recebe, 

evita a exclusão social e idealiza uma versão positiva da maneira de envelhecer.” Complemen-

tando a ideia, diz que “o aprendizado entre gerações preenche a lacuna entre as diferenças 

de idade, melhora a transmissão de valores culturais e promove o valor de todas as idades” 

(SOUZA, 2013, p. 13)

Da mesma forma, promover o conhecimento sobre a velhice e as diversas formas 

que esta pode se apresentar, favorece o entendimento de um processo natural, livre de con-

cepções infundadas.

Para isso, a proposta buscará trazer uma nova dinâmica na área selecionada, com 

a proposta de uma ILPI remodelada, integrada a um Centro de Convivência Intergeracional, 

com foco no cuidado do idoso e na transformação de sua vivência cotidiana, combinando 

satisfação e realização pessoal, por meio de um ambiente que seja acolhedor e promova in-

teração.

“Identificar-se com o outro (...) é um ato de imaginação, um meio de descobrir o que não somos e 

nunca seremos. Identificar-se com quem um dia seremos é um processo inteiramente diferente.” 

Myerhoff (1978 apud DEBERT, 1999, p. 238)

1.4. METODOLOGIA

A metodologia aplicada consiste predominantemente na leitura de referências 

que abordem de maneira direta ou indireta os temas “idosos” e “instituições de longa perma-

nência para idosos”, com o objetivo de agregar conhecimento teórico sobre a problematiza-

ção trabalhada. Dentre as referências, livros, trabalhos acadêmicos, normativas, resoluções e 

legislações foram utilizados para melhor orientar o desenvolvimento da proposta. 

Além disso, o processo contou com a orientação do professor Carlos Eduardo 

Verzola Vaz e colaboração da professora Andréa Holz Pfützenreuter. Ambos agregaram co-

nhecimento e questões pertinentes durante a discussão do tema, e estimularam o desenvol-

vimento de uma proposta adequada e inovadora.

Almejando determinar o perfil dos idosos residentes em Biguaçu, foi realizada 

uma pesquisa entre os meses de Setembro e Novembro de 2017. Esta foi feita em duas mo-

dalidades, através de um formulário online e pessoalmente, em grupos de idosos e com co-

nhecidos.

Dados relacionados ao Município foram obtidos através de documentos disponi-

bilizados pela Prefeitura Municipal de Biguaçu através da Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Habitação, e por meio eletrônico, como o site da prefeitura e do Geoprocessamento.

Como consequência das análises, foram elaborados mapas e gráficos com a fina-

lidade de auxiliar na compreensão das proposições feitas.
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2. REFLEXÃO TEÓRICA
2.1. VELHICE

De acordo com Debert (1999), a velhice é uma construção sociocultural - e não 

apenas um desgaste fisiológico. De modo geral, a idade cronológica não é um marcador im-

portante, mas sim, os eventos relacionados com a vida familiar e outras possíveis transforma-

ções. A idade serve para a organização social, para a definição de papéis ocupacionais e para 

a formulação de demandas sociais.

A imagem que os idosos fazem de sua experiência pessoal é radicalmente contrá-

ria à do senso comum. Normalmente, não se sentem enquadrados no estereótipo do idoso, 

considerando-o, muitas vezes, uma ofensa. Para eles, velhos são ou outros. Ou seja, a velhice 

é, além de uma construção sociocultural, uma questão de autoconvencimento.

Há pelo menos 50 anos, a velhice era vivida no recolhimento da vida privada e 

tinha duração relativamente curta. No contexto da sociedade moderna, a aposentadoria mar-

cava esse início e significava socialmente a perda de função, tendo como consequência o 

afastamento e a senilidade. Esse efeito de ações é um dos responsáveis por termos, ainda 

hoje, uma imagem negativa sobre a velhice. As outras ações estão relacionadas às compe-

tências sociais exigidas: habilidades cognitivas, controles do corpo e controles emocionais. 

A perda dessas competências é o que leva à estigmatização dos velhos e serve de base aos 

estereótipos negativos. (DEBERT, 1999).

De forma oposta, o idoso atual possui maior representatividade, não apenas nu-

mericamente, mas também como influenciador político, de mercado, de lazer, entre outros. 

As perdas que caracterizavam o período da velhice começaram a ser substituídas pela ideia 

de oportunidade para novas conquistas. As experiências vividas e os saberes acumulados são 

como “bônus” para que projetos abandonados em outras etapas possam ser realizados.

O ideal de independência dos novos idosos pode ser representado pela recusa em 

morar com os filhos, caracterizando um novo arranjo facilitado pelo aumento da mobilidade 

e pelo aperfeiçoamento das formas de comunicação. Essa tendência de os idosos morarem 

sós não tem de ser percebida como um abandono por parte de seus familiares, até porque a 

vivência com os filhos não garante o respeito nem a ausência dos maus tratos.

O surgimento de programas voltados para idosos reforça a busca pela indepen-

dência ao encorajar a auto-expressão e abrir espaço para que uma experiência inovadora 

possa ser vivida coletivamente. Iniciativas empenhadas em promover um envelhecimento 

bem sucedido surgiram nos anos 60, como o SESC (Serviço Social do Comércio), a LBA (Legião 

Brasileira de Assistência) e as Universidades para a Terceira Idade.

O envelhecimento assume novas designações, como “nova juventude” e “idade do 

lazer”. Da mesma forma, a aposentadoria deixa de ser um momento de descanso e recolhi-

mento para se tornar um período de atividade e lazer.

Por fim, a compreensão de que o idoso não representa um perfil único é funda-

mental para que seja possível oferecer o melhor para todos. A princípio, existem três conjun-

tos nos quais o “idoso” pode ser entendido. 

Com relação à idade são propostos novos recortes: jovens idosos (60-75 anos); 

idosos-idosos (75-85 anos); e idosos mais idosos (acima de 85 anos) (DEBERT, 1999). Pois 

dessa forma, a categoria que hoje abrange pessoas com até 40 anos de diferença, passa a ser 

entendida de forma heterogênea, em suas diferentes complexidades.

Da mesma maneira, a velhice é diferenciada para homens e mulheres em de-

terminadas situações. Para os homens, esse momento representa a perda de sua posição 

central na família, enquanto para as mulheres, representa liberdade (DEBERT, 1999). Como 

consequência, diferentes planos de ações devem ser implantados para atender os anseios de 

cada grupo.

O terceiro conjunto é composto com relação ao nível de dependência. À medida 

que se busca recodificar o envelhecimento, menor se torna a disponibilidade para cuidar da 

velhice avançada e de situações de abandono e dependência. Se considerarmos tratar como 

prioridade aqueles que mais necessitam de ajuda, maiores são as chances de que todos go-

zem de uma boa velhice.

2.2. ENVELHECIMENTO ATIVO

O Marco Político do Envelhecimento Ativo, traduzido para o português como En-

velhecimento Ativo: Uma Política de Saúde, produzido em 2002, pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), serviu de base para a elaboração de políticas em vários países e representou 

uma mudança de paradigma. O foco dado à prevenção de doenças e ao cuidado à saúde foi 

substituído pela defesa do Envelhecimento Ativo, definido como  “o processo de otimização 

das oportunidades da saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a quali-

dade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” OMS (2002 apud ILC-Brasil, 2015, 

p. 11). O termo “Ativo”, por si só, tem a intenção de chamar a atenção para a participação em 

questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e cívicas - e não somente em atividades 

físicas (ILC-Brasil, 2015). Posteriormente, o processo de aprendizagem ao longo da vida tam-

bém foi incluído como base para se obter o Envelhecimento Ativo.
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O Envelhecimento Ativo é constituído por diversos fatores, os quais são parcial-

mente individuais, mas que também refletem o contexto ambiental e social no qual a pes-

soa vive e envelhece. Por exemplo, quando tratamos de questões culturais, nos referimos a 

significados compartilhados por toda uma sociedade e que se expressam nas tradições, na 

expressão artística, na língua, nos rituais e nas expectativas sobre o comportamento indivi-

dual e do grupo. Em nossa cultura, a expectativa é de que a família se responsabilize comple-

tamente pelo cuidado do idoso, o que tem se tornado uma questão desafiadora em função 

do crescente número de idosos e de uma quantidade cada vez menor de familiares dispostos 

a cuidar. Com relação ao ambiente, a maioria das pessoas prefere envelhecer na casa e na 

comunidade onde habitualmente vivem, podendo a transferência para residências alternati-

vas desencadear um sentimento de perda de controle. Um asilo, por exemplo, pode oferecer 

muito conforto, mas deixar as pessoas afastadas demais do lar, da comunidade e das opor-

tunidades de interagir com outras gerações.

De acordo com o Centro Internacional de Longevidade Brasil (2015), no que diz 

respeito à perspectiva das políticas públicas, os componentes da saúde, da aprendizagem ao 

longo da vida, da participação e da segurança são “pilares” políticos que regem o Envelheci-

mento Ativo.

Figura 2 - Os pilares do Envelhecimento Ativo

Fonte: ILC-Brasil (2015)

Saúde é “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somen-

te ausência de afeções e enfermidades” OMS (1948, apud ILC-Brasil, 2015, p. 44). O cuidado 

apropriado e oportuno minimiza as perdas e beneficia indivíduos, famílias e a sociedade como 

um todo; A aprendizagem ao longo da vida é importante não somente para a empregabilida-

de, mas também para favorecer o bem-estar. É a ferramenta que nos permite ser saudáveis, 

relevantes e engajados na sociedade; Participação significa engajamento em qualquer causa 

social, cívica, recreativa, cultural, intelectual ou espiritual que dê significado à vida e promova 

um sentimento de realização e de pertencimento; A segurança é a mais fundamental das ne-

cessidades humanas. Na ausência dela, não podemos desenvolver plenamente nosso poten-

cial nem envelhecer ativamente.

Juntamente com a definição dos quatro pilares, um conjunto de princípios defen-

didos pelas Nações Unidas também serve como norteador de ações políticas, entre eles: O 

envelhecimento ativo se aplica a pessoas de todas as idades, inclusive idosos frágeis, com al-

guma deficiência e que precisam de cuidados, assim como idosos que são saudáveis e ativos; 

O envelhecimento ativo promove a autonomia e a independência assim como a interdepen-

dência - a troca recíproca entre indivíduos; O envelhecimento ativo promove a solidariedade 

intergeracional, o que significa a distribuição justa dos recursos por todas as faixas etárias. 

Também recomenda que se preste atenção ao bem-estar de cada geração e para as oportu-

nidades de encontro e apoio entre gerações;

A elaboração de políticas eficazes contribui para aumentar a capacidade dos in-

divíduos de obter os recursos necessários para que possam se adaptar, suportar e aprender 

com os desafios durante o curso da vida.

Estudos mostram que “há forte evidência mostrando a associação entre apoio 

social e a saúde física e mental. As redes sociais podem fornecer apoio emocional, reforçar 

comportamentos saudáveis, melhorar o acesso a serviços, emprego, informação e recursos 

materiais” WILKINSON; MARMOT (2003 apud ILC-Brasil, 2015, p. 66). Posteriormente, “aqueles 

com redes sociais fortes têm menos fatores de risco à saúde, menor incidência de doença 

cardíaca, menor taxa de mortalidade e melhor saúde mental” VENINGA (2006 apud ILC-Brasil, 

2015, p. 66). Também para Christian et al. (2014 apud ILC-Brasil, 2015, p. 37), “interações pes-

soais regulares e significativas com pessoas de diferentes idades começarão a desestruturar 

estereótipos e discriminação por idade, originados pelo contrário limitado”.

