
 

Cidade e a Vila

A cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa 
Catarina, está localizada no sul do Brasil. Também conhecida 
como Ilha de Santa Catarina, possui 97% do seu território 
em caráter insular. É a capital brasileira com maior índice de 
desenvolvimento humano (IDH), 0,847. Mesmo com números 
positivos, segundo o último Censo, 17.573 dos seus 420.000 
habitantes, equivalente a 4,18% da população, vivem em 
aglomerados subnormais. Segundo o IBGE estão neste grupo 
os domicílios ocupados em favelas, invasões, grotas, baixadas, 
comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros 
assentamentos irregulares, o objeto de estudo deste trabalho, 
o conjunto de comunidades conhecida como Vila Aparecida é 
um destes. 

Situada na porção continental da cidade, no bairro de 
Coqueiros, o complexo Vila Aparecida está a 5 km do Centro 
da capital. Classificada pela prefeitura municipal como zona de 

interesse social, a Vila reúne aproximadamente 3.951 pessoas, divididas em cinco 
comunidades - Vila Aparecida I e II, Arranha Céu, Nova Jerusalém e Maclaren - 
classificadas segundo local e período do inicio da ocupação.  

Todas as comunidades juntas compreendem uma área de aproximadamente 
125.000 m² e localizam-se às margens do extenso terreno, murado e desde 
sempre desocupado, de 60.000 m², pertencente a uma empresa privada. Ao leste 
do terreno situa-se a Vila Aparecida I, com aproximadamente 1.209 habitantes, é 
a comunidade mais antiga, a oeste está a Vila Aparecida II com 940 habitantes, 
a sul, já ocupando o Morro da Covanca, estão Arranha Céu mais a leste, com 
472 habitantes, Nova Jerusalém com 878 habitantes e Maclaren, já ao sul da Vila 
Aparecida II, possui 452 habitantes. Ao norte do terreno desocupado cruza uma 
enorme barreira física, a BR-282, o principal acesso rodoviário à ilha. 

Topografia

As comunidades aqui em evidência situam-se nas encostas norte do Morro da 
Covanca, na porção continental da cidade de Florianópolis. Há níveis de altitude 
que vão de 15 m acima do nível do mar, às margens da BR-282, a 100 m no alto 
do morro. A precária infraestrutura de acesso às moradias torna difícil a atuação de 
serviços públicos básicos, como: coleta de lixo, acesso de carros de bombeiros ou 
ambulâncias, pondo assim em risco as famílias residentes. Estes índices preocupam 
mais quando é constatada a presença de habitações em terrenos com declividade 
acima dos 46,6%, zonas consideradas Área de Preservação Permanente e possuem 
alto risco de deslizamentos.

Conexões com a Cidade

A Vila está bastante isolada do restante da cidade, com duas barreiras físicas, o 
morro da Covanca a sul, com a Área de Relevante Interesse Ecológico Zininho no 
seu topo, e a BR-282 a norte, e a possível conexão leste-oeste esbarra na antiga 
configuração rural das quadras, estreita e comprida no sentido norte-sul. A principal 
via, a única que conecta a Vila com o bairro vizinho do Abraão e o restante do 
bairro de Coqueiros é a Rua da Fonte. 
Apesar da BR-282 ser um importante eixo de conexão, principalmente com o 
centro da cidade, cerca de 5 km, ela não oferece qualquer infraestrutura para 
pedestres, ciclistas e até mesmo usuários do transporte público, servindo apenas 
aqueles que utilizam o automóvel como meio de transporte. A transposição dela 
pode ser feita por uma passarela logo a frente das comunidades, a 700 m da 

Rua da Fonte e duas passagens inferiores cerca de 1 km a oeste, pela Av. Patrício 
Caldeira de Andrade, e 1,6 km a leste, pela Rua Almirante Tamandaré, mas todas 
com acesso bastante precário. 

Transporte Público

Uma Linha de transporte atende a região da Vila Aparecida, 701-Vila Aparecida, 
da empresa Estrela, acessa pelo bairro de Coqueiros a Rua da Fonte, onde é seu 
destino final, e volta pelo mesmo caminho. O trajeto até o centro da cidade dura 
em média 20 minutos. As Linhas 665-Abraão e 849-Abraão/UFSC também tem 
sua última parada próxima da Vila, na Rua Campolino Alves, próximo à E.E.B. 
Rosinha Campos, cerca de 900m do centro das comunidades.
Não há nenhuma infraestrutura para pedestres, ciclistas ou transporte público pela 
BR-282, apesar de estar a 5 km do centro da cidade.

