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1.  APRESENTAÇÃO 
 
O presente documento tem como objetivo possibilitar a avaliação e a readequação dos 

projetos e programas decorrentes da implantação da Política Habitacional de Florianópolis, 

e de outros instrumentos públicos que possam influenciar os indicadores de avaliação da 

qualidade de vida em áreas de interesse social, através de um mecanismo gerencial 

eficiente, que controle e assegure a correção dos procedimentos técnicos e operacionais 

adotados. 

 

Os indicadores se conformam em três categorias: 

---- Processo: mostram todos os insumos ou os meios pelos quais o projeto deverá ser 

implementado; 

---- Resultados: mostram se os objetivos foram alcançados; 

---- Impacto: mostram o efeito destes benefícios na qualidade de vida de uma população ou 

grupo social. 

 

O produto 03 tem por objetivo formatar a Sistemática das Avaliações de Impacto, a qual 

pretende analisar a evolução de determinados indicadores resultantes da implantação do 

Projeto Habitacional, definindo as áreas e a periodicidade com que as medições dos 

indicadores serão realizadas. 

 

Os Indicadores de Impacto irão fornecer informações sobre os principais reflexos na 

qualidade de vida do morador dos impactos da casa enquanto abrigo físico e enquanto 

moradia, refletindo o modo de vida do morador e integrando-o ao espaço urbano, 

comparecendo enquanto elemento promotor de inclusão social. 
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2.  FORMATAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 

O produto 3 visa tratar a questão habitacional de forma articulada com as demais políticas 

públicas conforme os objetivos do termo de referência, para que o processo de 

monitoramento pretendido permita uma avaliação da eficácia dos investimentos realizados 

pelo poder público nas áreas de interesse social.  

 

O trabalho contratado visa atender ao objetivo de possibilitar a avaliação e a readequação 

dos projetos e programas decorrentes da implantação da Política Habitacional do Município 

de Florianópolis e de outros investimentos públicos associados, que influenciam de modo 

direto ou indireto os indicadores componentes ao Indicador de Habitabilidade Urbana sendo 

aplicado em áreas de interesse social.  

 

O relatório do produto 3 apresenta a proposta de avaliação de Impacto, na qual são 

ordenados indicadores que possibilitam dar subsídios para a análise das conseqüências das 

ações decorrentes da implementação de investimentos nas áreas de interesse social. Nesta 

etapa será formatada a sistemática das Avaliações de Impacto que pretende medir a 

evolução de determinados indicadores como resultados das ações realizadas. Em anexo, 

será apresentada proposta para o manual de implantação e operação das rotinas, no qual 

será expressa a estruturação do Indicador de Habitabilidade Urbana - IHU, definindo 

conceito e metodologias de aplicação para cada indicador.  

 

A etapa 4 irá compor o Relatório Final, com a inclusão de todos os produtos anteriormente 

apresentados, com as correções sugeridas e necessárias, após a avaliação feita pela 

Contratante, incluindo a versão final do manual de implantação e operação das rotinas e o 

Modelo de Avaliação de Resultados de Projeto – resultante do cruzamento de informações 

do produto 2 e 3.  A entrega dos produtos será precedida de reunião para apresentação dos 

trabalhos desenvolvidos pela Contratada e a Equipe Técnica da Prefeitura, em local a ser 

disponibilizado pelo Município.  
 



 

 

 

 

 

PRODUTO 3 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ATRAVÉS DE INDICADORES - REVISÃO 1. 

3 

3.  INDICADORES COMPARATIVOS 
 

Os indicadores são importantes instrumentos gerenciais para a administração pública, 
capazes de estimar o grau de carência ou deficiência de diversos aspectos da vida urbana e 
ajudar na definição de prioridades de investimentos. Constituem também um embasamento 
técnico para possibilitar a leitura da realidade social e fiscalização da gestão pública por 
parte da população. 
 
Os indicadores comparativos devem permitir acompanhamento e avaliação das mudanças 
da qualidade de vida do município em determinados intervalos de tempo, e também permitir 
a comparação dos valores com outros municípios com perfis semelhantes e/ou com padrões 
desejáveis. 
 
Além da democratização das informações sobre as realidades sociais através da criação de 
uma plataforma de diálogo da população com o governo e avaliação de políticas públicas, é 
importante cumprir as exigências de organismos que financiam programas e projetos para 
criar os mecanismos de medição do desempenho dos referidos programas e projetos. 
 
A inclusão destes indicadores na metodologia descrita garante subsídios à elaboração de 
estudos e análises voltadas à caracterização da demanda e a definição de prioridades em 
investimentos na área do desenvolvimento municipal, permitindo a análise da melhoria na 
qualidade habitacional das regiões constituídas de habitações subnormais, através de 
análises temporais, sendo ferramenta para avaliarem o impacto de determinados 
investimentos e ações na qualidade ambiental urbana da população do município. 
 
3.1. METODOLOGIA DE INDICADORES APLICADOS A POLÍTICA HABITACIONAL 
MUNICIPAL 
 
A metodologia foi descrita simplificadamente no produto 01, item 4.0, nesta etapa constam-
se as complementações sugeridas pelos técnicos municipais, nos quais serão estruturados 
os indicadores descritos na Tabela 1(Página 44).  
 
É importante avaliar a efetividade dos programas habitacionais após a sua implantação, 
deste modo o objetivo da respectiva metodologia é possibilitar a avaliação e a readequação 
dos projetos e programas habitacionais de Florianópolis, visando às metas estabelecidas 
pela Política Habitacional Municipal (PHM), articulada a questões prioritárias como serviços 
públicos, aspectos sociais, econômicos, ambientais e institucionais.  
 
Primeiramente foi estruturado o conceito de Habitabilidade Urbana considerando fatores 
como condições de moradia, qualidade dos espaços urbanos, aspectos institucionais 
e legais da propriedade urbana, condições sócio-econômicas-culturais e preservação 
ambiental. Estabeleceram-se variáveis relacionadas às condições internas e externas às 
moradias vinculadas ao acesso a serviços públicos, a legalidade da propriedade urbana, 
mobilidade e acessibilidade física, aspectos como renda, nível de escolaridade, saúde, 
assistência social, esporte e lazer, e por fim a preservação de recursos naturais.  
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Após a implantação desta metodologia in loco, será possível a verificação da aplicabilidade 
deste produto, para proposições de novas ações para a política habitacional do município de 
Florianópolis. 
 
Como principais referências bibliográficas, utilizadas para a descrição dos indicadores para 
regulamentação das ações provenientes da Política Habitacional, foram adotadas: Índice de 
Salubridade Ambiental para Ocupações Espontâneas, dos autores Dias, Borja e Moraes, 
realizado em 2003, e Indicador de Salubridade Ambiental, dos autores Almeida e Abiko, 
realizado 2004. Para a estruturação dos indicadores foram baseados nas metodologias do 
Indicador de Qualidade Ambiental Urbana de FREIRIA (2002) e Indicadores de Qualidade 
dos Serviços e Infra-estrutura Urbana de Saneamento de GARCIAS (1999). 
 
O Indicador de Habitabilidade Urbana (IHU) foi estruturado para o município de Florianópolis 
a fim de caracterizar os aspectos dos assentamentos de interesse social locais. Deste 
modo, este indicador faz um ordenamento dos dados para diagnosticar quais seriam as 
melhores ações de remodelagem da política habitacional municipal. O Indicador de 
Habitabilidade Urbana (IHU) é composto pela média aritmética de outros 5 indicadores, 
Indicador de Condições de Moradia (ICM), Indicador de Qualidade dos Espaços Urbanos 
(IQEU), Indicador de Preservação Ambiental (IPA), Indicador de Propriedade Urbana (IPU) e 
Indicador Sócio- Econômico-Cultural (ISEC). 
 
O Indicador de Condições de Moradia - ICM pretende avaliar os aspectos intra-domicílio 
(residenciais), sendo os aspectos extra-domicílio (institucionais) avaliados pelos demais 
indicadores, sendo eles: Indicador de Qualidade dos Espaços Urbanos (IQEU), Indicador de 
Propriedade Urbana (IPU), Indicador Sócio-Econômico-Cultural (ISEC) e Indicador de 
Preservação Ambiental (IPA). Aspectos relacionados a serviços de água, esgoto, resíduos 
sólidos, saúde ambiental, drenagem urbana, cobertura de vias e da defesa civil serão 
considerados no Indicador de Qualidade dos Espaços Urbanos (IQEU). As questões de 
regularização fundiária, legalidade da propriedade do lote e os programas habitacionais 
serão avaliados pelo Indicador de Propriedade Urbana (IPU). Aspectos como renda, nível de 
escolaridade e acesso a bens duráveis, são avaliados pelo Indicador Sócio-Econômico-
Cultural (ISEC). Os aspectos relacionados à localização das ocupações de cada favela 
serão avaliados pelo Indicador de Preservação Ambiental (IPA). 
 
3.1.1. INDICADOR DE HABITABILIDADE URBANA – IHU 
 
Conceitua-se Habitabilidade como a possibilidade de ser habitado ou como aptidão de ser 
habitado. Esta metodologia enfocou a discussão da habitabilidade com urbanidade 
arraigada na sustentabilidade dos espaços urbanos.  
 
O termo urbanidade segundo PEREIRA (1999) diz respeito à qualidade daquele que vive na 
cidade, à civilidade, à cortesia, à afabilidade, de modo global adota-se o conceito de 
habitabilidade urbana como a possibilidade de habitar espaços com qualidade ambiental 
enfocando a sustentabilidade ambiental, social, econômica e cultural. Vinculada a este 
conceito há alguns fatores externos e internos às moradias que auxiliam no estabelecimento 



 

 

 

 

 

PRODUTO 3 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ATRAVÉS DE INDICADORES - REVISÃO 1. 

5 

do equilíbrio deste espaço como: questões institucionais de regularização da propriedade 
urbana, condições de acessibilidade e atendimentos dos serviços públicos, manutenção e 
preservação ambiental e demais condições sócio-econômicas e culturais que possam incidir 
sobre os domicílios. 
 