Numa sociedade utilitarista, que reduz o ser humano a um agente produtivo e seu 

valor se dá a partir daquilo que se produz, faz-se necessária uma conscientização da impor-

tância da terceira idade. Através do Envelhecimento Ativo, busca-se reconhecer os direitos e a 

importância de cada pessoa em todos os estágios da vida. Afinal, “a forma como lidamos com 

o envelhecimento e os idosos determinará nossas relações com outras gerações e a maneira 

como nós, nossos filhos e netos envelhecerão.” KALACHE (2013 apud ILC-Brasil, 2015, p. 84)
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2.2.1. ENVELHECIMENTO ATIVO APLICADO À ARQUITETURA

O tratamento adequado do ambiente físico pode representar a diferença entre o 

desenvolvimento de um indivíduo dependente ou independente. Quando consideramos um 

idoso, o ajuste do ambiente se torna necessário em função do declínio da capacidade funcio-

nal. As barreiras arquitetônicas são uma causa importante da diminuição progressiva dessa 

capacidade, pois muitos restringem sua mobilidade por medo de cair e acabam se tornando 

mais suscetíveis à quedas e à diminuição do funcionamento cognitivo. Além disso, essas pes-

soas se tornam mais propensas ao isolamento e à depressão, aumentando o risco de desen-

volverem uma série de fatores negativos relacionados ao enfraquecimento dos laços sociais, 

como citado anteriormente.

Em todo o mundo, cada vez mais pessoas estão vivendo nas cidades, entretan-

to, o planejamento urbano segue ignorando a demografia, criando barreiras e acentuando 

riscos. É preciso harmonizar o “envelhecimento” e o “lugar” criando oportunidades para uma 

participação democrática e para o bem-estar coletivo. A adequação do ambiente não deve 

compreender apenas o espaço privado, mas a cidade como um todo.

Os princípios do Envelhecimento Ativo sugerem uma proposta arquitetônica e 

urbanística que enalteça a acessibilidade e suscite a valorização social. O tratamento que se 

busca dar à proposta deverá promover a atividade física, reduzir os riscos de lesão, ao mesmo 

tempo que encoraja o envolvimento, as redes sociais e a independência. No âmbito da co-

munidade, um ambiente acolhedor que promova a interação no espaço público, construindo 

uma coesão social.

2.3. INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)

Tradicionalmente conhecidas como casas de repouso, clínicas geriátricas, abrigos 

e asilos, as ILPIs
são estabelecimentos que prestam atendimento integral institucional para pessoas 
com 60 anos ou mais, dependentes ou independentes, que não dispõem de condições 
para permanecer em seu domicílio ou com a família. Elas devem proporcionar serviços 
na área social, médica, de psicologia, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacio-
nal, odontologia e outras, a depender das necessidades do perfil dos pacientes. (SBGG, 

2017)

O novo termo cunhado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

(SBGG) tem o objetivo de desvincular o preconceito agregado com os termos antigos, entre-

tanto, este ainda é pouco utilizado pela população e pelas próprias instituições, que não se 

intitulam dessa maneira. O aspecto negativo relacionado às instituições é fundado principal-

mente pela precariedade do trabalho realizado em muitas delas, que implicam em limitações 

físicas, psicológicas e socioculturais para o idoso institucionalizado.

A ideia de abandono percebida pela população faz com que as pessoas, de modo 

geral, pensem na instituição como uma realidade bem distante da sua, considerando-a como 

último recurso a ser recorrido em caso de necessidade. No entanto, esta é uma realidade que, 

a cada ano, se evidencia com mais destaque, especialmente pela transformação da configu-

ração familiar.

 De acordo com Müller (2017), o encaminhamento para uma ILPI acontece prin-

cipalmente por familiares, pela assistência social ou por amigos e/ou vizinhos. “São raros os 

casos de internação por interesse do próprio idoso, ainda que, em alguns deles, haja a justi-

ficativa de que não querem dar trabalho à família.” (MÜLLER, 2017, p. 33). Davim et al. (2004) 

observam que no Brasil, por mais que uma grande proporção de idosos seja institucionali-

zada por motivos de dependência ou patologias físicas e mentais, as principais causas ainda 

são a miséria e o abandono. Situações de negligência, violência, maus tratos e abandono 

permeiam a vida de muitos idosos, independente da classe social a que pertencem.

Um continuum abrangente de serviços inclui a promoção da saúde, a prevenção de do-
enças, a cura, a recuperação, o manejo, a prevenção do declínio e o cuidado paliativo. 
Esses serviços são prestados por vários agentes envolvidos no fornecimento do cuida-
do: o próprio indivíduo e a família; cuidadores da comunidade e instituições. (ILC-Brasil, 
2015, p. 75)

Figura 3 - Dimensões do cuidado

Fonte: ILC-Brasil (2015)
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A falta de informação ou especialização sobre como lidar com as necessidades do 

idoso, no entanto, contribuem para que muitos desenvolvam algum problema ou para que 

os já existentes sejam agravados. Dessa forma, considerando todos os fatores, a inserção no 

contexto de uma ILPI é feita, sobretudo, para garantir a segurança e a qualidade de vida do 

idoso.

Sobre outra perspectiva, Cardozo (2009) defende que a institucionalização deve, 

sim, ser o último recurso a ser utilizado pela família, visto que muitos idosos vão para ILPIs 

por restrições físicas e acabam desenvolvendo, também, problemas mentais. Outro motivo 

se daria pela institucionalização ser a solução psicologicamente menos desejável ao idoso, 

sendo a família o melhor “lugar” para se viver, pois como explicam Freitas et al. (2006 apud 

CARDOZO 2009, p. 13), “a família é considerada a base e o habitat das pessoas”.

Reforçando o aspecto negativo, Guidetti e Pereira (2008 apud CARDOZO, 2009, p. 

14) escrevem que 
a institucionalização constitui para o idoso uma privação de seus projetos, pois ele se 
afasta da família, da casa, dos amigos e das relações nas quais sua história de vida 
foi construída. Além disso, a institucionalização se caracteriza, em geral, pela perda da 
liberdade, abandono dos filhos, aproximação da morte e ansiedade devido aos trata-
mentos realizados pelos funcionários da instituição.

A situação atual revela as ILPIs como locais inapropriados e inadequados às ne-

cessidades dos idosos. Tendo em vista os aspectos negativos relacionados a uma institucio-

nalização, ao mesmo tempo que aumentam as demandas por espaços dedicado ao cuidado 

do idoso, faz-se necessária uma mudança no modo como estes lugares operam e conse-

quentemente na visão sobre o que é viver em uma ILPI, reforçando assim, a importância das 

instituições para a sociedade como um todo.

As ILPIS possuem o papel de atuar como facilitadoras do processo de envelhe-

cimento ao promover atividades que tragam satisfação pessoal e estímulo aos residentes. 

Além disso, as instituições devem minimizar os prejuízos da institucionalização, tais como 

perdas de autonomia e identidade e segregação social, e também promover a qualidade de 

vida e as oportunidades de crescimento pessoal de seus residentes. 

Cabe ainda lembrar que, muitos destes, por diferentes motivos, nunca chegarão 

a sair deste acolhimento, e por isso deve-se buscar proporcionar as melhores condições para 

que esse período seja vivido da melhor maneira possível. 

“Nossa principal meta, afinal de contas,

não é ter uma boa morte, mas uma boa vida até o fim” 

(GAWANDE, 2015, p. 229)

2.4. ESTUDO DE CASOS - REFERÊNCIAS CONCEITUAIS

Ao se compreender o universo de competências e problemáticas que envolvem 

uma ILPI, uma gama de resoluções se tornam possíveis de serem aplicadas. Bons exemplos 

podem ser encontrados no mundo inteiro, especialmente nos países considerados desenvol-

vidos, os quais enfrentam o envelhecimento da população muito antes de o Brasil pensar em 

se tornar um país de idosos.

Do ponto de vista conceitual, quatro exemplos aplicados em épocas e cidades 

diferentes serão utilizados para melhor definir as estratégias que se pretende aplicar no de-

senvolvimento desta proposta.

I. SUN CITY, 1960 (Del Webb)

Del Webb, um incorporador imobiliário, popularizou o termo “comunidade de 

aposentados” em 1960, quando lançou o Sun City, um condomínio na cidade de Phoenix, 

Arizona, Estados Unidos. A ideia era proporcionar uma visão alternativa de como as pessoas 

deveriam passar seus anos de descanso, conformada por uma comunidade inteira dedicada 

ao lazer e a recreação para o adulto aposentado ativo.

Del Webb foi pioneiro com uma ideia controversa à época. A comunidade de apo-

sentados permitia às pessoas viverem de forma independente e sem a interferência da famí-

lia. A aceitação e a procura foram tão grandes que no primeiro mês haviam sido vendidas 400 

casas e no primeiro ano, 2000, tornando o Sun City uma das comunidades de adultos ativos 

mais populares no Arizona.

A comunidade é inteiramente autônoma com acesso a quase todas as comodida-

des imagináveis e abriga hoje 40 mil residentes. Há uma estimativa de 200 clubes e grupos de 

interesse que realizam atividades coletivas, além de uma programação que inclui educação 

continuada, festas e viagens organizadas para atrações próximas.

Figura 4 - Integrantes do clube de artes

Fonte: Sun City Arizona
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Figuras 5 a 9 - Dependências do Sun City Arizona

Muito além de ser um grande empreendimento, o que está 

na essência do Sun City é a diversidade de locais e atividades 

dedicados ao público idoso. A acessibilidade evidenciada em 

todo o complexo os permite fazer uso dos serviços e comér-

cios, o que potencializa momentos de integração social e faz 

com que se sintam mais ativos. No entanto, o estreitamento 

das relações com uma determinada faixa etária e o distan-

ciamento com todas as demais é algo que será evitado neste 

trabalho, visto que a inclusão é essencial para que se alcance 

o respeito no convívio, conforme a sugestão de integração 

intergeracional feita pelo Envelhecimento Ativo.

II. PARK PLACE, 1983 (Keren Brown Wilson)

Quando Keren construiu seu primeiro estabeleci-

mento de moradia assistida para idosos na década de 1980, 

na cidade de Portland, Oregon, Estados Unidos, sua intenção 

era criar um lugar que eliminasse a necessidade de casas de 

repouso, permitindo que as pessoas pudessem viver com li-

berdade e autonomia independente de quão limitadas fisica-

mente viessem a ficar.

Aos 55 anos, Jessie, a mãe de Keren, sofreu um 

derrame e ficou permanentemente paralisada de um lado do 

corpo, necessitando de ajuda para realizar até as tarefas mais 

básicas. Keren, com 19 anos, sem ter condições de ajudar, viu 

sua mãe morar em diferentes casas de repouso.

Tal situação fez Keren começar a se interessar 

por políticas voltadas para idosos. Quanto mais se dedica-

va à área, mais se convencia de que seria quase impossível 

proporcionar uma vida independente dentro de uma casa de 

repouso, isso porque as instituições são concebidas com a 

finalidade de garantir saúde e segurança. 

Para ela, coisas “institucionais” como banheiros 

compartilhados, chuveiros e portas comuns que não se blo-

queiam eram desrespeitosas, capazes de levar embora um 

direito humano básico: a privacidade. (RIGHT AT HOME, 2017)

Mesmo sem experiência, Keren e o marido deci-

diram construir um novo lar de idoso com as características 

que imaginavam serem fundamentais. Após tentativas fra-

cassadas e muitas barreiras enfrentadas, em 1983 o novo 

“centro de moradia assistida” para idosos, chamado Park Pla-

ce, foi inaugurado.

As 112 unidades foram ocupadas quase ime-

diatamente. O novo conceito permitia que os idosos não 

fossem tratados como pacientes, mas como inquilinos vi-

vendo em seus apartamentos. Apesar disso, não se ig-

norava o fato de serem idosos com crescentes deficiên-

cias, e por isso poderiam receber ajuda com o básico: 
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alimentação, cuidados pessoais e medicamentos. Havia sem-

pre um enfermeiro de plantão e os residentes tinham um bo-

tão para pedir auxílio urgente a qualquer momento. (GAWAN-

DE, 2015)

Quando um segundo estabelecimento foi aberto, com 

142 unidades e capacidade para receber idosos que recebiam aju-

da governamental, o estado exigiu o monitoramento da saúde, das 

capacidades cognitivas, das funções físicas e do nível de satisfação 

pessoal dos residentes. Em 1988, os estudos revelaram que o nível 

de satisfação pessoal havia aumentado e, ao mesmo tempo, a saú-

de se mantinha inalterada. As funções físicas e cognitivas haviam 

melhorado. O número de casos de depressão caiu. E o custo para 

aqueles que recebiam ajuda do governo era 20% inferior com rela-

ção a um idoso institucionalizado. (GAWANDE, 2015)

 Afirmando o sucesso do novo conceito, Keren fundou 

três imóveis de moradia assistida, fornecendo serviços de desen-

volvimento e gerenciamento a mais de 200 projetos em vários es-

tados, com foco nos mais pobres. Hoje, a moradia assistida é vista 

como um estágio intermediário entre a vida independente e a vida 

em uma casa de repouso.