Uso do Solo

No mapa de uso do solo, nota-se que no entorno da Vila há uma massiva e monótona 
área exclusiva de uso residencial, na via principal de Coqueiros e Abraão encontra-
se maior diversidade. Há algumas escolas e creches públicas no entorno: E.E.B 
Rosinha Campos (900m), E.E.B Presidente Roosvelt (950m), E.E.B Dayse Werner 
Salles (1000m), E.B.M. Almirante Carvalhal (1200m), N.E.I. Coqueiros (1200m), 
N.E.I. Abraão (1400m). A principal área de lazer próxima é o Parque de Coqueiros 
(2500m). Dentro da Vila há presença de comércios, igrejas, algumas ong´s, e um 
Posto de Saúde. A população revindica à prefeitura uma creche, já que falta vaga 
nas mais próximas, e uma área de lazer.

Perfil Sócio Econômico

Segundo o CENSO 2010, IBGE, 4,18% da população de Florianópolis, cerca de 17.573 
habitantes, vivem em aglomerados subnormais, ou seja, na cidade informal. Na Vila o 
número de habitantes chega a cerca de 4.000 pessoas.
Através do estudo social de cadastramento da população da Vila, realizado em 2011 pela 
empresa vencedora de um processo licitatório, é possível traçar um perfil dos habitantes 
de cada comunidade e perceber suas similaridades e diferenças.

VILA.APARECIDA
P a r t e  i n t e g r a n t e  e  v i v a  d a  c i d a d e  d e  F l o r i a n ó p o l i s

(...) Quando cheguei na Vila, logo consegui emprego de cozinheira na construção das duas pontes de material. Acordava às 4 horas da manhã pra fazer café para 

os homens e ficavam até as 22 horas limpando a cozinha para o outro dia. Os homens que fizeram a ponte foram muitos, vieram de São Paulo, Rio de Janeiro e até 

da Bahia. A construtora fez uns barracos pra eles morarem ali na Vila, depois que acabou a construção, muita gente acabou ficando por ali. Eu vi essa Vila se criar.                                                                                                                                           

                                                                        dEPoimEnTo dE moradora

A faixa de renda das famílias varia de 1 a 4 salários mínimos:   Tempo de moradia (anos)

Vila aparecida i    30% 1 s.m.  37%  2 s.m.  16% 3 s.m. 14% 4 s.m.          Vila aparecida i   13% 3 - 04%  3 a 5 - 08%  5 a 10 - 75% acima de 10
Vila aparecida ii   34% 1 s.m.  41%  2 s.m.  10% 3 s.m. 06% 4 s.m.          Vila aparecida ii  14% 3 - 09%  3 a 5 - 10%  5 a 10 - 67% acima de 10  
arranha-Céu          44% 1 s.m.  38%  2 s.m.  11% 3 s.m.                             arranha-Céu         16% 3 - 07%  3 a 5 - 07%  5 a 10 - 70% acima de 10
nova Jerusalém    45% 1 s.m.  37%  2 s.m.  09% 3 s.m. 02% 4 s.m.          nova Jerusalém   18% 3 - 05%  3 a 5 - 23%  5 a 10 - 54% acima de 10
maclaren               61% 1 s.m.  23%  2 s.m.  08% 3 s.m.                             maclaren              35% 3 - 15%  3 a 5 - 35%  5 a 10 - 15% acima de 10

Origem da moradia                                                                 Habitantes por unidade habitacional

Vila aparecida i  88% Própria - 08% Alugada - 03% Cedida - 01% Vazia    Vila aparecida i       11% 1 - 16%  2 - 25%  3 - 18% 4 - 30% 5 ou mais
Vila aparecida ii 86% Própria - 09% Alugada - 02% Cedida - 03% Vazia    Vila aparecida ii      10% 1 - 19%  2 - 21%  3 - 21% 4 - 29% 5 ou mais
arranha-Céu       90% Própria - 06% Alugada - 04% Cedida - 00% Vazia     arranha-Céu             13% 1 - 13%  2 - 18%  3 - 17% 4 - 39% 5 ou mais
nova Jerusalém 86% Própria - 06% Alugada - 00% Cedida - 08% Vazia     nova Jerusalém       09% 1 - 10%  2 - 18%  3 - 21% 4 - 42% 5 ou mais
maclaren             86% Própria - 06% Alugada - 00% Cedida - 08% Vazia    maclaren                  08% 1 - 12%  2 - 19%  3 - 13% 4 - 48% 5 ou mais

 
O perfil predominante das comunidades são habitantes quem ganham de 1 a 2 salários mínimos, com tempo de moradia 
superior a 10 anos, que possuem moradia própria, com mais de 5 habitantes por unidade.