Este indicador é calculado através de média aritmética de seus 5 grupos de indicadores pela 
expressão:  
 

IHU= (ICM+IQEU+IPU+ISEC+IPA) ÷ 5 
Em que: 
 
ICM –  Indicador de Condições de Moradia 
IQEU – Indicador dos Espaços Urbanos 
IPU – Indicador de Propriedade Urbana 
ISEC – Indicador Sócio-Econômico Cultural 
IPA – Indicador de Preservação Ambiental 
 
Estes indicadores serão descritos a seguir, sendo apresentados ainda seu objetivo, critério 
de cálculo, pontuação e considerações relevantes. 
 
Objetivo: avaliar a Habitabilidade da Urbana, através de questões como condições das 
moradias, qualidade dos espaços urbanos, fatores intervenientes a propriedade urbana, 
aspectos sócio-econômicos e culturais e de preservação ambiental.  
 
Critério de Cálculo: IHU= (ICM+IQEU+IPU+ISEC+IPA) ÷ 5 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IHU. 
 
Considerações:  
Pontuação: 

O método tem por objetivo avaliar a situação da habitabilidade urbana através da pontuação 
final do IHU. Revisando a metodologia de FREIRIA (2002), adotou-se uma pontuação 
seguindo uma variação de zero (0) a cem (100). A proposta foi que a escala de valores do 
IHU assumisse valores entre: 
 
---- 0 e 30 quando a região é considerada com habitabilidade crítica como conseqüência da 

falta de condições adequadas internas e externas ao domicílio, falta de infra-estrutura dos 
espaços urbanos, dos serviços públicos, equipamentos sociais, dispositivos legais que 
asseguram a regularização da propriedade urbana e demais condições que afetam a 
sustentabilidade sócio-econômica cultural e de proteção e preservação ambiental. 

 
----  Para valores entre 31 e 50 a região é considerada de habitabilidade regular por 

apresentar mais sinais negativos do que positivos com relação ao atendimento da 
manutenção da capacidade de ser habitado.  
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---- Já os valores entre 51 e 70, a região é considerada num habitabilidade boa, pois as 
condições existentes atendem a maior parte dos itens mínimos para a sustentabilidade 
dos fatores descritos, sendo necessárias pequenas melhorias e adequações dos 
aspectos considerados.  

 
---- Valores entre 71 e 100, a região é considerada com habitabilidade ótima apresentando 

condições adequadas internas e externas ao domicílio, eficiência dos serviços de infra-
estrutura, espaços urbanos, equipamentos e programas sociais, existência de 
dispositivos que asseguram a regularização da propriedade urbana e condições que 
afetam a sustentabilidade sócio-econômica cultural e de proteção e preservação 
ambiental. 

 
PONTUAÇÃO DO INDICADOR DE HABITABILIDADE URBANA – IHU. 

Pontuação IHU Situação de Habitabilidade Urbana Características 

0 a 30 Habitabilidade crítica 

Apresenta mais sinais negativos que 
positivos em relação ao atendimento 
da manutenção das condições 
internas e externas a capacidade de 
ser habitado  

31 a 50 Habitabilidade regular 

Condições existentes chegam a 
atender a maioria dos itens mínimos 
para a sustentabilidade dos fatores 
descritos.  

51 a 70 Habitabilidade boa Poucos aspectos a serem 
melhorados.  

71 a 100 Habitabilidade ótima 

Condições adequadas internas e 
externas ao domicílio, eficiência nos 
serviços de infraestrutura, 
equipamentos e programas sociais e 
demais condições que afetam as 
condições de sustentabilidade sócio-
econômica cultural de proteção e 
preservação a ambiental, associado 
a dispositivos legais que asseguram 
a regularização da propriedade do 
domicílio. 
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INDICADORES COMPONENTES DO IHU: 
 
3.1.1.1 INDICADOR DE CONDIÇÕES DE MORADIA – ICM 
 
Objetivo: avaliar a Habitabilidade da Unidade Habitacional, através de questões como 
qualidade de vida e ambiência (adequação sócio-cultural e ambiental).  
 
Critério de cálculo: 
 

ICM= (IQA+IQT+ICA) ÷ 3 
Sendo: 
IQA – Indicador de Qualidade Arquitetônica 
IQT – Indicador de Qualidade Técnica 
ICA – Indicador de Conforto Ambiental 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do ICM. 
Componentes: 
 
a. Indicador de Qualidade Arquitetônica – IQA 
  
Objetivo: Verificar a qualidade da unidade no atendimento das necessidades essenciais do 
usuário de privacidade e adequação ou não da unidade a partir da existência de BWC, 
enquanto cômodo incorporado à unidade. 
Critério de Cálculo: IQA= (Ap + Ag + Do) / 3 
Sendo: 
Ap – Adequação projetual 
Ag – Aglomeração 
Do – Densidade Ocupacional 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IQA. 
Componentes: 
 
a.1. Ap: Adequação projetual 
Objetivo: verificar a adequação da unidade com relação à presença de bwc, enquanto 
cômodo incorporado à unidade, de acordo com critério estabelecido pela Fundação João 
Pinheiro, 2006. 
Critério de Cálculo: observação direta da presença de bwc incorporada à unidade. 
Pontuação: diretamente proporcional ao percentual do total de unidades com unidades 
existentes de wc incorporado ao edifício. 

 
Resposta sim Condições da adequação Pontuação 

0 a 30% crítica 30 

31% a 50% regular 50 

51% a 70% boa 70 

71% a 100% ótima 100 

 
 

Considerações: Será verificada a adequação dos domicílios implantados, sendo 
inadequados àqueles que não possuem bwc incorporado à unidade. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
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a.2. Ag: Aglomeração                                                       
Objetivo: avaliar o nº de pessoas por quarto. 
Critério de Cálculo: (nº de pessoas/ nº de quartos) 
Pontuação: Verificação do maior percentual apresentado na classificação da condição da 
moradia (ótima, boa, regular ou crítica), diretamente proporcional ao número de unidades 
avaliadas. 
Exemplo: Aqui iremos apresentar a situação hipotética de avaliação de um conjunto 
habitacional com 100 casas, após aplicação dos questionários e observação do técnico. 
Após análise dos dados obtidos e tabulação das informações, será feita análise da condição 
observada, classificando então o conjunto em situação regular no quesito aglomeração de 
acordo com o quadro abaixo.  
 

Resposta Condições da 
Moradia 

Resposta Pontuação 

0 a 2 ótima 5% 100 

3 boa 15% 70 

4 regular 70% 50 

Ag > 4 crítica 10% 30 

 
Considerações: De acordo com estudos de Szücs (2005) e Malard (1999), que tratam de 
ambiência, privacidade e territorialidade, adotou-se o número de até 2 pessoas por 
dormitório como condição ótima de uso. Considerou-se 3 pessoas como condição boa, 4 
pessoas como condição regular e um número acima de 4 pessoas por dormitório como 
condição crítica de uso. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.3. Do: Densidade ocupacional 
Objetivo: avaliar a densidade ocupacional nos domicílios. 
Critério de Cálculo: (área em m² da unidade / nº de moradores) 
Pontuação: Verificação do maior percentual apresentado na classificação da condição da 
moradia (ótima, boa, regular e crítica), diretamente proporcional ao número de unidades 
avaliadas. 
 

Resposta Condições da Moradia Resposta Pontuação 

14< Do ótima 5% 100 

10< Do ≤ 14 boa 15% 70 

8< Do ≤10 regular 70% 50 

8 ≥ Do crítica 10% 30 

 
Considerações: Em pesquisa realizada por Osnstein (2002), considerou-se a área mínima 
por morador, como forma de prover qualidade de vida no uso do espaço habitacional. 
Adotou-se como condição ótima, área maior que 14 m²; condição boa área com valor maior 
que 10m² e menor ou igual a 14m²; condição regular quando se apresenta área menor ou 
igual a 10m² e maior que 8m² e condição crítica quando a unidade apresenta área menor ou 
igual a 8m². Confirmou-se este valor para aplicação em Florianópolis, devido ser 
considerado no código de obras municipal o valor de 15m² por pessoa em unidades 
habitacionais. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
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b. Indicador de Qualidade Técnica - IQT 
 
Objetivo: verificar a qualidade técnica dos domicílios. 
Critério de Cálculo: IQT= (Ma + Hu + Dm) / 3 
Sendo: 
Ma – Material adequado 
Hu – presença de sinais de umidade e/ou rachaduras 
Dm – Domicílios com modificação 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IQT. 
Componentes: 
 
b.1. Ma: material adequado 
Objetivo: avaliar a qualidade do material construtivo aplicado nos domicílios. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: Verificação do maior percentual apresentado na classificação da condição da 
moradia (ótima, boa, regular e crítica), diretamente proporcional ao número de unidades 
avaliadas. 
Exemplo: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Resposta Pontuação 

Habitações com acabamento de piso 
(lajota cerâmica, taco, laminado, etc.), 
paredes em alvenaria e cobertura em 
telha ou similar com acabamento de forro 
(laje, pvc, gesso, etc). 