Apesar do conceito não ser aplicado a locais confor-

mados como ILPIs, a autonomia, a independência e a privaci-
dade defendidas são fundamentais na tentativa de proporcionar 

um ambiente que seja o mais próximo possível do que se define 

como lar. Lar é o lugar onde nos sentimos bem, está relacionado 

aos nossos sentimentos.

Entende-se que uma ILPI deve estar de acordo com as 

normas de funcionamento que visam o bem-estar do idoso, en-

tretanto, o modelo atual tem se mostrado bastante falho quanto 

ao sentimento gerado, tanto em residentes quanto em não resi-

dentes. Para esta proposta, busca-se o equilíbrio entre ambientes 

privados e coletivos, com a finalidade de permitir o funcionamento 

adequado da instituição ao mesmo tempo que contribui para a 

satisfação do morador.
Figuras 11 a 13 - Acomodações de um apartamento

Fonte: Brookdale 

Figura 10 - Fachada do Brookdale Park Place Tigard

III. CHASE MEMORIAL NURSING HOME (Bill Thomas)

Inaugurado em 1972, na cidade de New Berlin, Wis-

consin, Estados Unidos, os serviços oferecidos eram iguais aos de 

qualquer outra instituição, com regras e horários bem definidos, 

focando seu atendimento em saúde e segurança.

Na década de 1990 o médico Bill Thomas foi convidado 

a trabalhar no local, e descontente com o enorme contraste entre 

a vida abundante que experimentava em sua fazenda e a ausência 

e confinamento que envolviam a vida institucionalizada, decidiu 

colocar um pouco de vida na casa de repouso, literalmente.

“A meta era atacar o que ele chamava de as ‘três pra-

gas da existência em uma casa de repouso’: o tédio, a solidão e a 

sensação de impotência.” (GAWANDE, 2015, p. 114). Para isso, jun-

tamente com a gerência do estabelecimento, desenvolveram uma 

proposta que envolvia trazer plantas e animais, e candidataram-se 

a um financiamento oferecido pelo governo para projetos inova-

dores. O projeto, que incluía a compra de dois cachorros, quatro 

gatos e cem passarinhos, foi aprovado e recebeu todas as isenções 

regulamentares necessárias para sua implementação.

Inúmeros problemas tiveram de ser resolvidos às 

pressas e tantos outros episódios de crise poderiam ter resultado 

no fim do experimento. Entretanto, os efeitos sobre os residentes 

não puderam ser ignorados, e fazer o projeto dar certo tornou-se 

tarefa de todos. 

“‘Pessoas que acreditávamos que não pudessem falar 

começaram a falar’, disse Thomas. ‘Pessoas que antes eram com-

pletamente reclusas, que não andavam, começaram a ir até o pos-

to de enfermagem e dizer: ‘Vou levar o cachorro para passear.’’” 

(GAWANDE, 2015, p. 119). Pesquisadores estudaram os efeitos do 

programa, que ficou conhecido como Alternativa Éden, e conclu-

íram que o número de medicamentos receitados por residente 

caiu pela metade, sendo a maior redução para os medicamentos 

para agitação. Os custos totais com medicamentos caíram para 

38%. E o número de mortes diminuiu em 15%. (GAWANDE, 2015)
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Figura 14 - Residente do CMNH com um dos cachorros. Fonte: CNH

Figura 15 - Residentes cuidando das plantas. Fonte: CNH

“A descoberta mais importante do experimento 

de Thomas foi que ter uma razão para viver poderia reduzir 

as taxas de mortalidade de idosos debilitados. O mais impor-

tante foi descobrir que é possível dar a essas pessoas razões 

para viver” (GAWANDE, 2015, p. 121, 122)

A implementação da Alternativa Éden certifica 

que é possível modificar um sistema tão cheio de amarras, 

convertendo a vivência de uma vida agradável em sua maior 

prioridade.

Apesar dos resultados dos estudos comprovarem 

os benefícios da proposta, entende-se que é preciso olhar 

cada caso em sua particularidade para entender “o quê” e 

“como” deve ser realizada a intervenção que tem como ob-

jetivo dar sentido à vida dos idosos institucionalizados. De 

acordo com Bill Thomas, esse sentido é alcançado quando 

atribuímos valor à causa, quando encontramos algo pelo 

qual vale a pena lutar.

Este trabalho tem o propósito de identificar as 

ações cabíveis para proporcionar ao grupo em questão uma 

vida em sua completude. A implementação da ação busca 

tornar esta ILPI e seus moradores diferentes dos demais.

IV. GREEN HOUSE, 2000 (Bill Thomas)

Do mesmo criador da Alternativa Éden, o Green 

House Project aborda o atendimento de longa duração, der-

rubando a concepção dos lares de idosos e substituindo-os 

por pequenos ambientes domésticos, onde as pessoas po-

dem viver uma vida plena e interativa. 

Referiu-se ao que queria construir como uma 
Green House. O plano era que fosse, em suas pa-
lavras, ‘uma ovelha em pele de lobo’. Precisava 
parecer ao governo se tratar de uma casa de re-
pouso a fim de que se qualificasse para receber 
verba pública a casas de repouso e também não 
poderia custar mais do que outras instituições 
qualificadas como tal. Precisava ter a tecnologia e 
a capacidade necessárias para ajudar as pessoas 
independentemente de quão sérias as limitações 
destas viessem a se tornar. Porém, precisava ofe-
recer às famílias, aos residentes e aos funcioná-
rios a sensação de estarem em um lar, não em 
uma instituição. (GAWANDE, 2015, p. 137)

Com o financiamento da ONG Robert Wood John-

son Foundation e em parceria com uma casa de repouso que 

seguia o modelo da Alternativa Éden, a primeira Green House 

foi construída em Tulepo, Mississipi. Hoje, existem centenas 

de Green Houses abertas ou em desenvolvimento na maioria 

dos estados americanos e em outras partes do mundo.

Figura 16 - Pátio interno do Lar de Idosos Peter Rosegger (Graz, Áustria)

Figuras 17 e 18 - Ambientes internos do Lar de Idosos Peter Rosegger.

Fonte: ArchDaily

 Direcionada ao cuidado de longa permanência, 

o conceito de uma Green House abrange os demais já cita-

dos, permitindo uma vida interativa, com certa privacidade, 

constituída em um ambiente harmônico, sem ignorar o cui-
dado que cabe ao público de uma ILPI.
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2.5. ESTUDO DE CASOS - ATIVIDADES COLETIVAS

Considerando os benefícios já citados, que são proporcionados pela prática de 

atividades coletivas, como a busca por independência, auto-expressão e a redução do risco 

de doenças, a convivência longe do ambiente familiar também contribui para a ampliação das 

redes sociais, o aumento do número de atividades desenvolvidas e, sobretudo, a satisfação 

pessoal (DEBERT, 1999).

Com a intenção de incorporar à ILPI um Centro de Convivência Intergeracional 

que transforme a vivência cotidiana, serão apresentadas a seguir referências de casos onde a 

atividade coletiva acontece com foco na pessoa idosa.

I. NETI - NÚCLEO DE ESTUDOS DA TERCEIRA IDADE (UFSC)

Criado em 1983, o NETI, através da Pró-Reitoria de Extensão, confirma o interesse 

da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) em participar ativamente em prol do enve-

lhecimento sadio por meio de um “processo educacional em que o idoso é protagonista de 

seu próprio envelhecer.” (NETI, 2017)

Atualmente sob a coordenação de Jordelina Schier, enfermeira Doutora em En-

fermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, o NETI mantém seus princípios de 

valorizar a pessoa idosa inserindo-a no contexto acadêmico e comunitário através de cursos, 

grupos, oficinas e projetos. Além disso, forma profissionais na área de gerontologia, e efeti-

va seu compromisso na luta pelo desenvolvimento de políticas de atenção a pessoas idosas 

prestando assessoria e consultoria à comunidade através de parcerias com entidades gover-

namentais e não governamentais. (NETI, 2017)

Com enfoque na educação permanente, são oferecidos diversos cursos e oficinas, 

como: Cinedebate em Gerontologia, Curso de contadores de história, Curso de línguas, Ofici-

na de dança e movimento, Oficina de teatro, Oficina Mindfulness, entre outros. (NETI, 2017)

Todo semestre são oferecidas 800 vagas, entretanto, os participantes podem se 

inscrever em mais de uma atividade, o que implica numa participação de cerca de 500 pesso-

as, segundo a coordenadora Jordelina. Para participar, basta que o candidato tenha 50 anos 

ou mais e faça sua matrícula online na página do NETI no início do semestre. Após a seleção, 

será cobrada uma taxa de 65 reais. A duração do curso pode variar de 1 a 4 semestres, a 

depender da atividade. Os grupos, por atuarem de forma mais autônoma, possuem um pro-

cesso diferente, não são definidos por semestre, nem realizam a matrícula dos participantes 

(informação verbal)1.

Atividades como as que são proporcionadas pelo NETI contribuem para que o 

idoso desenvolva, não apenas, a interação social, mas sobretudo o aprendizado, de forma 

que este possa se sentir valorizado socialmente. O conhecimento, nesse caso, é um meio 

de empoderamento.

Figuras 19 a 22 - Alunos de cursos e oficinas do NETI

Fonte: Facebook NETI

1 Informação cedida pela coordenadora Jordelina Schier em visita ao NETI em novembro de 2017.

Atualmente, o município de Bi-

guaçu oferece cursos profissionalizantes gra-

tuitos no Centro de Ensino Profissionalizante 

Cláudio Alvim Barbosa, porém nenhum dos 

cursos é dedicado ao público idoso e o edifí-

cio em questão é pouco acessível. 

Trabalhar esse tipo de proposta 

poderia ampliar, não somente, a quantidade 

de cursos oferecidos, mas também, o públi-

co alvo.
Figura 23 - CEP Cláudio Alvim Barbosa 

localizado no segundo pavimento.
Fonte: Google Maps
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Figura 24 - Atividade no SESC Piracicaba. Fonte: Recanto adormecido
Figura 25 - Hidroginástica no SESC Alagoas. Fonte: SESC Alagoas

II. SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Desde o início da década de 1960 o SESC realiza atividades para promover a saú-

de integral dos idosos. Iniciado em São Paulo, na época a procura era por atividades de lazer 

que ocupassem o tempo livre. Ao longo do tempo, foram criadas outras unidades que incor-

poraram o Trabalho Social com Idosos, e os grupos de convivência passaram a desenvolver 

diversas atividades entre idosos, e também entre idosos com pessoas de outras as idades, de 

modo que houvesse interação com novas formas de conhecimento e compartilhamento de 

expectativas vivenciais.

Atendendo anualmente 60 mil pessoas, o Trabalho Social com Idosos (TSI) tem o 

objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida à terceira idade ao proporcionar ativida-

des e trabalhos em grupos; estimular o desenvolvimento individual e coletivo na sociedade; 

promover sua autoestima e integração em diferentes ambientes; e reconstruir sua autonomia 

por meio de cursos, esportes e atividades.

As atividades oferecidas estão 

divididas em seis subgrupos: Atividades fí-

sicas (caminhada, hidroginástica, natação, 

yoga, etc); Educação em saúde (campanhas 

de saúde e prevenção de doenças, seminá-

rios e palestras); Voluntariado (visitas à enti-

dades sociais, campanhas solidárias e pres-

tação de trabalhos comunitários); Recreação 

(bailes, danças, excursões, passeios, almo-

ços e jantares); Cinema (exibição, oficinas 

de criação e debates); e Cursos e oficinas 

(artesanato, línguas, literatura, teatro, coral 

e instrumentos musicais). Além destas, há 

também o projeto Era uma vez, no qual se 

estimula a troca de experiências entre crian-

ças, adolescentes e idosos a partir da leitura 

de livros infanto-juvenis. Dessa forma, pro-

move a construção social das gerações e tra-

ta o envelhecimento de forma lúdica e cria-

tiva com atividades pedagógicas e culturais. 