Projeto de reurbanização e Habitação de interesse Social na Vila aparecida

Em 2011, a Secretaria de Habitação e Saneamento da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, com recursos do Ministério das 
Cidades, abriu uma licitação de assistência técnica para cadastro 
sócio econômico dos habitantes da Vila Aparecida, projeto 
executivo de reurbanização das comunidades e de habitações 
unifamiliares. A prefeitura também entrou em acordo com 
a empresa proprietária do lote desocupado no centro das 
comunidades, onde em troca de maior índice construtívo na 
maior parte do terreno, foi cedido 15.000m² dos 60.000m² do 
terreno para a prefeitura. 
 
Reuniões foram feitas com as comunidades, para levantar suas 
demandas e expectativas. A população revindica uma creche 
e uma área de lazer. A prefeitura então ficou responsável por 
executar um projeto de um conjunto de edifícios multifamiliares, 
uma creche e uma praça.
 
Os projetos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida 
dos habitantes da Vila Aparecida. Preveem o aumento da 
infraestrutura básica de acesso, com aberturas e requalificação 
das vias, conexões com a rede pública de saneamento e 
abastecimento de água, renovação de habitações unifamiliares 
precárias, reassentamento de famílias em área de risco para 
habitações unifamiliares em lotes vazios ou multifamiliar. 

Com recursos dos programas federais, PAC, para reurbanização 
de assentamentos precários e Minha Casa Minha Vida para 
construção das novas habitações, após três anos, os projetos 
estão em fase de abertura licitatória para execução.

Projeto Urbanístico

O projeto urbano licitado contempla melhorias na drenagem, abastecimento de água, de energia, iluminação públicas das 
vias, pavimentação, abertura de vias, alargamento dos passeios e arborização.
As novas vias conectam a malha já existente acima do morro, hoje ruas sem saída, aumentando o acesso às residências.  A 
divisão entre o novo terreno da prefeitura e o da Cassol foi feito por uma via. Algumas vias compartilhadas, indicadas em 
amarelo, receberam um tratamento diferente dos passeios, indicando tal situação, que em sua maioria já possuem este 
caráter. Em sua maioria são ruas sem saída, e suprem a necessidade de acesso dos automóveis  as casas, apenas algumas, 
como é um caso na Vila Aparecida I, conectam duas vias.

Projeto Habitacional Unifamiliar

O projeto licenciado conta também com projeto de habitações unifamiliares, que serão executados nos casos de renovação 
de habitações, que por extrema precariedade colocam seus habitantes em risco, e também para construção de novas 
moradias em terrenos desocupados. Estas novas casas serão ocupadas pelas famílias que tiveram suas casas removidas, por 
ocuparem uma área de risco ou por interferência do plano urbano.

Serão removidas ou substituídas 204 casas, no total das comunidades, e construídas 89. As demais famílias, das 115 casas 
removidas, serão abrigadas nos novos blocos multifamiliares projetados pela prefeitura. Três tipologias de habitação foram 
projetadas, algumas podendo ser executadas geminadas em duas ou em fita, e em todas foram previsto possíveis ampliações.

Projeto Habitacional Multifamiliar, Creche e Área de Lazer

Com o acordo firmado entre a prefeitura e a empresa dona do terreno no centro das comunidades, uma área de 
aproximadamente 15.000 m² foi doada à prefeitura em troca de maior índice construtivo no restante do terreno. A prefeitura 
projetou para a nova área vinte blocos multifamiliares, e atendendo ao desejo da comunidade, uma creche e uma área de 
lazer. O projeto habitacional e da área de lazer ficou por encargo da Secretaria de Habitação, já o da creche segue o projeto 
padrão da Secretaria de Obras.

Os vinte edifícios habitacionais são iguais, possuem a mesma configuração, quatro andares, dois apartamentos de dois 
quartos por andar, total de 160 unidades. Com divisórias em gesso acartonado entre os cômodos secos, os apartamentos 
permitem rearranjo para três quartos. Apesar de não haver elevadores, todos os apartamentos atendem a NBR 9050 de 
acessibilidade.