ótima 5% 100 

Habitações com acabamento de piso 
inadequado ou inacabado (lajota cerâmica 
degradada, cimentado não alisado, etc.), 
paredes mistas (alvenaria e/ ou madeira) 
em bom estado de conservação e 
cobertura em telha ou similar em bom 
estado de conservação, sem acabamento 
de forro. 

boa 15% 70 

Habitações sem acabamento de piso, 
paredes mistas (alvenaria e /ou madeira) 
deterioradas e cobertura em telha ou 
similar deteriorada e sem acabamento de 
forro. 

regular 70% 50 

Habitações com piso, paredes e/ou 
cobertura com materiais de refugo ou 
impróprio (papelão, chapas metálicas, 
refugo de madeira, zinco, etc). 

crítica 10% 30 

 
Considerações: Os domicílios serão analisados referentes às condições apresentadas 
pelos materiais empregados nos pisos, paredes e cobertura de acordo com o critério acima 
descrito. 
Fonte provável de dados: Observação da unidade pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
b.2. Hu: presença de sinais de umidade e/ou rachaduras 
Objetivo: avaliar as condições de equilíbrio estrutural das edificações através de sinais de 
rachaduras e avaliar as condições de salubridade para os moradores devido aos sinais de 
umidade. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
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Pontuação: Verificação do maior percentual apresentado na classificação da condição da 
moradia (ótima, boa, regular e crítica), diretamente proporcional ao número de unidades 
avaliadas. 
Exemplo: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Resposta Pontuação 

Sem sinais de umidade e/ou 
rachaduras ótima 5% 100 

Com pequenos sinais de umidade 
e/ou rachaduras em 1 até 3 cômodos boa 15% 70 

Com pequenos sinais de umidade 
e/ou rachaduras acima de 3 cômodos regular 70% 50 

Excesso de sinais de umidade e/ou 
rachaduras crítica 10% 30 

 
Considerações: estabeleceu o sistema de pontuação de 0 a 100 destacando as 
observações dos sinais de umidade e/ou rachaduras nos cômodos da unidade.  
Fonte provável de dados: Observação da unidade pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
b.3. Dm: domicílios com modificações 
Objetivo: verificar as mudanças das características iniciais do projeto como reformas e/ou 
ampliações. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: de 30, 50,70 ou 100, sendo diretamente proporcional ao percentual de 
condição verificada. 
Exemplo: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Resposta Pontuação 

Sem nenhuma ampliação. ótima 5% 100 

Com ampliação de 1 cômodo. boa 15% 70 

Com ampliação de 2 cômodos. regular 70% 50 

Com ampliação de 3 ou mais 
cômodos. crítica 10% 30 

 
Considerações: Este indicador visa avaliar a adequação do projeto inicial da unidade ao 
modo de vida do morador e suas necessidades domésticas a partir da observação das 
ampliações realizadas, com inserção de novos cômodos, com exceção aos projetos do tipo 
embrião ou similar, em que as ampliações, como condição inicial de ocupação, são 
previstas e se caracterizam como estratégia de projeto objetivando a economia inicial na 
implantação das unidades. 
Fonte provável de dados: Observação da unidade pelo técnico da habitação a partir do 
projeto inicial e questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
c. Indicador de Conforto Ambiental - ICA 
 
Objetivo: avaliar o conforto ambiental dos domicílios. 
Critério de Cálculo: ICA= (Vi + Su) /2 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do ICA. 
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Componentes: 
 
c.1. Vi: presença de ventilação e iluminação direta 
Objetivo: avaliar as condições de salubridade para os moradores considerando as áreas 
destinadas a ventilação e iluminação diretas.  
Critério de Cálculo: % de área de ventilação e iluminação dos grupos de cômodos. 
Pontuação: de 30, 50,70 ou 100, sendo diretamente proporcional ao percentual de 
condição verificada. 
 

Condição verificada Condições da Moradia Resposta Pontuação 

Grupo A – Vi > 1/6 da área do 
compartimento 
Grupo C – Vi > 1/8 da área do 
compartimento 
Grupo D – Vi > 1/10 da área do 
compartimento. 

ótima 5% 100 

Grupo A – Vi = 1/6 da área do 
compartimento 
Grupo C – Vi = 1/8 da área do 
compartimento 
Grupo D – Vi = 1/10 da área do 
compartimento. 

boa 15% 70 

Grupo A – 1/6 < Vi ≤ 1/8 área do 
compartimento 
Grupo C – 1/8 < Vi ≤ 1/10 da área do 
compartimento 
Grupo D – 1/10 < Vi ≤ 1/12 da área do 
compartimento. 

regular 70% 50 

Grupo A – Vi > 1/8 área do 
compartimento 
Grupo C – Vi > 1/10 da área do 
compartimento 
Grupo D – Vi > 1/12 da área do 
compartimento. 

crítica 10% 30 

 
 
Considerações: O Código de Obras Municipal de Florianópolis estabelece os valores 
mínimos para ventilação e iluminação de acordo com os grupos de cômodos, sendo os de 
uso residenciais apresentados a seguir: 
Grupo A – Sala e quarto; 
Grupo C – Cozinha, copa, despensa, lavanderia e área de serviço; 
Grupo D – Bwc 
Os índices são verificados por um denominador aplicado a área dos cômodos, como segue: 

I - 1/6 (um sexto) da área dos compartimentos classificados no “Grupo A”; 

II - 1/8 (um oitavo) da área dos compartimentos classificados no “Grupo C”; 

III - 1/10 (um décimo) da área dos compartimentos classificados no “Grupo D”. 

Adotou-se os valores maiores daqueles apresentados no código como condição ótima, 
valores iguais como condição boa, valores menores como condição regular e crítica de 
acordo com o parâmetro apresentado 
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Fonte provável de dados: Observação da unidade pelo técnico da habitação a partir do 
projeto inicial 
Periodicidade: anual. 
 
c.2. Su: satisfação do usuário 
Objetivo: avaliar a auto-estima dos moradores e apropriação da moradia por estes, através 
dos cuidados estéticos com seus domicílios. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: de 30, 50,70 ou 100, sendo diretamente proporcional ao percentual de 
condição verificada. 
Exemplo: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Resposta Pontuação 

Sim – existência de cuidados 
estéticos internos e externos à 
unidade e ao lote (pintura de paredes 
e aberturas, manutenção de 
pequenos jardins, floreiras e outros 
detalhes decorativos, paisagismo, etc) 

ótima 5% 100 

Sim – existência de cuidados 
estéticos internos e externos à 
unidade (pintura de paredes e 
aberturas, manutenção de pequenos 
jardins, floreiras e outros detalhes 
decorativos, etc) 

boa 15% 70 

Sim – existência de cuidados 
estéticos internos à unidade (pintura 
de paredes e aberturas, etc) 

regular 70% 50 

Não – inexistência de cuidados 
estéticos internos e externos à 
unidade e ao lote. 

crítica 10% 30 

 
Considerações: A auto-estima dos moradores pode ser avaliada através de fatores 
externos como cuidados estéticos com seus domicílios. Poder ser avaliado com a presença 
de jardins, pinturas das paredes, ornamentações, etc. Mostrando-se como fator 
preponderante de qualidade de vida, adotando o conceito de WILHEIM (1976) como sendo 
a qualidade de vida a satisfação do indivíduo com seu entorno.   
 
Segundo WILHEIM (1976) a qualidade de vida pode ser definida como a sensação 
agradável do indivíduo com o meio dependendo de fatores objetivos e externos e subjetivos 
e internos. Segundo fatores externos pode ser definida como a felicidade do indivíduo com 
seu entorno.  
Fonte provável de dados: Observação da unidade pelo técnico da habitação e questionário 
aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
3.1.1.2. INDICADOR DE QUALIDADE DOS ESPAÇOS URBANOS – IQEU 

 
Objetivo: avaliar a Habitabilidade Urbana através da oferta de serviços públicos, acesso a 
infra-estrutura e equipamentos públicos. 
Critério de Cálculo: IQEU= (ISP + IRV + IEC + IDC + IMUAF) ÷ 5   
Sendo: 
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ISP – Indicador de Serviços Urbanos 
IRV – Indicador de Rede Viária 
IEC – Indicador de Equipamentos Comuns 
IDC – Indicador de Defesa Civil 
IMUAF – Indicador de Mobilidade Urbana e Acessibilidade Física 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IQEU. 
Componentes: 
 
a. Indicador de Serviços Urbanos - ISP 
  
Objetivo: avaliar o impacto físico-ambiental das condições do entorno aos domicílios 
relativos aos serviços públicos de água, esgoto, energia elétrica, resíduos sólidos, varrição e 
drenagem urbana. 
 Critério de Cálculo: ISP = (Iaa + Ie + Iel + Irsv + Idr) / 5 
Sendo: 
Iaa – Indicador de água 
Ie – Indicador de esgoto 
Iel – Indicador de energia elétrica 
Irsv – Indicador de resíduos sólidos e varrição 
Idr – Indicador de drenagem urbana 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do ISP. 
Componentes do ISP: 
 
a.1. Iaa: Indicador de Água 
                                    
Objetivo: avaliar as condições dos serviços de abastecimento e fornecimento da água e 
condições de acesso.  
Critério de Cálculo: Iaa = (Ab + Ca + Ac + Ra) / 4 
Sendo: 
Ab – Abastecimento de água 
Ca – Condições de fornecimento da água 
Ac – Acondicionamento de água 
Ra – Registro do fornecimento de água 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do Iaa. 
Componentes: 
 
a.1.1. Ab: Abastecimento de água 
 
Objetivo: Quantificar os domicílios atendidos pela empresa concessionária / companhia 
pública de água com controle sanitário. 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios atendidos / nº total de domicílios) x 100 
Pontuação: de 30, 50, 70 e 100, sendo diretamente proporcional ao valor obtido através do 
critério de cálculo. 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 Crítica 30 

31 a 70 Regular 50 

71 a 99 Boa 70 

100 Ótima 100 
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Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios abastecidos pela rede de água, pois 
aqueles que utilizam água de poços artesianos ou nascente no próprio terreno ou ainda de 
redes coletivas não administradas por companhia pública podem dispor de águas de má 
qualidade. Poços artesianos ou nascentes localizados em zonas urbanas podem estar 
comprometidos pela poluição do lençol freático. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.1.2. Ca: Condições de fornecimento da água 
Objetivo: avaliar o número de domicílios os quais os moradores possuem rede de 
abastecimento adequada (canalizada da rede pública até a unidade). 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios com rede de abastecimento adequada / nº total de 
domicílios) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim(%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios abastecidos por rede de tubulação de 
água entre a rede pública e a unidade, como condição ótima por assim ser evitado o risco 
de contaminação desta água. Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das 
unidades apresentando rede adequada. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.1.3. Ac: Acondicionamento da água 
Objetivo: avaliar se a água do domicílio está acondicionada em reservatórios adequados 
(reservatório impermeável, permanentemente fechado e passível de limpeza periódica, 
como cisterna, caixa d’água ou similar). 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios com acondicionamento adequado / nº total de 
domicílios) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios com acondicionamento adequado da 
água (reservatório impermeável, permanentemente fechado e passível de limpeza periódica, 
como cisterna, caixa d’água ou similar), como condição ótima por assim ser evitado o risco 
de contaminação desta água. Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das 
unidades apresentando acondicionamento adequado. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
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Periodicidade: anual. 
 