As leituras podem acontecer em bibliotecas, 

auditórios, museus e áreas de lazer do SESC.

Por conta do reconhecimento internacional do Trabalho Social com Idosos, o SESC 

participou de duas assembléias mundiais sobre envelhecimento da ONU: em Viena (1982) e 

em Madri (2002). Além disso, participa desde 2002 do Conselho Nacional de Direito do Idoso 

e colaborou com a formulação da Política Nacional do Idoso (1994) e do Estatuto do Idoso 

(2003). (SESC, 2017)

Além deste, no estado de Santa Catarina também é desenvolvido o projeto Idoso 

empreendedor, no qual podem participar pessoas a partir de 55 anos. Com o objetivo de 

valorizar do idoso como cidadão socialmente produtivo, o projeto usa a informática para fo-

mentar o empreendedorismo na sociedade e despertar as potencialidades dos idosos. É uma 

alternativa de crescimento cultural e humano que tem como essência a percepção do idoso 

como único em suas necessidades, mas ao mesmo tempo integrado à sociedade. (SESC-SC, 

2017a) 

As atividades do programa são re-

alizadas em 18 unidades do SESC no estado 

e se dão em dois módulos, com duração de 

pelos menos um ano cada. Além da Inclusão 

Digital, são realizadas atividades, através da in-

formática, referentes aos Direitos dos Idosos, 

Empreendedorismo e temas escolhidos pelos 

grupos. (SESC-SC, 2017b)

A abrangência das atividades de-

senvolvidas pelo SESC trazem os mesmos va-

lores que se busca com relação ao idoso que 

o Envelhecimento Ativo defende, ativo física 

e socialmente, com laços sociais fortalecidos, 

independente, saudável e realizado como pes-

soa. O alcance que a instituição consegue hoje 

vai além do que se busca implementar nesta 

proposta. O que se pretende extrair é a es-

sência do acontecimento. Em Biguaçu, locais 

já existentes poderiam ser identificados para 

a formação de um sistema de atividades in-
tergeracional, como por exemplo escola, bi-

blioteca e áreas de lazer.
Figura 26 - Dança no SESC Alagoas. Fonte: SESC Alagoas
Figura 27 - Dança no SESC Paraná. Fonte: SESC Paraná
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3. DIAGNÓSTICO
Com o intuito de fazer compreender o cenário atual com relação à cidade e aos 

idosos, serão apresentadas a seguir, informações sobre o desenvolvimento histórico, a popu-

lação, as ILPIs existentes no município e as políticas destinadas ao público idoso.

3.1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO
Localizado na região metropolitana de Florianópolis, Biguaçu limita-se ao sul com 

São José, à oeste com Antônio Carlos, à leste com o Oceano Atlântico e Governador Celso Ra-

mos e ao norte com Tijucas, Canelinha e São João Batista.

Figura 28 - Localização de Biguaçu no estado e no país.

Fonte: Elaboração própria.

Três foram as correntes na formação da população de Biguaçu: portugueses, vin-

dos da Ilha dos Açores, negros, vindos da África, e alemães, vindos de Bremen. A principal 

corrente foi a açoriana, cujo estabelecimento ocorreu em 1747, com a fundação da vila de São 

Miguel da Terra Firme, ponto originário da evolução municipal (IBGE Cidades, 2017). Por ato 

do Conselho Administrativo da Província, em 1833 a freguesia de São Miguel foi elevada a vila 

e em 17 de maio do mesmo ano tornou-se município. 

Concomitantemente ao crescimento de São Miguel, começou a surgir um povo-

ado ao longo do Rio Biguaçu a partir de 1840, o qual se destacava pelo comércio de madeira 

com a capital (SCHMITT, 2017). Em 1886 a sede do município foi transferida para este novo 

povoado e se mantém até os dias atuais. Destes dois núcleos, São Miguel e Alto Biguaçu, se 

irradiou o povoamento.

No século XX, o transporte marítimo começou a perder força por conta da cons-

trução das estradas. O afastamento do mar se deu de vez com a construção da Ponte Her-

cílio Luz, em 1936, e posteriormente com a construção da BR-101 em 1971. Os elementos 

estruturadores nos séculos anteriores perderam força e a cidade de Biguaçu, que até então 

ocupava as margens do Rio Biguaçu e a orla marítima, começou a modificar sua estrutura de 

crescimento, expandindo-se de forma linear a partir da rodovia (SCHMITT, 2017).

Figura 29 - Mapa de Desenvolvimento. Fonte: Elaboração própria com base em Schmitt, 2017.
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Mas não apenas a forma de expandir-se sobre o 

território foi alterada, os hábitos e a relação entre as cida-

des também. Enquanto a capital ganhava ares de cidade mo-

derna, nas cidades do continente prevalecia o caráter rural. 

Pouco a pouco, Florianópolis deixou de ser abastecida pelos 

produtos das cidades vizinhas, e passou a ofertar novas pos-

sibilidades de desenvolvimento, processo este que resultou 

nos atuais movimentos pendulares e na formação de algu-

mas cidades-dormitório, como é o caso de Biguaçu.

A nova relação entre as cidades provocou em Bi-

guaçu certa estagnação, e por isso faltam atrativos capazes 

de referenciar a cidade. Apenas em meados dos anos 1990 

surgiram iniciativas favoráveis ao desenvolvimento, especial-

mente com relação ao comércio.

O perfil de cidade pequena vem se modifican-

do durante as últimas décadas, apesar de ainda sobressair 

quando em comparação com Florianópolis. Mas essa carac-

terística não é vista apenas de forma negativa. A valorização 

da paisagem, a garantia de boa qualidade de vida, a relação 

estreita entre as pessoas e a manutenção de valores e tradi-

ções proporcionam aos moradores verdadeira satisfação.

Outro fato positivo se apresenta nas memórias 

das pessoas que ali cresceram. Com certo saudosismo, his-

tórias sobre a vida no campo, a pesca e a produção de arte-

sanato são bastante comuns (NOSSAS RAÍZES, NOSSA LUTA). 

Pessoas com pouco mais de 50 anos vivenciaram essa época 

e carregam consigo as modificações ocorridas ao longo do 

tempo.

“Hoje a gente vai na venda, traz a carne, traz a ga-

linha, traz a fruta, traz a verdura, tudo bem fácil. Mas naquele 

tempo, que nossa mãe nos criava, não era assim. (...) Não é como 

agora com nossos filhos e nossos netos que tem tudo de mão 

beijada, tudo do bom e do melhor.”

Figura 30 - Jardim Alfredo Silva, hoje Praça Nereu Ramos. 
Fonte: Museu Virtual de Biguaçu

“Minha mãe trepava nos pés do café, apanhava 

aqueles baguinhos do café. O meu avô tinha uma lavourazinha. 

Ele vinha pegar ela de manhã e nós íamos com ela, ajudar minha 

mãe, ajudar meu avô.”

Figura 31 - Escola José Brasilício. Fonte: Museu Virtual de Biguaçu

Figura 32 - Mercado Público. 
Fonte: Museu Virtual de Biguaçu

“O nosso trabalho mesmo que nós fazia no tempo da 

nossa mãe era o crivo. Crivo, crochê, bordado, era o nosso traba-

lho. E ajudar nossa mãe quando ela escalava o peixe, ajudar ela 

a tirar aqueles peixes da água, trazer pra casa pra salgar.”

Trechos retirados do documentário produzido por 
Nossas raízes, nossa luta.

A evolução social dos habitantes processou-se 

paralelamente ao movimento católico da região. As igrejas e 

as capelas sempre foram o centro da vida social dos povoa-

dores que, normalmente, ali se reuniam aos domingos (IBGE 

Cidades, 2017). 

Atualmente mais de 90% da população reside em 

área urbana. A economia baseia-se na indústria alimentícia 

e de plástico, que corresponde a maior geração de empre-

gos no município. A agricultura ainda se mantém através da 

produção de verduras para o comércio regional e plantas 

para jardinagem como gramíneas e palmeiras. Hoje a pesca é 

uma prática artesanal, sem representação na economia local 

(SCHMITT, 2017).
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3.2. DADOS DEMOGRÁFICOS
Visando dar mais propriedade à reflexão teórica 

exposta, serão apresentados a seguir três aspectos que en-

volvem o idoso e a sociedade e servem de indicadores para a 

formulação de novas propostas.

• Índice de Envelhecimento (IE): avalia o proces-

so de ampliação da parcela idosa (pessoas com 60 anos ou 

mais) na população total em relação à variação no grupo jo-

vem (pessoas de 0 a 15 anos), sendo obtido por meio da ra-

zão entre essas duas.

Shryock e Siegel (1980 apud CLOSS; SCHWANKE, 

2012) consideram um valor menor que 15 como indicativo 

de uma população jovem; entre 15 e 30, uma população em 

nível intermediário; e acima de 30, uma população idosa.

De acordo com o Censo 2010, o IE do Brasil era de 

44,8. Entre as regiões brasileiras, o Sul e o Sudeste se equi-

paravam com o maior IE, 54,94. O resultado constata o perfil 

idoso, tanto no cenário nacional, quanto regional.

Figura 33 - Índice de Envelhecimento comparativo entre Brasil e Santa 
Catarina com projeção até 2030.

Fonte: IBGE, População (2017).

Através do IE é possível observar a evolução do 

ritmo de envelhecimento da população. Dessa forma pode-se 

subsidiar a formulação, gestão e avaliação de políticas públi-

cas nas áreas de saúde e previdência social. 

• Expectativa de Vida: “também chamada de espe-

rança de vida, é o número médio de anos que a população de 

um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas 

condições de vida vivenciadas no momento do nascimento.” 

(SILVA, 2017). Tais condições demonstram a qualidade de 

vida que um país possui, já que levam em conta fatores como 

educação, saúde, assistência social, saneamento básico e ín-

dices de violência. (SILVA, 2017)

No ano de 2015 a Expectativa de Vida ao Nascer 

no Brasil era de 75 anos, sendo de 71 anos para os homens e 

79 anos para as mulheres. O estado com a maior expectativa 

é Santa Catarina, com média de 78 anos, sendo 75 para os 

homens e 82 para as mulheres. (G1, 2017)

Figura 34 - Expectativa de Vida comparativa entre Brasil e Santa Catarina 
com projeção até 2030.

Fonte: IBGE, População (2017).

De acordo com o censo 2010 realizado pelo IBGE, 

a população de Biguaçu era de 58.206 pessoas, das quais 

4.998 tinham 60 anos ou mais, representando 8,6% da popu-

lação. Destes, 2.756 eram mulheres (55,1%) e 2.242, homens 

(44,9%).

A estimativa para o ano de 2017 é de 66.558 ha-

bitantes. Se considerarmos a mesma proporção de idosos do 

ano 2010, hoje, esta população compreenderia 5.724 pesso-

as. A julgar pelo crescimento progressivo já citado anterior-

mente, é possível supor que este número seja ainda maior.

Figura 35 - População absoluta, população idosa e proporção de homens 
e mulheres idosos em Biguaçu.

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE Cidades (2017).

Segundo o jornal Diário Catarinense (2017), a po-

pulação acima de 90 anos quadruplicou em Santa Catarina 

entre os anos 2000 e 2017, representando o maior aumento 

do país (292,8%). Os centenários, pertencentes a este grupo, 

ainda são raros, mas cada vez mais presentes. No censo 2010, 

foram contabilizadas 405 pessoas com 100 anos ou mais em 

Santa Catarina, dos quais 7 eram moradores de Biguaçu.

Figura 36 - Número de pessoas com mais de 100 anos nas principais 
cidades do estado.

Fonte: Diário Catarinense (2017).
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Quando em comparação com outras cidades do 

estado, Biguaçu aparece em 27º lugar no ranking com 295 

municípios ao avaliarmos a amostra de população residente 

entre 60 e 69 anos. Para a amostra de 70 anos ou mais, o re-

sultado é a 26º posição.