A área de lazer e a creche serão implantadas à beira de um desnível de quinze metros em relação à Rua da Fonte. A área de 
lazer conta com uma quadra, uma pista de skate e lugares de estar. Já a creche ainda possui implantação desconhecida, mas 
será implantado o projeto padrão da prefeitura com dez salas para as crianças, com cerca de 400 m².

analise Crítica

A partir dos dados e projetos analisados, o foco do trabalho voltou-se para o projeto executado pela Prefeitura no centro das 
comunidades, por discordar da abordagem projetual, dada à importância desta empreitada.
O projeto global é inovador quando tratamos dos problemas das favelas, até mesmo em âmbito nacional. Com uma 
condução de um processo participativo, com reuniões e discussões nas comunidades, para enfim saber os déficits e definir 
um programa. 
É uma vitória destas comunidades, que por mais de 50 anos ocupam uma porção de terra, e lutam pelo direito de posse 
delas, pelo emprego do valor social da propriedade, principalmente numa cidade como Florianópolis, onde o preço da terra 
é muito elevado.
Reconheço as qualidades sociais deste projeto, pelas dificuldades enfrentadas, sendo os processos muito burocráticos. Mas 
como estudante de Arquitetura e Urbanismo, apresento críticas ao projeto apresentado pela prefeitura, são elas:

O projeto não tira partido das condições locais 

O terreno possui um desnível ascendente de 20 metros sentido à Rua da Fonte. O projeto não tira partido deste fato e a 
relação com a principal via do complexo é dada apenas por uma rampa, sem buscar qualquer integração com o eixo de 
principal vida das comunidades. 
A implantação dos edifícios não busca uma melhor insolação para as unidades nem uma melhor relação com a rua e sim 
apenas uma disposição quantitativa dos blocos.

Tipologia em condomínios fechados 

Os vinte blocos habitacionais estão divididos em quatro condomínios fechados de uso exclusivo residencial. A partir das 
últimas análises sobre as novas unidades habitacionais que vem sendo construídas no país, para renda de até 3 salários 
mínimos, é comum o número crescente de inadimplência das taxas condominiais. Já que o ônus destas são muito maiores 
em relação às de financiamento. Formas como a mistura de usos e o aluguel de salas comerciais pode propiciar uma ajuda 
de custo para os habitantes.

Não construção de cidades

“no princípio do século XXi, e no contexto do mundo desenvolvido, o alojamento não é já uma preocupação 
quantitativa ou sanitária, mas sim qualitativa e ambiental: garantidas as dimensões mínimas, a ventilação eficaz 
e a saudável insolação, a habitação contemporânea padece de mediocridade visual, programas rotineiros e 
envolventes anoréxicas.
a Habitação não é hoje um problema que demande experimentos estéticos ou inovações estilísticas. É um problema 
urbano, da cívita ou pólis, quer dizer de cidadania e político. necessitamos mais arquitetura mas, sobretudo, 
necessitamos mais de cidades.”

Luis Fernandez-Galiano, Revista Arquitectura Viva (2004)

Pensar habitação de interesse social sem pensar cidade é incompatível, ainda mais sendo o poder público o projetista. A 
monofuncionalidade das cidades é um problema grave já combatido desde os anos 60, liderado por críticos dos planos 
urbanísticos moderno, como Jane Jacobs, jornalista americana que escreveu “Morte e vidas das grandes cidades”. Ela cita 
que a grande virtude das cidades é a quantidade de pessoas diferentes que ela abriga e o modo distinto como cada uma vive 
o meio urbano. E a possibilidade de potencializar esta pluralidade, cria cidades melhores, em que problemas sociais como 
a violência podem ser combatidos pela maneira como as projetamos. Onde locais que concentre diferentes pessoas, em 
diferentes períodos do dia, fazendo coisas diferentes são muito mais seguros que blocos monofuncionais.

objetivo 

Projeto habitacional multifamiliar que busca requalificar o bairro 
com programas de uso misto a fim de potencializar o uso dos espaços 
públicos, que atendam não apenas as demandas das comunidades 
do complexo Vila aparecida, mas também aos demais habitantes da 
cidade de Florianópolis.

4,18%

FLORIANÓPOLIS
420.000 HABITANTES

VILA APARECIDA
3.951 HABITANTES

     vila aparecida I     vila aparecida II     arranha-céu     nova jerusalém     maclarem     

Projeto urbano licitado pela PMF                                                    vias existentes
                                                                                                      vias novas
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