a.1.4. Ra: Registro do fornecimento da água 
Objetivo: avaliar se o domicílio tem o registro do consumo de água. 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios com registro de consumo / nº total de domicílios) x 100 
Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

Considerações: O registro do consumo de água implica na condição de cidadania do 
morador, por permitir a este ter um comprovante de residência e assim facilitar situações 
como preencher cadastros, concorrer a vagas de emprego, dentre outros, tendo um 
referencial de permanência. Outro quesito considerado é o direito de cobrança da qualidade 
da água fornecida e melhoria dos serviços prestados pela companhia de abastecimento. 
Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das unidades apresentando registro 
do consumo de água. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.2. Ie: Indicador de  Esgoto 
  
Objetivo: avaliar as condições dos serviços de coleta de esgoto, condições de acesso e 
tratamento. 
Critério de Cálculo: Ie = (Es + Ce + Te) / 3 
Sendo: 
Es – Condições de cobertura da rede de esgoto 
Ce – Condições de coleta do sistema de esgoto 
Te – Tratamento de esgoto 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IE. 
Componentes do IE: 
 
a.2.1. Es: Condições de cobertura da rede de esgoto 
 
Objetivo: avaliar o número de domicílios atendidos por rede pública de esgoto. 
Critério de Cálculo: (número de domicílios atendidos por rede pública de esgoto / número 
de domicílios totais) x 100 
 
Pontuação:  

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
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Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios atendidos pela rede pública de 
esgoto. Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das unidades apresentando 
acondicionamento adequado. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.2.2. Ce: Condições de coleta do sistema de esgoto 
Objetivo: avaliar o número de domicílios os quais possuem rede de esgoto adequada 
(canalizada da unidade à rede pública). 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios com coleta do sistema de esgoto adequada / nº total 
de domicílios) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios que possuem rede de esgoto 
adequada (canalizada da unidade à rede pública), como condição ótima por assim ser 
evitado o risco de contaminação do solo ou do lençol freático. Considerou-se situação ideal 
um valor acima de 70% das unidades apresentando acondicionamento adequado. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.2.3. Te: Tratamento do esgoto 
Objetivo: avaliar o número de domicílios os quais possuem tratamento adequado do esgoto 
(rede pública, fossa séptica ou sumidouro). 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios com tratamento adequado do sistema de esgoto / nº 
total de domicílios) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios que possuem tratamento adequado 
do esgoto, sendo este direcionado à rede pública de esgoto ou para fossa séptica ou 
sumidouro, como condição ótima por assim ser evitado o risco de contaminação do solo ou 
do lençol freático. Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das unidades 
apresentando acondicionamento adequado. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
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a.3. Iel: Indicador de Energia Elétrica 
Objetivo: avaliar as condições dos serviços de energia elétrica, referente ao abastecimento, 
condições de fornecimento, registro de fornecimento e iluminação pública.  
Critério de Cálculo: Iel = (Re + Rf + Ip) / 3 
Sendo: 
Re – Condições de fornecimento público de energia elétrica 
Rf – Registro de fornecimento 
Ip – Iluminação pública no entorno do domicílio 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do Iel. 
 
Componentes: 
 
a.3.1. Re: Condições de fornecimento público de energia elétrica 
Objetivo: quantificar o número de domicílios atendidos por rede pública de energia elétrica. 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios atendidos por rede pública de energia elétrica / nº 
total de domicílios) x 100 
Pontuação:  
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios atendidos por rede pública de 
energia. Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das unidades apresentando 
acondicionamento adequado. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.3.2. Rf: Registro do fornecimento 
Objetivo: avaliar se o domicílio tem registro do fornecimento de energia. 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios com registro de consumo / nº total de domicílios) x 
100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: O registro do consumo de energia implica na condição de cidadania do 
morador, por permitir a este ter um comprovante de residência e assim facilitar situações 
como preencher cadastros, concorrer a vagas de emprego, dentre outros, tendo um 
referencial de permanência. Outro quesito considerado é o direito de cobrança da melhoria 
dos serviços prestados pela companhia pública. Considerou-se situação ideal um valor 
acima de 70% das unidades apresentando registro do consumo de água. 



 

 

 

 

 

PRODUTO 3 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ATRAVÉS DE INDICADORES - REVISÃO 1. 

18 

Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.3.3. Ip: Iluminação Pública no entorno do domicílio 
Objetivo: verificar as condições da rede de iluminação pública em vias e equipamentos. 
Critério de Cálculo: (nº de vias e equipamentos com rede de iluminação pública / nº total 
de vias e equipamentos) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das vias e 
equipamentos de uso público (praças e outros) com rede de iluminação pública, auxiliando 
na segurança pública da população. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
a.4.  Indicador de Resíduos Sólidos e Varrição – IRSV 
Objetivo: avaliar as condições dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos e 
varrição. 
Critério de Cálculo: IRV = (Cl + Cs + Sv) / 3 
Sendo: 
Cl – Coleta de lixo 
Cs – Coleta seletiva de resíduos sólidos 
Sv – Serviço de varrição 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IRV. 
 
Componentes: 
 
a.4.1. Cl: Coleta de lixo 
Objetivo: Avaliar o número de domicílios atendidos por coleta de resíduos sólidos 
domiciliares 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios atendidos por coleta de resíduos sólidos domiciliares / 
nº total de domicílios) x 100 
 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
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Considerações: A coleta de resíduos sólidos é considerada nas situações em que esta é 
realizada de forma direta ao domicílio (caminhão de lixo) ou na forma indireta (contentor 
público), distante até 50m da unidade. 
Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das unidades atendidas por serviço de 
coleta regular de resíduos sólidos, por evitar a destinação inadequada destes (terrenos 
vazios, valas, canais e outros). 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.4.2. Cs: Coleta seletiva de resíduos sólidos 
Objetivo: Avaliar o número de domicílios atendidos por coleta seletiva de lixo. 
Critério de Cálculo: (nº de domicílios atendidos por coleta de lixo seletiva / nºtotal de 
domicílios) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das unidades 
atendidas por serviço de coleta seletiva de lixo, por este diminuir o volume de resíduos 
sólidos assim como promover o reaproveitamento do material recolhido podendo ainda 
servir como gerador de renda. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.4.3. Sv: Serviço de varrição 
Objetivo: verificar a existência do serviço de varrição de ruas. 
Critério de Cálculo: (nº de vias com serviço de varrição / nº total de vias) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das vias com serviço 
de varrição. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
a.5.  Indicador de Drenagem Urbana- IDR 
Objetivo: avaliar as condições dos serviços de drenagem urbana, referente à existência de 
rede e ocorrências de inundações. 
Critério de Cálculo: IDR= (Rd + Ia) /2 
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Sendo: 
Rd – Existência de vias com rede de drenagem 
Ia – Domicílios com ocorrência de inundação/alagamento 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IDR. 
Componentes: 
 
a.5.1. Rd: Existência de vias com rede de drenagem 
Objetivo: Avaliar o número de vias com rede de drenagem. 
Critério de Cálculo: (nº de vias com rede de drenagem / nº total de vias) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das vias com rede de 
drenagem. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
a.5.2. Ia: Domicílios com ocorrência de inundação/alagamento 
Objetivo: Avaliar o número de unidades com ocorrência de inundação/alagamento 
Critério de Cálculo: (nº de unidades com ocorrência de inundação/alagamento / nº total de 
unidades) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 ótima 100 

1 a 30 boa 70 

31 a 50 regular 50 

51 a 100 crítica 30 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal a não ocorrência de inundações ou 
alagamentos, representando assim a suficiência do dimensionamento, boa execução e 
manutenção da rede de drenagem. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
b. Indicador de Rede Viária – IRV 
 
Objetivo: avaliar as condições de vias e calçadas das áreas internas à intervenção. 
Critério de Cálculo: IRV = (Rp + Rc + Mr + Mc + Me) / 5 
Sendo: 
Rp – Ruas pavimentadas 
Rc – Ruas com calçadas e vias de pedestre 
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Mr – Manutenção das ruas 
Mc – Manutenção das calçadas e vias de pedestre 
Me - Manutenção das escadarias e rampas de acesso público 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IRV. 
Componentes do IRV: 
 
b.1. Rp: ruas pavimentadas 
Objetivo: Avaliar o número de vias pavimentadas (asfalto, paralelepípedo, bloco 
intertravado, ou similar). 
Critério de Cálculo: (nº de vias pavimentadas / nº total de vias implantadas) x 100  
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal quando todas as vias possuem alguma 
pavimentação (asfalto, concreto, bloco intertravado, paralelepípedo, e outros). 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
b.2. Rc: ruas com calçadas e vias de pedestre 
Objetivo: Avaliar a existência de vias com calçadas e vias de pedestre na área de 
intervenção. 
Critério de Cálculo: (nº de vias com calçadas ou vias com pedestre / nº total de vias 
implantadas) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal um valor acima de 70% das vias implantadas 
possuírem calçadas ou serem vias de pedestres de forma a propiciar percursos seguros a 
estes. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
b.3. Mr: manutenção das ruas 
Objetivo: avaliar a existência de ruas em bom estado de conservação. 
Critério de Cálculo: (nº de vias em bom estado de conservação / nº total de vias 
implantadas) x 100 
Pontuação: 
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Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal quando todas as ruas apresentam bom 
estado de conservação, sem a presença de buracos, lixos, obstruções, sulcos, recalques, 
falta de tampas nos poços de visitas e outros. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
b.4. Mc: manutenção das calçadas e vias de pedestre 
Objetivo: avaliar a existência de calçadas e vias de pedestre em bom estado de 
conservação. 
Critério de Cálculo: (nº de calçadas e vias de pedestre em bom estado de conservação / nº 
total de vias implantadas) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal quando todas as calçadas e vias de pedestre 
apresentam bom estado de conservação, sem a presença de buracos, lixos, obstruções, 
sulcos, recalques e outros. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
b.5. Me: manutenção das escadarias e rampas de acesso público 
Objetivo: avaliar a manutenção de escadarias e rampas utilizadas como vias de pedestre e 
de acesso público. 
Critério de Cálculo: (nº. escadarias e rampas de acesso público em bom estado de 
conservação / nº. total de escadarias e rampas de acesso público) x 100 
Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

Considerações: Considerou-se situação ideal quando todos os acessos públicos realizados 
por escadarias ou rampas apresentam bom estado de conservação, sem a presença de 
buracos, lixos, obstruções, sulcos, recalques e outros. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
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c. Indicador de Equipamentos Comuns – IEC 
 
Objetivo: avaliar a existência, desvio de uso, manutenção e limpeza dos equipamentos de 
uso comum. 
Critério de Cálculo: IEC = (Ec + Ml) / 2 
Sendo: 
Ec – Existência de espaços de uso comum 
Ml – Manutenção e limpeza dos espaços e equipamentos de uso comum 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IEC. 
 