Figura 37 - Amostra - características da população / População residente 

/ Grupo de idade / 60 a 69 anos (Unidade: pessoas). Ano: 2010

Figura 38 - Amostra - características da população / População residente 

/ Grupo de idade / 70 anos ou mais (Unidade: pessoas). Ano: 2010

Fonte: IBGE Cidades (2017).

3.3. ILPIs NO MUNICÍPIO
Os locais que oferecem cuidado e moradia ao idoso existem na cidade há cerca de 30 anos. Desde então, novos es-

tabelecimentos se instalaram e outros tantos fecharam. De acordo com o cadastro fornecido pela Assistência Social de Biguaçu, 

atualizado em agosto de 2016, existem seis Instituições de Longa Permanência para Idosos.

A localização destas ocorre de forma heterogênea, com a concentração de três delas no bairro Vendaval, e das ou-

tras três em áreas mais afastadas. O bairro citado e as demais áreas correspondem a locais mais tranquilos, fato que corrobora 

a ideia de sossego e paz que envolve as instituições e o cuidado do idoso.

Figura 39 - Mapa de localização das ILPIs em Biguaçu. 

Fonte: Elaboração própria.
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Cada instituição possui especificidades com relação ao seu próprio funcionamen-

to e ao atendimento do idoso. Sobre essas questões, será utilizado como referência o Proto-

colo de Avaliação realizado pela equipe de Alta Complexidade em setembro de 2015, quando 

duas das instituições citadas ainda não atuavam. Portanto, serão apresentadas algumas in-

formações consideradas importante, mas sem atribuir qualquer identificação.

Tabela 2 - Cadastro das ILPIs de Biguaçu

Fonte: SMASH (2016).

Conforme a Tabela 1, todas as instituições têm caráter privado, de forma que ne-

nhuma  delas recebe qualquer subvenção do governo. A capacidade é bastante variável entre 

elas, assim como o número de idosos atendidos, que é, normalmente, próximo do limite.

De acordo com o Protocolo, nem todos os estabelecimentos possuem um respon-

sável técnico com formação superior. A presença de diversos profissionais da saúde é variável 

conforme o local. Alguns oferecem os serviços diariamente e outros em apenas um dia na se-

mana, ou somente quando necessário. Já o serviço de técnicos ou auxiliares de enfermagem 

é prestado em todos e parece ser a base o cuidado oferecido.

Os idosos atendidos ficam alojados em quartos separados por sexo, mas nunca 

individuais, sendo em um dos casos com até 7 pessoas. São predominantemente mulheres e 

englobam os três graus de dependência definidos pela RDC n°283 (2005):

• Grau de Dependência I: idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de auto-ajuda;

• Grau de Dependência II: idosos com dependência em até três atividades de au-

tocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometi-

mento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada;

• Grau de Dependência III: idosos com dependência que requeiram assistência 

em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cogni-

tivo.

Com relação à roupa, saúde e alimentação, mais uma vez, os locais possuem prá-

ticas diferentes. Em um deles é feito o compartilhamento das roupas, ainda que o forneci-

mento seja feito pela família, em outro não existe cardápio de dietas especiais assinado por 

nutricionista de acordo com a necessidade do idoso, e em outro os medicamentos controla-

dos não ficam armazenados em locais fechados, apesar de haver um responsável por eles.

Todas as instituições funcionam com certa precariedade, isso porquê estes locais 

surgem, geralmente, pela necessidade ou vontade de fazer algo pelo idoso. As adaptações 

e modificações feitas ao longo do tempo servem para amenizar as deficiências identificadas 

nos relatórios. No entanto, precisamos nos atentar para questões referentes à qualidade das 

relações estabelecidas, à satisfação pessoal, à vontade de ser e viver.

3.4. ATIVIDADES COLETIVAS - CCI
Sob administração da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e co-

ordenação da assistente social Cláudia Brehm Luiz, o CCI (Centro de Convivência do Idoso) é 

responsável pelo cadastro e acompanhamento dos grupos de idosos existentes no município.

Atualmente sediado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biguaçu, no bairro 

vendaval, o CCI funciona desde 2009 e conta com a participação de 24 grupos, o que corres-

ponde a cerca de 700 pessoas, todos com 60 anos ou mais e residentes de Biguaçu.

Distribuídos em diferentes bairros, a criação dos grupos parte da iniciativa dos 

próprios cidadãos. É necessário que haja um responsável e pelo menos 15 participantes para 

que o cadastro seja efetuado. Após um ano de funcionamento, os grupos tem direito a re-

ceber da prefeitura uma cesta básica por pessoa por mês e 1300 km de viagem por ano, os 

quais são fornecidos em parceria com a empresa Costa Sul.

Figuras 40 e 41 - Integrantes reunidos no Grupo de Idosos. Fonte: Arquivo pessoal.

NOME CATEGORIA CAPACIDADE N º DE IDOSOS 
ATENDIDOS

Residencial Geriátrico Pérolas Privada com fins lucrativos 25 22

Residencial Geriátrico Ana Clara Privada com fins lucrativos 18 13

Lar do Idoso Osvaldo Alípio da Silva Privada sem fins lucrativos 40 39

Casa de Repouso Recanto do Arvoredo Privada com fins lucrativos 26 23

Lar Anjo Querido Privada sem fins lucrativos 18 18

Residencial Geriátrico Vovó Lydia Privada com fins lucrativos 10 08
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            Figura 42 - Festa de fim de ano.                    Figura 43 - Atividade na Semana do Idoso

Fonte: Portal do Cidadão                    Fonte: Foto Ricardo

De modo geral, os grupos são bastante autônomos, pois a prefeitura não se res-

ponsabiliza pelas atividades desenvolvidas nos encontros, apenas fazem visitas para levar 

as cestas básicas e organizam as festas que envolvem todos os grupos, como na semana do 

idoso e no encerramento de cada ano (informação verbal)2.

Tendo em vista o modo como os grupos se organizam, é possível perceber que 

se formam por afinidade, e não por proximidade do local de moradia. Quando reunidos, cos-

tumam passar a tarde conversando ou fazendo o que mais lhes agradar, como tricô, crochê, 

dominó, etc. Após o café, momento em que compartilham algum alimento, todos voltam para 

suas casas.

A existência dos grupos é significativa do ponto de vista da manutenção das rela-

ções sociais. Porém, a falta de atividades que envolvam o grupo e a individualidade acentuada 

na realização das atividades vão de encontro com a ideia que se busca para o coletivo. É pre-

ciso, nesse caso, saber reconhecer as particularidades de cada indivíduo, mas também trazer 

à tona as semelhanças para que essas pessoas possam se reconhecer umas nas outras.

3.5. PERFIL DO IDOSO DE BIGUAÇU
Buscando obter dados concretos que pudessem indicar o perfil dos biguaçuenses 

idosos, foi realizada uma pesquisa entre os meses de Setembro e Novembro de 2017 (Apên-

dice). Através de um formulário online e também de um questionário presencial foram abor-

dadas questões em três seções: dados pessoais, hábitos de lazer e de trabalho, e opinião. 

Durante o período determinado, 65 pessoas participaram da pesquisa, sendo a maioria de 

forma presencial em grupos de idosos e também com familiares e conhecidos.

2 Informações cedidas pelas funcionárias do CCI em novembro de 2017.

  Figura 44 - Número de pessoas e Idade          Figura 45 - Sexo

Os participantes têm entre 60 e 87 anos (Figura 44), são, em sua maioria, mulhe-

res (Figura 45), o que reforça a exposição anterior sobre a participação de homens e mulheres 

em atividades coletivas, e são moradores de 10 bairros diferentes.

Com relação às atividades desenvolvidas (Figura 46), mais da metade não realiza 

nenhuma tarefa que exige seu comprometimento diário, como trabalho ou estudo. Entre os 

que disseram praticar outras atividades, foram relatados serviços domésticos e a participa-

ção em alguma atividade física, como pilates e ginástica. A procura destas atividades se dá 

normalmente no setor privado. Entre os que trabalham, alguns mantém a atividade por op-

ção e outros para complementar a renda após a aposentadoria.

Figura 46 - Atividades Desenvolvidas

Fonte: Elaboração própria.
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Sobre os lugares que costumam frequentar (Figura 47), entre as sugestões dadas, 

mais da metade vai à igreja, mercado, padaria, farmácia e casa de amigos ou familiares. Na 

opção “outros” foram indicados salão de beleza, academia, grupos de idosos e outras cidades 

(quando realizam excursões).

Figura 47 - Locais Frequentados

Fonte: Elaboração própria.

Nessa questão, a “Praça” foi identificada por poucos como local frequentado, pois 

a maioria as considera apenas como local de passagem. No entanto, é comum observar em 

algumas delas encontros diários do público masculino para jogar jogos de mesa e conversar.

Figura 48 - Senhores na Praça Nereu Ramos. Fonte: Arquivo Pessoal.

Entre os entrevistados, 76,9% frequentam algum grupo de idosos. O conhecimen-

to se dá através de pessoas mais próximas, como amigos e familiares, que já são, em sua 

maioria, frequentadores. Os encontros acontecem, normalmente, uma vez por semana, mas 

não existe nenhuma cobrança com relação à presença, ficando a critério de cada um a assi-

duidade. Entre os que não frequentam, metade utiliza como justificativa o fato de não gostar.

Figura 49 - Justificativas dos que não frequentam

Fonte: Elaboração própria.

Sem atividades ou cronogramas definidos, muitos encontros são realizados sem 

uma proposta, e então o que se faz é bater papo e tomar café. O bingo é a atividade mais 

realizada nos grupos, isso porque é arrecadado dinheiro com as cartelas, e tal dinheiro serve 

para pagar despesas do grupo em excursões. Jogos de mesa estão sempre acontecendo, e 

normalmente, envolvem os poucos homens do grupo. Trabalhos manuais são feitos individu-

almente, de modo que cada pessoa fica restrita ao seu trabalho e à determinada prática. As 

demais atividades relatadas (trabalhos manuais, atividades físicas, dança e música) acontece-

ram em algum momento, mas não fazem parte da rotina do grupo.

Quando perguntados sobre o que poderia melhorar, muitos disseram que não 

precisava mudar nada, que está bom do jeito que é, revelando certo comodismo e falta de 

interesse. Por outro lado, muitos pedem por mais atividades como alongamento, pintura e 

dança, além de palestras sobre idosos e envelhecimento. Em determinado grupo também foi 

sugerido um laboratório com computadores onde alguém pudesse dar aulas.

Nas perguntas de opinião, a primeira se referia à percepção de ser idoso em Bi-

guaçu com relação aos serviços, lugares frequentados, qualidade de vida e relações pessoais 

(Figura 50). Adotando valores de 1 a 10, ruim e bom respectivamente, 87% das pessoas atribu-

íram valores positivos. Entre as considerações negativas, a principal queixa está relacionada 

aos serviços de saúde. Problemas pontuais também foram apontados, como falta de respeito 
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em atendimentos prioritários e más condições das calçadas, responsáveis por quedas. As 

considerações positivas referem-se à qualidade de vida, às relações de amizade e ao senti-

mento de pertencimento.

Figura 50 - Opinião sobre ser idoso em Biguaçu

Fonte: Elaboração própria.

A segunda pergunta buscava saber a opinião sobre os asilos (Figura 51), também 

com atribuição de nota de 1 a 10, e desta vez seguida de uma justificativa. Foi possível perce-

ber nas respostas dadas a dificuldade em falar do assunto e em apontá-lo como bom ou ruim. 

De modo geral, as pessoas tendem a dizer que os asilos exercem um trabalho importante 

mas que não gostariam de ir para um. A visão positiva se aplica ao “outro”, pois quando se 

trata deles mesmos, existe grande rejeição.

Figura 51 - Opinião sobre Asilos

Fonte: Elaboração própria.

As justificativas estão apoiadas principalmente na expectativa de cuidado da fa-

mília, especialmente por parte das filhas ou noras. Grande parte vê o asilo como um lugar 

isolado, longe do convívio de outras pessoas e pouco humanizado. Há também poucas pesso-

as que afirmam terem condições de pagar um cuidador, para assim, permanecer onde vivem 

hoje.