Componentes: 
 
c.1. Ec: existência de equipamentos de uso comum 
Objetivo: verificar a existência de espaços de uso comum para reuniões, organização 
comunitária e outros interesses da comunidade. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Sim – existência de espaço comum para 
organização comunitária (centro comunitário) 
com infra-estrutura adequada (salas, wc, 
auditório), local para atividades diversas, como 
festas; praça, playground e quadra esportiva 

ótima 100 

Sim – existência de espaço comum para 
organização comunitária (centro comunitário), 
playground e quadra esportiva. 

boa 70 

Sim – existência de espaço comum para 
organização comunitária (centro comunitário) regular 50 

Não – inexistência de espaços de uso comum. crítica 30 

 
Considerações: verificar a existências de espaços de uso comum dos moradores do 
conjunto habitacional.  
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
c.2. Ml: manutenção e limpeza dos espaços e equipamentos de uso comum 
Objetivo: Avaliar o estado de conservação e limpeza dos espaços e equipamentos de uso 
comum. 
Critério de Cálculo: (nº de espaços de uso comum em bom estado de conservação / nº 
total de espaços de uso comum implantados) x 100 
 
Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 



 

 

 

 

 

PRODUTO 3 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ATRAVÉS DE INDICADORES - REVISÃO 1. 

24 

Considerações: Considerou-se situação ideal quando todos os espaços de uso comum 
(praças, quadras, playground, associação de moradores e outros) estão em bom estado de 
conservação, incluindo seus equipamentos (telefone público, lixeira, bancos, tabelas de 
basquete, caixas d’água, extintores de incêndio, pára-raios, e outros) estando também em 
perfeito estado de funcionamento. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
d. Indicador de Defesa Civil- IDC 
 
Objetivo: avaliar as condições de risco físico e de acesso aos domicílios. 
Critério de Cálculo: IDC = (Aup + Rf) / 2 
Sendo: 
Aup – Unidades sem acesso a serviços de utilidade pública 
Rf – Unidades em área de risco físico 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IDC 
Indicadores Componentes do IDC: 
 
d.1. Aup: unidades sem acesso a serviços de utilidade pública 
Objetivo: Avaliar a presença de unidades com distância acima de 50 metros do ponto de 
acesso de serviços de utilidade pública como viaturas, ambulância, bombeiros, entrega de 
gás e outros. 
Critério de Cálculo: (nº de unidades com distância acima de 50 metros do ponto de acesso 
do serviço de utilidade pública / nº total de unidades implantadas) x 100 
Pontuação:  

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

Aup > 50 crítica 30 

26 a 50 regular 50 

01 a 25 boa 70 

0 ótima 100 

Considerações: Considerou-se situação ideal quando todas as unidades estão distantes 
até 50 metros do ponto de acesso dos serviços de utilidade publica, considerando esta 
distância suficiente para a prestação dos referidos serviços. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação utilizando ferramentas da 
geotecnologia. 
Periodicidade: anual. 
 
d.2. Rf: unidades em área de risco físico  
Objetivo: avaliar os domicílios em áreas de risco físico (desmoronamento, alagamento, 
escorregamento, e outros). 
Critério de Cálculo: (nº de unidades em áreas com risco físico / nº total de unidades 
implantadas) x 100 
Pontuação: 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 ótima 100 

1 a 2 boa 70 

3 a 4 regular 50 

Rf > 5 crítica 30 
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Considerações: Considerou-se situação ideal quando todas as unidades não estão em 
áreas de riscos. Deve-se atentar para este indicador, pois mesmo quando se classifica em 
condição boa, qualquer unidade em área de risco deve ser removida imediatamente. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 

 
e. Indicador de Mobilidade Urbana e Acessibilidade Física – IMUAF 
 
Objetivo: avaliar a mobilidade urbana e as condições de acessibilidade física à pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 
Critério de Cálculo: IMUAF = (Tc + Er + Ae + Af + Ca) / 5 
Sendo: 
Tc – Localidade atendida pelo transporte coletivo 
Er – Existência de rebaixamento das guias de calçadas em travessias 
Ae – adequação dos equipamentos comuns 
Af – Acesso físico à unidade 
Ca - Condição do acesso físico à unidade 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IMU. 
Componentes do IMU: 
 
e.1. Tc: localidade atendida pelo transporte coletivo 
Objetivo: avaliar a oferta de transporte público dentro da área de intervenção. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Sim – oferta de transporte público 
dentro da área do projeto com pontos 
distantes até 15 min de caminhada 
entre a unidade e o ponto. 

ótima 100 

Sim – oferta de transporte público 
dentro da área do projeto. boa 70 

Sim – oferta de transporte público no 
entorno da área do projeto. regular 50 

Não – inexistência de transporte 
público dentro da área do projeto ou 
no entorno. 

crítica 30 

 
Considerações: Considerou-se situação ideal quando a área possui disponível o serviço de 
transporte público, assim como as unidades distam até 15 minutos de caminhada até o 
ponto. Tal situação considera a possibilidade de acesso do morador aos serviços públicos 
de saúde, educação, lazer e outros. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação utilizando ferramentas da 
geotecnologia. 
Periodicidade: anual. 
 
e. 2. Er: existência de rebaixamento das guias de calçadas em travessias 

 
Objetivo: verificar a existência de rebaixamento de guias de calçadas em travessias. 
Critério de Cálculo: (nº de travessias com rebaixamento de guias de calçadas / nº 
travessias implantadas) x 100 
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Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

Considerações: Considerou-se situação ideal quando a área possui rebaixamento de guia 
de calçada em todas as travessias, permitindo assim o deslocamento da pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida por toda a área. Considera-se ainda a situação da 
travessia em nível como atendendo a este quesito. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
e. 3. Ae: adequação de equipamentos comuns 
Objetivo: avaliar se os equipamentos comunitários são adequados a pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 
Critério de Cálculo: (nº de equipamentos comunitários adaptados/ nº total de 
equipamentos) x100 
Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

Considerações: verificar se os equipamentos comunitários oferecem condições de acesso 
e atendimento adaptadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Avaliar se há 
rampas com corrimão em altura adequada, portas, circulações e corredores com largura 
adequada, sanitários e vestiários com dimensões e equipamentos de auxílio adequados e 
outra adequações.  
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
e. 4. Af: Acesso físico à unidade 
Objetivo: avaliar se o acesso físico à unidade é adequado, não ocorrendo situações em que 
o acesso é realizado apenas por escadarias. 
Critério de Cálculo: (nº de unidade com acesso realizado por escada / nº total de unidades 
implantadas) x100 
Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

Ae > 10 crítica 30 

6 a 10 regular 50 

1 a 5 boa 70 

0 ótima 100 
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Considerações: verificar se o acesso físico às unidades é realizado por escada, situação 
que representa risco, e principalmente dificuldade e até mesmo impedimento de acesso por 
pessoas idosas e com deficiência.  
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 
e. 5. Ca: Condição do acesso físico à unidade 
Objetivo: avaliar se o acesso físico à unidade realizado por escadarias ou rampas possui 
requisitos de segurança como corrimão duplo e patamares intermediários. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Sim – oferta de acesso físico com 
rampa de inclinação máxima de 
8,33%, patamares intermediários a 
cada 1m de desnível e corrimão dos 
dois lados. 

ótima 100 

Sim – oferta de acesso físico com 
rampa de inclinação máxima de 
8,33% e corrimão dos dois lados ou 
escadaria com patamares a cada 10 
degraus e corrimão dos dois lados 

boa 70 

Sim – oferta de acesso físico com 
rampa de inclinação máxima de 10%, 
patamares intermediários a cada 1m 
de desnível e corrimão dos dois lados 
ou escadaria com patamares 
intermediários a cada 19 degraus e 
corrimão dos dois lados. 

regular 50 

Não – oferta de acesso físico com 
rampa com inclinação máxima maior 
que 10%, com inexistência de 
patamares intermediários ou corrimão 
dos dois lados e escadarias sem 
patamares intermediários ou sem 
corrimão dos dois lados. 

crítica 30 

Considerações: verificar se o acesso físico às unidades é realizado por escada ou rampa 
em condição segura de uso principalmente aos usuários idosos ou com deficiência física.  
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
 

3.1.1.3. INDICADOR DE PROPRIEDADE URBANA – IPU 
 
 IPU = (ISL+ IPH + IRE) / 3 
 
Objetivo: avaliar as condições de propriedade das unidades ressaltando aspectos da 
situação legal, fatores intervenientes aos programas habitacionais e de áreas que sofreram 
relocação. 
Critério de Cálculo: IPU = (ISL+ IPH + IRE) /3 
Sendo: 
Isl – Indicador de situação legal 
Iph – Indicador de programas habitacionais 
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Ire – Indicador de relocação 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IPU. 
Componentes: 
 
a. Indicador de Situação Legal - ISL 
  
Objetivo: avaliar as unidades que possuem escritura registrada em cartório de registro de 
imóveis ou outro documento de comprovação legal da regularidade da unidade. 
Critério de Cálculo: (nº de unidades registradas / nº total de unidades implantadas) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

 
Considerações: Considera-se situação ideal quando todos os domicílios possuem escritura 
registrada em cartório ou outro documento que comprove a regularidade urbanística e de 
posse da unidade. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
b. Indicador de Programas Habitacionais – IPH 
 
Objetivo: avaliar a situação legal dos moradores. 
Critério de Cálculo: IPH = (Mi + Fa) / 2 
Sendo: 
Mi – Moradores em situação ilegal inscritos em programas habitacionais 
Fa – Famílias atendidas desde o início da intervenção 
 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IPH 
 
Componentes: 
 
b.1. Mi: unidades com uso inadequado 
Objetivo: avaliar o desvio de uso das unidades (alugadas ou utilizadas por terceiros). 
Critério de Cálculo= (nº de unidades ocupadas por pessoas não inscritas no cadastro 
inicial do programa / nº total de unidades implantadas) x 100 
Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

 11 a 100 crítica 30 

6 a 10 regular 50 

1 a 5 boa 70 

0 ótima 100 

 
Considerações: Considerou-se ideal quando a unidade é utilizada pela família cadastrada 
inicialmente no projeto, representando assim a eficácia do diagnóstico realizado 
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anteriormente à intervenção e do programa implantado. Outro fator avaliado é a adequação 
de programas de relocação. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
b.2. Fa: famílias atendidas desde o início da intervenção 
Objetivo: avaliar o número de famílias que foram estimadas no projeto inicial e o acréscimo 
que ocorreu ao longo do tempo. 
Critério de Cálculo: (nº de famílias atendidas no ano de início da intervenção / nº de 
famílias atendidas no ano da medição) x100 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

 21 a 100 crítica 30 

11 a 20 regular 50 

1 a 10 boa 70 

0 ótima 100 

 
Considerações: 
A avaliação do acréscimo de famílias desde o início da intervenção possibilita avaliar 
quantas famílias foram responsáveis pelas alterações ocorridas no projeto inicial e se os 
serviços públicos e equipamentos sociais inicialmente projetados atendem a demanda atual, 
assim como verificar a demanda por novos programas. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
c. Indicador de Relocação - IRE 
  
Objetivo: Avaliar o deslocamento da família principal até o local de interesse principal 
(trabalho, escola, família, e outros). 
Critério de Cálculo: tempo de deslocamento considerado adequado, diretamente 
proporcional ao total de unidades. 
 
Pontuação: 
 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
 

Considerações: Como principal observação referente à adequação do local de implantação 
de unidades para famílias em situação de ocupação irregular de áreas, as quais são 
relocadas, será observado o tempo de deslocamento das famílias aos seus principais 
pontos de interesse, como escola, trabalho e outros. Esta observação leva em conta que um 
dos fatores de permanência das famílias em áreas irregulares é a proximidade destas de 
áreas com grandes atrativos urbanos com acesso a infra-estrutura, mesmo que de forma 
clandestina, e a proximidade do local de trabalho. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
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3.1.1.4. INDICADOR SÓCIO- ECONÔMICO – CULTURAL – ISEC 
  
Objetivo: avaliar o desenvolvimento da comunidade através das condições de fatores como 
saúde, educação, renda, emprego e acesso a equipamentos sociais e programas sócio-
educativos, como também aspectos relativos a esporte e lazer.  
Critério de Cálculo: ISEC = (IS + IE + IER + ISSO + IEL) / 5 
Sendo: 
Is – Indicador de saúde 
Ie – Indicador de educação 
Ier – Indicador de emprego e renda 
Iso – Indicador social 
Iel – Indicador de esporte e lazer 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IS. 
Componentes do ISEC: 
 
a. Indicador de Saúde – IS 
  
Objetivo: avaliar a acessibilidade dos moradores aos serviços de saúde próximos ao 
conjunto habitacional. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Sim – oferta de equipamento de saúde complexo 
(hospital), de saúde básica e especialidades 
(centro de saúde) próximos ao local de 
intervenção e atendimento pelo Programa Saúde 
da Família (PSF). 

ótima 100 

Sim – oferta de equipamento de saúde básico e 
especialidades (centro de saúde) próximo ao 
local de intervenção e atendimento pelo 
Programa Saúde da Família (PSF). 

boa 70 

Sim – oferta de equipamento de saúde básico 
(posto de saúde) próximo ao local de 
intervenção. 

regular 50 

Não – inexistência de equipamento de saúde 
básica na área do projeto ou no entorno. crítica 30 

 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
b. Indicador de Educação - IE 
 
Objetivo: avaliar o acesso das crianças à educação, atendimento da demanda por vagas e 
escolaridade do chefe da família.  
Critério de Cálculo: IE = (Ac + Cp + Ec) / 3 
Sendo: 
Ac – Acesso de crianças de 7 a 14 anos à educação básica 
Cp– Acesso de adolescentes de 15 a 17 anos a cursos e programas de profissionalização 
Ec – Escolaridade do chefe da família 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IE. 
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Componentes: 
 
b.1. Ac: acesso de crianças de 7 a 14 anos à educação básica 
Objetivo: Avaliar a acessibilidade de crianças à escola básica.  
Critério de Cálculo: (nº de crianças em idade de 7 a 14 anos matriculadas / nº total de 
crianças em idade de 7 a 14 anos) x 100 
Pontuação: diretamente proporcional ao critério de cálculo 
 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 

 
Considerações: 
È importante a avaliação do atendimento à demanda de crianças em idade escolar por 
educação básica.  
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
b.2. Cp: Acesso de adolescentes de 15 a 17 anos a oficinas e programas de 
profissionalização 
Objetivo: Avaliar a acessibilidade de adolescentes a cursos e programas 
profissionalizantes.  
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação 
 
Pontuação:  
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Sim – oferta de oficinas profissionalizantes na área de 
intervenção agregada a programa de incentivo 
(remuneração, estágio, programa primeiro emprego, 
dentre outros) e capacitação (curso de línguas, 
informática, e outros). 

ótima 100 

Sim – oferta de programa de capacitação na área de 
intervenção, agregada a programa de incentivos. boa 70 

Sim – oferta de programa de capacitação próximo á 
área de intervenção, agregada a programa de 
incentivos. 

regular 50 

Não – inexistência de oferta de oficinas ou programas 
de capacitação próximos a área de intervenção, 
agregada a programa de incentivos. 

crítica 30 

 
Considerações: 
É importante a avaliação da oferta de programas de capacitação para os adolescentes de 
15 a 17 anos, considerando ainda que estes adolescentes possam estar exercendo outras 
atividades paralelas.  
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador e observação direta do 
técnico da habitação. 
Periodicidade: anual. 
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b.3. Ec: Escolaridade do chefe de família 
 
Objetivo: avaliar a escolaridade do chefe de família. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 
 

Resposta  Condições da adequação Pontuação 

Ensino Fundamental 
incompleto 

crítica 30 

Ensino Fundamental 
Completo 

regular 50 

Ensino Médio incompleto boa 70 

Ensino Médio completo ótima 100 
 

Considerações: È importante avaliar o grau de instrução do chefe da família para direcionar 
os objetivos e características do programa de geração de emprego e renda. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
c. Indicador de Emprego e Renda 
 
Objetivo: avaliar as condições de emprego e renda dos moradores após o programa 
habitacional.  
Critério de Cálculo: IER = (Sc + Mc + Sf + Ab) / 4 
Sendo: 
Sc – Situação empregatícia do chefe do domicílio 
Mc – Domicílios com mulher chefe de família 
Sf - Situação da renda da família após intervenção 
Ab – Acesso a bens duráveis 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IER. 
Considerações: 
A questão da renda está vinculada à capacidade de troca da população pelos serviços 
prestados pelos agentes públicos, como melhoria das condições de sua moradia, acesso 
aos serviços de infra-estrutura dos sistemas de água, esgoto, disposição dos resíduos 
sólidos, iluminação pública, telefonia, etc. 
 
Componentes: 
 
c.1. Sc: situação empregatícia da família 
Objetivo: avaliar a situação de emprego formal da família em idade empregatícia (acima de 
18 anos). 
Critério de Cálculo: (nº de pessoas da família empregadas formalmente / nº. pessoas da 
família em idade empregatícia) x 100 
Pontuação: 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 
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Considerações: É importante identificar a situação de emprego formal para verificar a 
melhoria ou não da qualidade dos moradores da área de intervenção. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
c.2. Mc: domicílios com mulher chefe de família 
Objetivo: avaliar a situação dos domicílios de mulheres como chefe de família. 
Critério de Cálculo: (nº de mulheres como chefes de família / nº total de famílias) x 100 
Pontuação: 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 10 ótima 30 

11 a 20 boa 50 

21 a 50 regular 70 

51 a 100 crítica 100 

Considerações: considerou-se a família que tem como chefe de família a mulher, como um 
sintoma de desestruturação desta família, quer por esta ser mãe-solteira, ou separada, ou 
outros aspectos que refletem na educação dos filhos e na renda familiar. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
c.3. Sf: situação da renda da família após implantação do projeto 
Objetivo: avaliar a situação da renda das famílias após a intervenção. 
Critério de Cálculo: (nº de famílias as quais a renda melhorou após a intervenção/ nº total 
de famílias) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 crítica 30 

1 a 30 regular 50 

31 a 50 boa 70 

51a 100 ótima 100 

 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
c.4. acesso a bens duráveis - ab 
Objetivo: avaliar o acesso a bens duráveis após a intervenção. 
Critério de Cálculo: (nº de famílias com aquisição de mais de um bem durável / nº total de 
famílias) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 crítica 30 

1 a 30 regular 50 

31 a 50 boa 70 

51a 100 ótima 100 
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Considerações: Considerou-se o acesso a bens duráveis como fogão, geladeira, tv, 
máquina de lavar e outros, como reflexo da melhoria em sua renda e capacidade de 
compra, assim como subjetiva na sua melhor qualidade de vida e auto-estima, por objetivar 
mais conforto à sua moradia.   
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
d. Indicador Social - ISO 
  
Objetivo: avaliar as condições de assistência social.  
Critério de Cálculo: ISO = (Ac + Ap + Ai) / 3 
Sendo: 
Ac – Acesso de crianças de 0 a 6 anos a creches 
Ap – Acesso de crianças e adolescentes a programas sócio-educativos no período extra-
escolar 
Ai – Acesso de pessoas com idade superior a 65 anos a programas sociais de atenção ao 
idoso 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do ISO. 
 