Para as pessoas que atribuíram valores positivos, as justificativas revelam outro 

ponto de vista: acreditam que o asilo é um bom lugar principalmente por conta do cuidado 

recebido, e também por não quererem dar trabalho aos familiares, compreendendo as modi-

ficações que envolvem a estrutura familiar.

Os resultados obtidos, apesar de englobarem uma pequena amostra da popula-

ção idosa do município (cerca de 1%), conseguem indicar a necessidade de certas ações para 

modificar a vida do idoso e a realidade das instituições.

Com relação ao que foi exemplificado nos estudos de caso, acredito que seja pre-

ciso proporcionar aos idosos mais atividades, sobretudo com o oferecimento de cursos de 

aprendizado e capacitação, objetivando a inserção no meio social e sua valorização. A confor-

mação atual dos grupos de idosos não permite esse tipo de evolução, entretanto, fortalece 

os laços sociais, que são tão importantes quanto o aprendizado. Dessa forma, é proposta a 

permanência dos grupos no formato atual e a criação de um local que ofereça novas ativida-

des, estimulando a satisfação pessoal e a ampliação dos laços sociais de acordo com outros 

interesses.
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4. DEFINIÇÃO DO LOCAL

A procura por um local adequado para a imple-

mentação dos conceitos e propostas apresentados se dará 

em cinco etapas:

Recorte da área de concentração populacional urbana;

Definição e sobreposição de fatores fundamentais;

Análise das informações;

Seleção e diagnóstico local;

Escolha do terreno.

Com o intuito de implantar a instituição próxima 

às pessoas para que esta seja vista e vivida no cotidiano, su-

gere-se a identificação do perímetro urbano, visto que a cida-

de possui vasta zona rural. O mapa abaixo considera a zona 

urbana de acordo com o Plano Diretor da cidade, e o recorte 

destacado conforma a área de maior concentração populacio-

nal, onde cerca de 90% da população reside, segundo o Censo 

2010.

Imagem 52 - Recorte dentro do perímetro urbano.  

Fonte: Elaboração própria.
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Após a demarcação da área inicial, considerou-se importante fazer sobre a mesma a sobreposição de fatores funda-

mentais para a implantação e bom funcionamento da proposta. Tais fatores estão apresentados nos mapas abaixo:

Imagem 53 - Vida urbana.    Imagem 54 - Condições ambientais.   Imagem 55 - Mobilidade

Fonte: Elaboração própria.

VIDA URBANA. Inserir uma ILPI dentro da 

malha urbana, preferencialmente, próxi-

ma à rede de saúde, comércio e demais 

serviços da vida da cidade (posto médico, 

hospitais, supermercado, farmácia, pa-

daria, etc.), evita o isolamento da pessoa 

idosa, bem como, possibilita um olhar 

positivo sobre o envelhecimento por par-

te de toda a população.

No mapa elaborado foram identificadas 

áreas com relação à quantidade de servi-

ços disponíveis (tamanho do círculo) e à 

variedade dos mesmos (intensidade).

Fonte: Elaboração própria com base em
Silva, 2007.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS. Indicativos re-

ferentes à conformação natural do lugar 

podem sugerir danos ou benefícios com 

relação ao uso diário para o qual se des-

tina a proposta.

No mapa acima estão destacadas as cur-

vas de nível e as áreas sujeitas à inun-

dação marítima (roxo) ou pluvial (azul). 

A combinação desses parâmetros dá à 

região uma vasta área plana suscetível 

a alagamentos, problema este que por 

muitos anos caracterizou a cidade e im-

plicou danos aos seus moradores.

Fonte: Elaboração própria com base em
Epagri Ciram.

MOBILIDADE. Quanto mais fácil o acesso 

ao local possa se dar com o uso do trans-

porte coletivo e de outros modais, maior 

será o interesse e a participação dos dife-

rentes públicos.

As linhas destacadas no mapa mostram 

a presença do transporte coletivo, o qual 

possibilita a fácil locomoção em quase to-

dos os bairros. 

Além deste, o uso de automóveis tam-

bém é bastante intenso, principalmente 

pela presença da BR-101. O uso de ou-

tros meios de locomoção ainda é bastan-

te desfavorecido, consequência da falta 

de investimento.

ZONA URBANA           PERÍMETRO MUNICIPAL      RECORTE SUGERIDO
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A sobreposição dos fatores, a princípio, inviabiliza grande parte da área selecio-

nada e indica a parte sul (1) como área de interesse. No entanto, a localização limite com o 

município de São José desfavorece sua utilização pelos habitantes de outras localidades. O 

centro urbano apontado é pouco diversificado e a população do bairro foi conformada em 

um período mais recente, tendo assim, um perfil mais jovem. 

A inexistência da situação ideal desejada exige, portanto, que sejam feitas con-

cessões sobre os fatores expostos. A região central, por exemplo, possui três pontos de vida 

urbana bastante intensos e diversificados, mas que conflitam com a possibilidade de alaga-

mentos. Entretanto, desde 2010, o município realiza obras de macrodrenagem, que consiste 

na implantação de canais e galerias em diversos bairros para canalizar os escoamentos das 

águas pluviais até o rio e o mar (Tudo sobre floripa, 2013). Sem o registro de ocorrências gra-

ves nos últimos anos, o que acontecem são alagamentos pontuais (Verdade em pauta, 2018) 

que chegam ao nível das calçadas quando há a combinação de fortes chuvas e maré alta.

Desse modo, a condição acima citada torna a região central viável para o recebi-

mento da proposta. O centro urbano localizado no bairro Centro (2) é o que oferece a maior 

quantidade e variedade de serviços desejados. No entanto, é uma área bastante consolidada, 

com poucas áreas livres, além de ter uma população de renda média/alta, distante do público 

alvo de uma ILPI pública.

Os outros dois centros (3) identificados localizam-se no bairro Praia João Rosa e 

complementam-se no atendimento à população. O bairro é bastante autônomo e apresenta 

crescimento constante, inclusive com recentes investimentos públicos, a exemplo da revi-

talização do parque urbano Lagoa do Amilton. A população não apresenta um perfil único, 

sendo bastante diversificada quanto a renda e faixa etária, fato que vem ao encontro do que 

se almeja no projeto. Com relação à mobilidade, o transporte coletivo se faz presente cons-

tantemente com linhas que passam também por outros bairros, e existem dois trechos com 

ciclofaixas (os únicos da região).

4.1. DIAGNÓSTICO LOCAL
O próximo recorte para diagnóstico incluirá os dois centros apontados no bairro 

Praia João Rosa. O mapa temático seguinte (Imagem 57) busca compreender a dinâmica do 

bairro através da identificação de áreas de lazer, instituições públicas, igrejas, comércios vol-

tados para alimentação e para saúde, além de comércios vicinais. 

É possível perceber que os centro apontados têm configurações distintas. O cen-

tro 3.1 é bastante rico quanto aos serviços oferecidos. Além das áreas de lazer, possui mini 

mercados, padarias, restaurantes, farmácias, a Policlínica Municipal de Saúde, o 24º Batalhão

Imagem 56 - Sobreposição de fatores condicionantes.

Fonte: Elaboração própria.
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de Polícia Militar, e pequenos comér-

cios como lojas de confecções, barbea-

ria, salão de beleza, bazar, verdureira, 

entre outros. O centro 3.2, por sua vez, 

não se configura exatamente como um 

centro, pois os serviços oferecidos estão 

bem distribuídos. Além da área de lazer 

significativa, o Parque Urbano Lagoa do 

Amilton, os serviços são bem diversifica-

dos e pequenos, assim como já citado 

no centro 3.1. Nas duas áreas predomi-

na o comércio voltado para automóveis 

nas marginais da BR-101 e a atividade 

pesqueira próxima ao mar, com a dife-

rença de haver no centro 3.2 algumas 

indústrias ligadas a essa atividade. Nes-

se caso, a relação entre habitantes e co-

merciantes não acontece, dificultando a 

vida urbana que se busca.

Com relação ao transporte 

público, as duas áreas são bem servidas 

com a presença dos coletivos que ope-

ram as quatro linhas demarcadas, co-

nectando diferentes bairros e também 

municípios. As ciclofaixas localizam-se 

em duas importantes avenidas, a Av. 

Francisco Roberto da Silva que estrutura 

boa parte do comércio local, e a Av. Mar-

condes de Mattos que faz ligação direta 

com o bairro Centro.

Dado o perfil das duas áreas, 

a implantação da proposta se dará no 

centro 3.1, onde a vida social é favore-

cida além da boa estrutura já existente.
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Imagem 57 - Diagnóstico no bairro Praia João Rosa. Fonte: Elaboração própria
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4.2. ESCOLHA DO TERRENO
Dentro da área previamente determinada, buscou-se identificar primeiramente 

a existência de lotes que fossem de propriedade da Prefeitura Municipal de Biguaçu, pois a 

exclusão do processo de aquisição de terreno tende a tornar a implementação da proposta 

mais viável.

Apenas um lote foi identificado. O mesmo possui 915m² e localiza-se no fim da 

rua Lages, uma rua sem saída, ao lado do campo de futebol do Biguá F.C. De acordo com o 

Plano Diretor, pertence a uma ZC-2 (Zona Comercial 2). Conforme a Tabela de Classificação 

dos Usos do Solo (Tabela 3), as atividades pretendidas enquadram-se no “Uso 4 - Comercio e 

Serviço Varejista e Prestação de Serviço 1” e “Uso 14 - Saúde e Abrigos assistenciais”, podendo  

ambas acontecer em três diferentes portes, a depender do zoneamento.

Para tal determinação, a Tabela de Adequação de Atividades por Zoneamento 

(Tabela 4) deverá ser utilizada. A mesma indica que em uma ZC-2, o “uso 4” é permitido em 

qualquer porte, enquanto o “uso 14” apenas em porte pequeno, com capacidade máxima de 

internação para até 25 leitos.

Tabela 3 - Tabela de Classificação dos Usos do Solo. Fonte: Plano Diretor de Biguaçu. Anexo IV.

Tabela 4 - Tabela de Adequação de Atividades por Zoneamento. Fonte: Plano Diretor de Biguaçu. Anexo V.

Levando em conta fatores locais com relação à renda e à demanda de acolhimen-

to de uma ILPI, esta proposta enquadra-se como porte médio. Dessa forma, as característi-

cas que envolvem o terreno e limitam a proposta com relação à estratégia de visibilidade, à 

relação cotidiana e ao dimensionamento, decidiu-se buscar outro lote disponível nas pro-

ximidades, ainda que isto implique em um processo de aquisição, o qual deverá estar em 

conformidade com as determinações da Lei Nº 8.666/93, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública.

 O lote identificado desta vez possui 1.080m² e localiza-se entre a Av. Francisco 

Roberto da Silva e a Rua Francisco Wollinger. Pertencente a uma ZMD (Zona Mista Diversi-

ficada), a permissão para o funcionamento das atividades desejadas abrange os três portes 

determinados.

Além de não possuir a limitação com relação ao porte que se aplica ao outro ter-

reno, as considerações feitas com relação à estratégia de implantação também são facilita-

das, visto que o terreno situa-se em um ponto de grande visibilidade, em frente a uma área 

de lazer pública, com a qual pode-se estabelecer uma integração.

Imagem 58 - Escolha do Terreno. Fonte: Elaboração Própria.
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4.3. ANÁLISE DO ENTORNO
Apesar da dinâmica existente, é possível per-

ceber que ainda é predominante o caráter residencial, 

sendo em sua maioria edificações unifamiliares. Tam-

bém as edificações utilizadas para fins comerciais são, 

normalmente, edificações de uso misto, onde o térreo é 

usado parcial ou totalmente para este fim.

A área, como um todo, é plana, de modo que 

a paisagem do morro está sempre presente. A vegeta-

ção aparece na praça em frente com árvores, arbustos e 

gramíneas nos terrenos ainda vagos e de maneira pon-

tual nas edificações localizadas nas ruas perpendicula-

res à avenida. Nesta, a vegetação vem sendo, aos pou-

cos, substituída por vagas de estacionamento.