Componentes: 
 
d.1. Ac: acesso de crianças de 0 a 6 anos a creche 
Objetivo: avaliar a acessibilidade de crianças de 0 a 6 anos a creches.  
Critério de Cálculo: (nº de crianças em idade de 0 a 6 anos atendidas em creches / nº total 
de crianças em idade de 0 a 6) x 100 
 
Pontuação: 
 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 

 
Considerações: 
É importante a avaliação da oferta de atendimento a demanda de crianças em idade de 0 a 
6 anos por creches, escolinhas ou outras instituições que garantam o atendimento destas 
crianças principalmente no horário de trabalho das mães ou responsáveis como garantia da 
segurança destas crianças. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
d.2. Ap: acesso de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos a programas sócio-educativos no 
período extra-escolar 
Objetivo: avaliar a acessibilidade de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos a programas 
sócio-educativos no período extra-escolar. 
Critério de Cálculo: (nº de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos atendidas em 
programas sócio-educativos / nº total de crianças e adolescentes de 7 a 17 anos) x 100 
Pontuação: 
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Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 

 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
d.3. Ai: Acesso de pessoas com idade superior a 65 anos a programas sociais de atenção 
ao idoso 
Objetivo: avaliar a acessibilidade de pessoas com idade superior a 65 anos a programas 
sociais de atenção ao idoso. 
Critério de Cálculo: (nº de pessoas com idade superior a 65 anos atendidas em programas 
sociais de atenção ao idoso / nº de pessoas com idade superior a 65 anos) x 100 
Pontuação: 
 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 

 
Considerações: 
È importante a avaliação da oferta de programas sociais de atenção ao idoso (exercícios 
físicos monitorados, educação, passeios, melhor idade e outros), por se relacionarem 
diretamente à qualidade de vida destas pessoas. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
e.  Indicador de Esporte e Lazer- IEL 
  

Objetivo: avaliar a existência de áreas públicas de esporte e lazer dentro da área da 
intervenção. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Sim – oferta de equipamento de lazer e/ou esporte 
para adultos, adolescentes e crianças dentro do 
local de intervenção. 

ótima 100 

Sim – oferta de equipamento de lazer e/ou esporte 
para adolescentes e crianças dentro ao local de 
intervenção. 

boa 70 

Sim – oferta de equipamento de lazer e/ou esporte 
para crianças dentro ao local de intervenção. regular 50 

Não – inexistência de equipamentos de lazer e/ou 
esporte dentro ao local de intervenção. crítica 30 
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Considerações: Considera-se situação ótima quando existe oferta de equipamentos e 
locais de esporte e lazer para adultos, adolescentes e crianças como uma praça, quadra e 
parquinho, por exemplo. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 
 
3.1.1.5. INDICADOR DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - IPA 
 
Objetivo: avaliar o tratamento das áreas afetadas pela intervenção, considerando aspectos 
relacionados à preservação e manutenção da sustentabilidade ambiental da mesma.  
Critério de Cálculo: IPA = (IQAA + ICV + IQF) / 3 
Sendo: 
Iqaa – Indicador de qualidade ambiental 
Icv – Indicador de cobertura vegetal 
Iqf – Indicador de ocupação de áreas ambientalmente frágeis 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IS. 
 
Componentes: 
  
a. Indicador de Qualidade Ambiental – IQAA 
 
Objetivo: avaliar a qualidade ambiental dos rios e do solo dos locais da intervenção. 
Critério de Cálculo: IQAA= (Qr + De + Dp + Dl) / 4 
Sendo: 
Qr – Qualidade de água dos cursos d’água 
De – Destinação final dos esgotos 
Dp – Destinação final das águas pluviais 
Dl – Destinação final do lixo domiciliar 
 
Observação: A fórmula deverá ser revista de acordo com os critérios aplicáveis. Quando a 
área não possui um rio próximo, o componente Qr (Qualidade de água dos rios urbanos) 
não existirá, logo a fórmula será (De + Dp + Dl) / 3. 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IQAA. 
 
Componentes: 
 
a.1. Qr: qualidade de Água dos Cursos d’água 
Objetivo: avaliar as condições das águas dos cursos d’água urbanos no local da 
intervenção através das análises dos parâmetros bacteriológicos e físico-químicos à jusante 
e montante do limite da área de intervenção. 
Critério de Cálculo: Diretamente proporcional à classificação. 
Pontuação: de 0 a 100. 
 

Resposta Condições da adequação Pontuação 

Classe 1 ótima 100 

Classe 2 boa 70 

Classe 3 regular 50 

Classe 4 ou sem classificação crítica 30 
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Considerações: 
A classificação poderá ser obtida através dos resultados dos relatórios da entidade 
ambiental responsável (FATMA), através do qual se pode classificar a classe das águas dos 
rios identificadas pela Resolução nº 20 do CONAMA como sendo: 
 

QUALIDADE DAS ÁGUAS SEGUNDO AS CLASSES 
Classe Qualidade da água Níveis 

1 Ótima desprezíveis de poluição 

2 Boa baixo de poluição 

3 Regular aceitável de poluição 

4 Ruim poluição acima dos limites aceitáveis 

sem péssima poluição muito elevada 

FONTE: Instituto Ambiental do Paraná, IAP, 1999, adaptada 

 
Este indicador irá demonstrar a melhora ou piora nos índices de qualidade da água dos rios, 
canais ou similares afetados pela implantação do projeto habitacional, comparando-se os 
valores anteriores e posteriores à intervenção. 
Fonte provável de dados: Relatório da FATMA 
Periodicidade: anual. 
 
a.2. De: destinação Final de Esgotos 
Objetivo: avaliar a disposição final do sistema de esgotos da área de intervenção. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
 
Pontuação: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Tratamento final adequado em 
estação central, com medidas de 
controle ambiental. 

ótima 100 

Tratamento final adequado em 
estação específica ao local, com 
medidas de controle ambiental. 

boa 70 

Destinação à estação de tratamento 
sem controle ambiental, como fossa 
séptica. 

regular 50 

Inexistência de qualquer tratamento 
quanto à destinação final do sistema 
de esgoto ou destinação inadequada. 

crítica 30 

 
Considerações: verificar se a disposição final do sistema de esgoto está de acordo com o 
que estava previsto na aprovação do projeto de intervenção, sobretudo sendo verificado a 
não contaminação de corpos hídricos, de forma a não acarretar rebaixamento da classe do 
corpo d'água conforme a classificação da Resolução CONAMA nº 20, ou ainda de áreas de 
mangue, baías, e outros. 
Fonte provável de dados: Relatório da Casan e observação do técnico da habitação 
Periodicidade: Semestral. 
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a.3. Dp: destinação final de águas pluviais 
Objetivo: avaliar a disposição final das águas pluviais. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Destinação final adequada em 
dissipadores ou lagoas de infiltração, 
com medidas de controle ambiental. 

ótima 100 

Destinação final adequada em 
dissipadores ou lagoas de infiltração, 
sem medidas de controle ambiental. 

boa 70 

Destinação final inadequada em 
canais, rios, baías, e outros corpos 
hídricos sem qualquer controle 
ambiental. 

regular 50 

Sem qualquer tratamento quanto à 
destinação final. crítica 30 

Considerações: verificar se a disposição final das águas pluviais segue o que estava 
previsto na aprovação do projeto de intervenção, tais como dissipadores e lagoas de 
infiltração.  
Fonte provável de dados: Relatório da Casan e observação do técnico da habitação 
Periodicidade: anual. 
 
a.4. Dl: destinação final de lixo domiciliar 
Objetivo: qualificar a situação da disposição final dos resíduos sólidos. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação. 
Pontuação: 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Existência de tratamento diferenciado 
do lixo (coleta seletiva e reciclagem) e 
destinação do lixo orgânico para 
aterro sanitário altamente controlado. 

ótima 100 

Destinação do lixo orgânico para 
aterro sanitário altamente controlado. boa 70 

Destinação do lixo orgânico para 
aterro sanitário controlado. regular 50 

Destinação do lixo orgânico para 
aterro sanitário em condições 
inadequadas (lixão). 

crítica 30 

Considerações: 
A prática de lançar resíduos líquidos, sólidos ou semi-sólidos no solo, pode resultar em 
problemas de degradação dos recursos naturais, quando não executada considerando 
aspectos ambientais. 
 
Segundo MOTA (1999) podemos conceituar os aterros sanitários da seguinte forma: 
Condições adequadas: Aterro sanitário altamente controlado com preocupação de causar 
o menor impacto ambiental ao solo, à água e ao ar. Estudo adequado de preparação do 
local, com controle dos líquidos de percolação, para que não atinjam coleções superficiais 
ou subterrâneas, controle dos gases, cuidado no aspecto visual e com os maus odores. 
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Condições controladas: são aterros sanitários com controle dos líquidos de percolação, 
gases e do aspecto estético (poluição visual), sendo o lixo processado mecanicamente. 
 