A praça é bastante utilizada pelos morado-

res da região, desde crianças até os mais velhos. Na face 

próxima à avenida estão dispostos os equipamentos 

para atividades: a quadra, a pista de skate e a academia. 

Ao fundo, o playground e algumas áreas de estar.

Imagem 58 - Panorâmica entre a Rua Francisco Wolinger e a Av. Francisco Roberto da Silva. Fonte: Arquivo Pessoal.

Imagem 59 - Panorâmica entre a Rua Paulo Souza e a Av. Francisco Roberto da Silva. Fonte: Arquivo Pessoal.

Com relação à Avenida, sua estrutura é diferenciada das demais ruas do bairro, entretanto, oferece condições urbanas básicas. As calçadas são irregulares, sem a aplicação de pisos 

táteis ou de qualquer outra intervenção que garanta acessibilidade, ou são, ainda, inexistentes em alguns trechos. Não dispõe também de mobiliários urbanos como bancos e lixeiras. E as faixas 

de pedestres existentes em três pontos não asseguram a travessia de todos, já que o canteiro central bloqueia sua passagem.

Imagem 60 - Vista da Rua Francisco Wolinger. 
Fonte: Arquivo Pessoal.

Imagem 61 - Vista da pista de skate e quadra localizados na Praça. 
Fonte: Arquivo Pessoal.

Imagem 62 - Vista dos equipamentos de ginástica localizados na Praça. 
Fonte: Arquivo Pessoal.
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cabíveis para cada período do ano. Aplicando os dados sobre a Carta Bioclimática é possível 

perceber que a diferença entre a temperatura mínima e a máxima ao longo do ano é bastante 

alta, chegando a 34°C, e a umida-

de relativa também é alta na maior 

parte do ano, chegando próxima a 

100% em alguns horários.

Com o auxílio do pro-

grama Analysis-BIO são indicadas 

as estratégias mais adequadas. 

Para a cidade de Florianópolis 

aparecem duas estratégias: a ne-

cessidade de ventilação nos perí-

odos quentes e de inércia térmica 

e aquecimento solar nos períodos 

frios.  (LAMBERTS; DUTRA; PEREI-

RA, 2014).

Complementar a este, a NBR 15220-3 estabelece o zoneamento bioclimático bra-

sileiro, definindo as características principais e dando diretrizes construtivas para cada zona. 

Florianópolis está contida na Zona 3, a qual tem como recomendações o uso de aberturas 

médias para ventilação, o sombreamento destas de forma a permitir o sol do inverno, a ven-

tilação cruzada no verão, o uso de paredes internas com grande inércia térmica e paredes 

externas leves e refletoras a radiação solar (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).

Tabela 6 - Diretrizes construtivas definidas pela NBR 15220-3.

Fonte: Eficiência Energética na Arquitetura.

5. PARÂMETROS PROJETUAIS
5.1. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Previamente ao desenvolvimento da proposta serão expostos os parâmetros es-

tabelecidos para o terreno escolhido, tanto legalmente quanto por suas condições naturais. 

No anexo III do Plano Diretor Municipal estão determinados os termos com relação ao uso e 

ocupação do solo (Tabela 1), os quais serão observados desde os primeiros estudos de de-

senvolvimento volumétrico.

Tabela 5 - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo.

Fonte: Plano Diretor de Biguaçu. Anexo III.

5.2. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

O estudo das condições climáticas, ainda que de maneira superficial, tem como 

objetivo alinhar as necessidades do programa estabelecido com o projeto arquitetônico de 

modo que sejam utilizadas soluções e estratégias que visem o bom desempenho da edifica-

ção, bem como sejam capazes de proporcionar maior conforto aos usuários.

Tendo como referência Florianópolis, cidade mais próxima com dados precisos, 

serão observados os parâmetros com relação ao clima, ventilação e insolação. 

De acordo com as divisões climáticas no Brasil, a cidade de Florianópolis enqua-

dra-se no clima Subtropical, onde “as temperaturas médias se situam, normalmente, abaixo 

dos 20°C e a amplitude anual varia de 9° a 13°C. As chuvas são fartas e bem distribuídas.” 

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014, p.82). Além deste panorama, podemos usar os dados 

do Ano Climático de Referência (TRY) para melhor determinar as estratégias bioclimáticas 

Imagem 63 - Carta Bioclimática de Florianópolis.

Fonte: Eficiência Energética na Arquitetura.
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Para seguir as diretrizes obtidas é necessária a observação de outros dois parâ-

metros: ventilação e insolação. A ventilação é indissociável da orientação e da implantação do 

edifício no terreno, pois leva em conta outros fatores como topografia, vegetação e edifica-

ções vizinhas por serem capazes de modificar sua direção e intensidade.

Imagem 64 - Rosa dos Ventos de Florianópolis.

Fonte: Eficiência Energética na Arquitetura.

A Imagem acima mostra a rosa dos ventos para a cidade de Florianópolis gerada 

pelo programa Analysis-SOL-AR. O diagrama da esquerda mostra as velocidades predomi-

nantes por direção, sendo os ventos mais intensos da orientação nordeste, com médias de 

6 m/s durante o ano todo. O diagrama da direita apresenta a frequência de ocorrência dos 

ventos, sendo o vento norte predominante no inverno, atingindo 33,5% dos horários em que 

há vento. O segundo vento mais frequente é o nordeste, que ocorre em 21,4% das horas 

do verão (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Dessa forma, as orientações norte e nordeste 

devem ser tratadas de modo a receber os ventos no verão e bloquear os ventos no inverno.

Com relação a insolação, além dos fenômenos térmicos, a radiação solar é a prin-

cipal fonte de luz natural, devendo ser considerada diferentemente para cada função arqui-

tetônica, variando de ambiente para ambiente. Além disso, o contato com o exterior favorece 

o relaxamento e serve como estímulo ambiental. (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).

A análise deste fator foi realizada com o auxílio do programa SketchUp, través das 

simulações de solstício de inverno e verão, 21 de Junho e 21 de Dezembro respectivamente, e 

equinócio de primavera, 21 de Março, em três horários distintos: 9 horas, 12 horas e 15 horas.

Tabela 7 - Análise de Insolação no terreno.

Fonte: Elaboração Própria.

As imagens obtidas mostram que atualmente não há interferência de qualquer 

edificação vizinha ao longo do dia em qualquer período do ano. As edificações localizadas na 

Rua Francisco Wollinger são baixas, de modo que a face nordeste do terreno fica livre para 

receber o sol da manhã, se mostrando adequada para a localização dos dormitórios. A face 

noroeste, voltada para a praça, não encontra obstrução nem mesmo da vegetação, ficando li-

vre para receber iluminação por longas horas e radiação no período da tarde, podendo servir 

como área de estar e recreação. As faces sudoeste também recebem iluminação e radiação 

no fim da tarde, especialmente no verão, tornando necessária sua proteção nesse período. 

Levando em consideração este fator juntamente com a situação do terreno, esta face deve 

abrigar os ambientes destinados ao cuidado diário, enquanto a face sudeste deve abrigar 

ambientes técnicos e circulações verticais.

SOLSTÍCIO DE INVERNO 
(21de Junho)

EQUINÓCIO DE PRIMAVERA 
(21 de Março)

SOLSTÍCIO DE VERÃO 
(21 de Dezembro)

09h00

12h00

15h00
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6. PROGRAMA
6.1. PORTE E DEMANDA

A determinação do porte da edificação com re-

lação ao uso “Saúde e Abrigos assistenciais” foi pensada em 

função dos aspectos sociais e econômicos que envolvem a 

população idosa do município. De maneira complementar, 

analisou-se também a demanda pré-existente por atendi-

mento em ILPIs.

Para a Assistência Social de Biguaçu, a institucio-

nalização pode acontecer para pessoas com 60 anos ou mais, 

com renda de até 3 salários mínimos e/ou que sofram abuso 

ou violência.

Com relação à renda, só será considerado quan-

do não houver nenhum familiar próximo que possa cuidar 

do idoso em questão. E com relação aos casos de abuso e 

violência haverá um processo com a finalidade de resolver o 

problema com as demais pessoas envolvidas, de modo que a 

institucionalização só aconteça quando as tentativas para sua 

solução estiverem esgotadas.

Como mencionado anteriormente em “Dados de-

mográficos”, a população de Biguaçu correspondia a 58.206 

habitantes no ano de 2010, dos quais 4.998 eram idosos 

(8,6%). Com relação aos aspectos sociais e econômicos que 

influenciam diretamente na demanda de uma ILPI, podemos 

citar: renda, configuração familiar e fragilidade social. 

A renda se justifica pelo elevado custo com servi-

ços e produtos relacionados à saúde, principalmente quando 

o nível de dependência é agravado. O custo mensal para que 

um idoso seja mantido em uma ILPI com todas as necessida-

des atendidas corresponde a R$4.000,00 1. Segundo os dados 

do censo 2010, a renda média dos idosos era de 2,7 salários 

mínimos (R$ 2.548,00 em valores atuais), sendo que 9,26% 

destes (463 pessoas) enquadram-se em situação de pobreza, 

com rendimento de até ½ salário mínimo (R$477,00 em valo-

res atuais)(SISAPI Idoso). Logo, nos casos em que não exista o 

apoio familiar, a necessidade de cuidado por parte do serviço 

público é inevitável.

A modificação do arranjo familiar é significativa 

quando analisamos a proporção de idosos residentes em 

domicílios na condição de outro parente (definido na PNAD 

como a “pessoa que tinha qualquer outro grau de parentes-

co com a pessoa de referência da unidade domiciliar (ou da 

família) ou com o seu cônjuge”) ou como agregado (definido 

como a pessoa que não era parente da pessoa de referência 

da unidade domiciliar (ou da família) nem do seu cônjuge e 

não pagava hospedagem nem alimentação). Este indicador 

expressa a proporção de idosos que vivem em um arranjo 

familiar ou domiciliar no qual não são chefes, nem cônjuges, 

o que pode indicar algum tipo de dependência, seja por fal-

ta de renda ou por incapacidade funcional (SISAPI Idoso). De 

acordo com o censo 2010, 10,7% dos idosos (535 pessoas) 

enquadravam-se nesta categoria.

A fragilidade social é constituída por indicadores 

considerados significantes para a formulação das estratégias 

municipais, como nível de renda insuficiente, baixo nível de 

escolaridade e ausência de apoio social. 14,64% dos idosos 

(732 pessoas) vivem sozinhos, o que pode ser apenas uma 

consequência da modificação social, significando maior inde-

pendência deste público, mas também pode indicar ausência 

de apoio social.

Levando em conta estes indicadores é possível 

concluir que uma média de 576 pessoas apresentam algum 

tipo de fragilidade que poderia levar ao processo de institu-

cionalização.

Somado a isto, a demanda pré-existente é de 4 

idosos institucionalizados, 8 em processo e 140 atendidos 

pelas instituições que atuam no município. No entanto, a pe-

quena quantidade de idosos atendidos pela prefeitura não 

reflete a real demanda, visto que a situação de irregularidade 

em que se encontram as instituições atuantes no município 

permite que sejam cobrados valores abaixo do custo real de 

um idoso institucionalizado. Isso porque o quadro de funcio-

nários e as atividades requeridas pela RDC 283 não são cum-

pridas. 

Portanto, entre os 140 idosos atendidos pelo ser-

viço privado existe uma parcela que se enquadra nos pré-re-

quisitos estabelecidos pela Assistência Social para a institu-

cionalização pública.

Imagem 65 - Esquema de Demanda

Fonte: Elaboração Própria
1 Dado fornecido por Gabriela Silveira, assistente social responsável pelo setor de alta complexidade na SMASH, em Abril de 2018.
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Com relação ao uso “Comércio e Serviço Varejista 

e Prestação de Serviço 1” buscou-se uma comparação com o 

único local no município que oferece serviços semelhantes 

aos desejados. O CEP (Centro de Ensino Profissionalizante) 

oferece semestralmente 300 vagas para 10 cursos, atenden-

do pessoas a partir de 16 anos. 

Para o CCI (Centro de Convivência Intergeracio-

nal) será considerado o mesmo número de pessoas dividi-

das nos dias e turnos de funcionamento com a inclusão do 

público infantil, a partir de 8 anos, para atividades com foco 

intergeracional.

Este espaço deve contribuir para a maior sociali-

zação e valorização do idoso institucionalizado, dando a este 

a oportunidade de compartilhar seu conhecimento através 

do oferecimento de algum curso/oficina ou da participação 

em algum projeto social, a exemplo do Dona Baby que acon-

tece no Campeche, em Florianópolis, com as idosas da comu-

nidade e as residentes do Lar Zenóbia. Uma vez por semana, 

as senhoras se reúnem para fazer roupas para bebê com o 

objetivo de doá-las para as mães carentes da região2.

Além das atividades sugeridas, o espaço poderá 

ser utilizado para reuniões de grupos de idosos locais e para 

a realização de cursos de um dia para voluntários e cuidado-

res que desejem atuar junto à ILPI.

6.2. DEFINIÇÃO

O programa estipulado foi pensado para atender 

às necessidades básicas de funcionamento da Instituição e do 

CCI, considerando as atividades e serviços complementares 

identificados na etapa anterior. Da mesma forma, buscou-se 

oportunizar questões importantes trazidas nas referências 

conceituais de projeto. 

ILPI (Baseado nas recomendações da RDC 283 e RDC 50)

1.     Recepção

2.     Administração

3.     Almoxarifado

4.     Sala de Reunião

5.     Sala de Apoio individual e sócio-familiar

6.     Banheiros e Vestiários de funcionários

7.     Lavanderia*

8.     Cozinha*

9.     Refeitório

10.   Copa

11.   Depósito de Material de Limpeza (DML)

12.   Sala de Utilidades

13.   Posto de Enfermagem

14.   Farmácia

15.   Sala de Terapia individual

16.   Sala de Atividades coletivas

17.   Área de Lazer

18.   Espaço Ecumênico

19.   Quartos com banheiro 

* Atividades que podem ser terceirizadas

CCI - Centro de Convivência Intergeracional:

1.     Recepção

2.     Administração 

3.     Sala de Reunião

4.     Banheiros

5.     Copa

6.     Sala de Idiomas

7.     Sala de Artes

8.     Sala de Costura

9.     Sala de Dança

10.   Sala de Música

11.   Salão de Festas

6.3. FLUXOGRAMA

Os dois usos para os quais a proposta se destina 

exigirão ambientes exclusivos para a prática de determina-

das atividades, mas também poderão compartilhar outros 

ambientes em que a mesma esteja prevista, assim como de-

monstrado no esquema de cores abaixo.

A necessidade de repetição da circulação vertical 

deverá criar um núcleo central responsável por fazer grande 

parte das conexões entre os ambientes e usuários.

Para além do fluxo demonstrado, estão indicados 

o acesso principal, que deve receber o público frequentador, 

e o acesso secundário, com caráter de serviço. A área de la-

zer, pensada para atividades em espaço aberto, deverá acon-

tecer na praça em frente.

Imagem 66 - Fluxograma. Fonte: Elaboração Própria.
1 Informação obtida em visita ao SEOVE em Abril de 2018.
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7. PROJETO
7.1. IMPLANTAÇÃO

A adequação do ambiente não deve compreender apenas o espaço privado, mas 

a cidade como um todo. Para isso, a proposta abarca uma pequena intervenção no espaço ur-

bano imediato. Para a Avenida Francisco Roberto da Silva é sugerida a ampliação da calçada 

em um dos lados, alternando áreas de estacionamento com áreas de permanência, seguida 

de uma faixa de serviços, de modo que o espaço do pedestre tenha mais qualidade e segu-

rança. Mantendo o canteiro central, é sugerido que as travessias sejam elevadas e que uma 

nova seja criada entre a praça e a ILPI/CCI, visto que são dois pontos geradores de tráfego.

Além disso, a intervenção se estende para a praça através do desenho que une os 

dois lados e cria um circuito a ser percorrido - importante para idosos que apresentam algum 

tipo de demência. Tal modificação se deu concomitante à realocação de algumas atividades. 

A pista de skate foi transferida para os fundos, ao lado do estacionamento, e substituída por 

um bowl. Modificou-se os canteiros. Novas áreas de estar foram criadas próximas de todas 

as atividades. Uma faixa com mesas de jogos. E um pergolado que se abre para a Avenida e 

marca um novo espaço dedicado à prática de atividades, apresentações, oficinas, shows.

7.2. SISTEMA CONSTRUTIVO

A escolha do sistema construtivo partiu especialmente da decisão de se obter 

uma estrutura que não interferisse na liberdade do vão central e pudesse permitir fachadas 

mais livres. Desse modo, os maiores vãos tem cerca de 7 x 8 metros, levando à escolha de 

uma laje nervurada com 35 cm de altura estruturada por vigas faixa entre os pilares e vigas 

de borda. Visando a facilidade de sua utilização e na obtenção de mão-de-obra, optou-se pelo 

uso do concreto armado moldado in loco em toda a estrutura.

A rampa, também em concreto armado, tem seus patamares intermediários e 

central sustentados por cabos de aço fixados em extensões das lajes imediatamente acima.

Imagem 68 - Esquema Estrutural. Fonte: Elaboração PrópriaImagem 67 - Implantação. Fonte: Elaboração Própria
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7.3. ARQUITETÔNICO

Buscando proporcionar para cada função a melhor orientação de acordo com as condicionantes 

naturais, os pavimentos seguem a mesma lógica de distribuição espacial: dormitórios orientados a nordeste, 

ambientes de estar a noroeste - para onde também se desejava permitir maior interação com o exterior, blo-

co de “cuidado diário” e circulações verticais a sudoeste, e atividades particulares a cada pavimento a sudeste.

SUBSOLO - ESC. 1:150
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TÉRREO - ESC. 1:150

1. Recepção / 2. Sala de apoio / 3. Sala de reunião / 4. Copa / 5. Vest. feminino / 6. Vest. masculino / 7. DML / 8. Almoxarifado / 9. Administração / 

10. Bwc feminino / 11. Bwc masculino / 12. Sala de artes / 13. Sala de costura / 14. Sala de idiomas / 15. Sala de música / 16. Sala de dança
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PRIMEIRO PAVIMENTO - ESC. 1:150

1. Estar / 2. Enfermaria / 3. Rouparia / 4. Sala de utilidades / 5. DML / 6. Bwc masculino / 7. Bwc feminino / 8. Despensa / 9. Cozinha / 10. Refeitório / 11. Dormitório
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SEGUNDO PAVIMENTO - ESC. 1:150

1. Estar / 2. Enfermaria / 3. Rouparia / 4. Sala de utilidades / 5. DML / 6. Bwc masculino / 7. Bwc feminino / 8. Midiateca / 9. Terapia ocupacional / 10. Dormitório
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TERCEIRO PAVIMENTO - ESC. 1:150

1. Estar / 2. Enfermaria / 3. Rouparia / 4. Sala de utilidades / 5. DML / 6. Bwc masculino / 7. Bwc feminino / 8. Espaço ecumênico / 9. Terraço jardim / 10. Dormitório
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COBERTURA - ESC. 1:150

1. Reservatório superior / 2. Casa de máquinas
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7.4 TIPOLOGIA HABITACIONAL

Os dormitórios seguem uma tipologia espelhada e multiplicada com cerca de 30m². Com a intenção de proporcionar maior privacidade e independência, tem capacidade para aco-

modar no máximo duas pessoas, a depender da necessidade, e possui banheiro próprio acessível. É sugerido o layout abaixo com camas maca, cômodas individuais e armário. A disposição para 

uma pessoa considera um nível de dependência 3, configurado pela alta dependência, por isso maior o espaço para cuidados e para o recebimento de visitas.

Almejando ainda despertar sentimentos de pertencimento e reconhecimento em uma moradia coletiva, foram criados pequenos halls na entrada de cada dormitório para que os 

residentes possam se expressar a sua maneira.
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7.5 CORTES
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CORTE AA - ESC. 1:150

CORTE BB - ESC. 1:150
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Sheds para iluminação
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    aquecimento da água



FACHADA NORDESTE

7.6 FACHADAS

Por conta das condicionantes naturais foram utilizadas estratégias com a intenção de favorecer o desempenho da edificação e o conforto dos usuários: aberturas sombreadas que per-

mitem a ventilação cruzada no verão e a entrada do sol no inverno, além do uso de paredes internas com grande inércia térmica e paredes externas leves e refletoras a radiação solar. Dessa for-

ma, os brises utilizados em todas as fachadas dão ao usuário a autonomia para modificar o uso conforme sua necessidade nos ambientes de maior permanência com brises móveis e pivotantes. 

No restante do perímetro os brises são fixos e alternam entre placas lisas e perfuradas, que atentam ao melhor sombreamento por conta da geometria do furo adequada para cada orientação.
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Placa cimentícia 10 mm

Perfil 90x40 mm

Gesso acartonado 20 mm

PAREDE EXTERNA - 12 cm

Duas placas de gesso 
acartonado 12,5 mm

Perfil 70x35 mm

Lã de vidro 50 mm

PAREDE INTERNA - 12 cm

Duas placas de gesso 
acartonado 12,5 mm

Borda de sombreamento 
nas direções de maior
incidência solar

EXEMPLO DE BRISE PARA ORIENTAÇÃO NORDESTE



FACHADA NOROESTE
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FACHADA SUDOESTE
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FACHADA SUDESTE
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7.7 PERSPECTIVA
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APÊNDICE

Esta pesquisa é parte do Trabalho de Conclusão de Curso de Ana Paula Müller, estudante de 

Arquitetura e Urbanismo na UFSC. Os dados obtidos têm como finalidade auxiliar na definição 

do perfil do idoso que mora em Biguaçu, com foco nas atividades que este realiza em seu dia-

-a-dia. Os resultados serão utilizados posteriormente para a proposta de uma ILPI (Instituição 

de Longa Permanência para Idosos) no município.

_________________________________________________________________________________________________

PESQUISA COM IDOSOS DE BIGUAÇU - 2017
* Resposta obrigatória

DADOS PESSOAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexo*:   (  ) Masculino  (  ) Feminino

Idade*: _________________________________________________________________________________________

Bairro*: ________________________________________________________________________________________

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ------------------------------------------------------------------------------------------
Trabalha*     (  )Sim    (  )Não _______________________________

Estuda*   (  )Sim    (  )Não _______________________________

Pratica outra atividade* (  )Sim    (  )Não _______________________________

Quais lugares você costuma frequentar?* 

(  ) Igreja       (  ) Mercado

(  ) Padaria       (  ) Farmácia

(  ) Clube       (  ) Bar

(  ) Praça       (  ) Casa de amigos e familiares

(  ) Outro: _______________________________________________________________________________________

Participa de algum grupo de idosos?*

(  ) Sim   (  ) Não

Se não, por quê?

(  ) Não gosto      (  ) Problema de saúde

(  ) Não conheço nenhum     (  ) Distância

(  ) Não tenho tempo     (  ) Outro: __________________________________

Se sim, com que frequência?

(  ) Todos os dias    (  ) 1 - 2 vezes por semana  (  ) 1 vez por mês

(  ) 3 - 5 vezes por semana  (  ) A cada 15 dias

Como conheceu?

(  ) Amigos       (  ) Prefeitura

(  ) Familiares      (  ) Igreja

(  ) Outro: _______________________________________________________________________________________

Quais são as atividades desenvolvidas nesse grupo?

(  ) Trabalhos manuais     (  ) Música

(  ) Atividades físicas     (  ) Jogos

(  ) Dança       (  ) Bingo

(  ) Outra: _______________________________________________________________________________________

O que poderia melhorar?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

OPINIÃO ----------------------------------------------------------------------------------------
Com relação aos serviços que você tem acesso, aos lugares que frequenta, à qualidade de vida 

e suas relações pessoais, como é ser idoso em Biguaçu?*

Ruim  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 Bom

Qual a sua opinião sobre um asilo?*

Ruim  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 Bom

Por quê?* 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________