Condições inadequadas: são comumente chamados de “lixões”, sem a adequada 
impermeabilização do solo. São locais onde os resíduos sólidos estão dispostos a céu 
aberto, sem tratamento dos líquidos, gases e apresentando poluição visual. 
Fonte provável de dados: Relatório da COMCAP 
Periodicidade: anual. 
 
b. Indicador de Cobertura Vegetal – ICV 
Objetivo: avaliar as condições das áreas verdes do entorno aos domicílios referentes à 
cobertura, manutenção e conservação. 
Critério de Cálculo: ICV = (Cv + Mc + Va) /3 
Sendo: 
Cv – cobertura de áreas verdes 
Mc – Manutenção e conservação das áreas verdes 
Va – Vias arborizadas 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do ICV. 
Componentes do ICV: 
 

b.1. Cv: cobertura de áreas verdes 
Objetivo: avaliar a cobertura vegetal da área de intervenção. 
Critério de Cálculo: % de área verde (natural ou introduzida) da área total da intervenção 
Pontuação: 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

 Cv ≥ 30 % da área total ótima 100 

20 % da área total boa 70 

10 % da área total regular 50 

Cv < 10% da área total crítica 30 
 

Considerações: Considerou-se situação ótima como sendo 30% ou mais da área total da 
intervenção, destinada a áreas verdes, de manutenção de cobertura natural ou introduzida, 
como praças e bosques. Para este cálculo deve-se considerar a área de terreno permeável 
com vegetação e não a projeção das copas das árvores. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação utilizando ferramentas da 
geoprocessamento. 
Periodicidade: anual. 
 

b.2. Mc: manutenção das áreas verdes 
Objetivo: avaliar se há programas que promovam a preservação das áreas verdes.. 
Critério de Cálculo: (áreas verdes existentes / áreas verdes implantadas no início do 
projeto). 
Pontuação: verificar as implantadas e as que resistiram. 
 

Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Acréscimo de área ótima 100 

Manutenção da área implantada boa 70 

Qualquer alteração nas áreas regular 50 

Extinção das áreas verdes crítica 30 
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Considerações: Este indicador tem como foco a análise da forma de apropriação das áreas 
verdes pelos moradores, tendo como pano de funda a educação ambiental. A verificação da 
conservação de uso das áreas verdes é possível por meio da observação da relação entre 
as áreas verdes implantadas no início do projeto e as que resistiram às transformações 
realizadas pelos moradores. Inicialmente uma praça pode ser utilizada por todos, mas como 
o passar do tempo poderá ser transformada em um campinho de bola, talvez como 
resultado da falta de opções de lazer. Este indicador trará respostas sobre a eficácia da 
previsão de demanda de áreas comuns e programas ambientais. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação utilizando ferramentas da 
geoprocessamento. 
Periodicidade: anual. 
 
b.3. Va: vias arborizadas 
Objetivo: avaliar a % de vias arborizadas. 
Critério de Cálculo: (nº de vias arborizadas / nº total de vias) x 100 
Pontuação: 

Resposta (%) Condições da adequação Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 

Considerações: Considerou-se situação boa um valor acima de 70% das vias (veiculares e 
de pedestres) arborizadas, refletindo no conforto térmico dos pedestres nas vias e áreas de 
circulação comum, assim como na manutenção da sustentabilidade ambiental da área. 
Considerar via arborizada aquela em que a projeção da copa das árvores garanta uma área 
de sombra contínua. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação. 
Periodicidade: anual 
 
c. Indicador de Ocupação de áreas ambientalmente frágeis- IQF 
Objetivo: avaliar as áreas com ocupações em locais ambientalmente frágeis. 
Critério de Cálculo: IQF = (Af + Pa + Cm) / 3 
Sendo: 
Af – Domicílios em áreas ambientalmente frágeis 
Pa – Preservação de áreas de interesse ambiental 
Cm – Conservação e manutenção de APP’s 
Pontuação: de 0 a 100, sendo diretamente proporcional ao critério de cálculo do IQF. 
 
Componentes: 
 
c.1. Af: domicílios em áreas ambientalmente frágeis 
Objetivo: avaliar o impacto de domicílios em áreas ambientalmente frágeis.                                                                                                                                                                                          
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação 
Pontuação:
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Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Domicílios fora de áreas ambientalmente frágeis ótima 100 

Domicílios próximos a áreas ambientalmente 
frágeis no entorno imediato boa 70 

Domicílios em áreas ambientalmente frágeis com 
tratamento. regular 50 

Domicílios em áreas ambientalmente frágeis sem 
tratamento. crítica 30 

 
Considerações: Este indicador visa avaliar o impacto das intervenções sobre áreas 
ambientalmente frágeis ou em seu entorno, entendendo serem estas áreas impróprias à 
ocupação.  
Segundo o Código Florestal, lei federal nº 4.771, artigo 1 Parágrafo único. As ações ou 
omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas e 
demais formas de vegetação natural são consideradas uso nocivo da propriedade (art. 302, 
XI b, do Código de Processo Civil). 
 Neste mesmo Código consideram-se áreas de preservação permanente, artigo 2, inciso e e 
f: 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 
100% na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

 
Segundo a Lei Federal 6766 - Lei de Uso do Solo: em seu artigo 3 parágrafo único, relata 
que não será permitido o parcelamento do solo:  

III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes;  

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;  

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.  

Deste modo os dispositivos concernentes a estas duas legislações federais visam orientar 
os locais apropriados para ocupação. 
Entendem-se situações em que já consolidada a ocupação da área se faz necessária a 
intervenção na mesma do poder público, a fim de solucionar riscos à população e à área 
ocupada, sendo realizados tratamentos como estruturas de contenção, sistemas específicos 
de drenagem, dentre outros, assim como monitoramentos na área. 
Portanto este indicador visa identificar tais situações assim como a adequação do 
tratamento adotado para a área. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação utilizando ferramentas da 
geoprocessamento. 
Periodicidade: anual. 
 
c.2. Pa: preservação de áreas de interesse ambiental 
Objetivo: avaliar existência de áreas de preservação permanente próxima à área de 
intervenção. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação.                                                                                                                                                    
Pontuação: 
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Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Área de Proteção Ambiental Permanente na área 
imediata com tratamento adequado (sinalizado, com 

trilhas demarcadas, dentre outros) com elemento 
delimitante da área 

ótima 100 

Área de Interesse Ambiental na área imediata com 
tratamento adequado (sinalizado, com trilhas 
demarcadas, dentre outros) com elemento 

delimitante da área 

boa 70 

Área de Proteção Permanente ou de Interesse 
Ambiental na área imediata sem tratamento 

adequado (sinalizado, com trilhas demarcadas, 
dentre outros) com elemento delimitante da área. 

regular 50 

Área de Proteção Permanente ou de Interesse 
Ambiental na área imediata sem tratamento 

adequado (sinalizado, com trilhas demarcadas, 
dentre outros) sem elemento delimitante da área. 

crítica 30 

 
Considerações: Serão considerados aqui os seguintes conceitos: 
Área de proteção ambiental: É uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais; 
Área de interesse ambiental: É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou 
nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 
compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 
Em Florianópolis, por suas características peculiares, as áreas de interesse ambiental ou de 
preservação permanente, algumas vezes se confundem com as zonas de interesse social, 
sendo necessária atenção no uso e tratamento destas, na forma de implantação dos 
projetos habitacionais e no impacto causado no entorno. 
É necessário verificar as áreas do entorno do conjunto habitacional para avaliar futuras 
zonas de expansão e ocupação, caso sejam áreas de preservação permanente não é 
permitido a expansão naquela direção. Portanto a existência de elementos que ordene o 
possível crescimento das áreas de intervenção, como o sistema viário, a localização dos 
equipamentos de uso comum, o projeto de implantação, dentre outros, são essenciais para 
uma relação saudável entre a área do projeto e a área de interesse ambiental, quando da 
proximidade destas. 
Será considerada como área imediata àquela que se localiza na divisa com as áreas de 
proteção ambiental, sendo esta área delimitada de acordo com a resolução 303 da 
CONAMA e área de entorno o limite de 50m após esta área delimitada. 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação utilizando ferramentas de 
geoprocessamento. 
Periodicidade: anual. 
 
c.3. Cm: conservação e manutenção de APPs 
Objetivo: avaliar a existência de dispositivos de conservação e manutenção das APP´s, 
áreas de preservação permanente próximas às áreas da intervenção. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pontuação: 
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Condição verificada Condições da Moradia Pontuação 

Melhoria das áreas de preservação ótima 100 

Conservação das áreas de 
intervenção nas áreas de preservação 

(replantio, dentre outros) 
boa 70 

Conservação apenas da área de 
preservação regular 50 

Degradação da área de intervenção e 
da área de preservação crítica 30 

 
Considerações: É necessário verificar os dispositivos de conservação e manutenção da 
APP`s das áreas do entorno do conjunto habitacional pois uma APP´s mal gerenciada pode 
fomentar o avanço da ocupação sobre esta região. 
 
O planejamento e implantação de zonas de conservação no limiar entre a área de proteção 
ambiental e a área de intervenção, como alamedas, ciclovias conjugadas com calçadões e 
áreas de contemplação, e outros elementos irão agregar valor de uso e apropriação correta 
destas áreas pelos moradores. Tais medidas aliadas á programas de educação ambiental e 
conservação realizada pelo órgão competente visam garantir a manutenção e 
sustentabilidade destas áreas. 
 
Fonte provável de dados: Observação pelo técnico da habitação utilizando ferramentas de 
geoprocessamento. 
Periodicidade: anual. 
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4.  ESTRUTURAÇÃO DA METODOLOGIA DE INDICADORES 
 
 
A tabela 1 apresenta de modo ordenado a estruturação do Indicador de Habitabilidade Urbana - IHU. 
 
Tabela 1: Componentes do Indicador de Habitabilidade Urbana – IHU 

INDICADOR DE HABITABILIDADE URBANA-IHU 
 

IHU= (ICM + IQEU + IPU + ISEC + IPA) ÷ 5 

 

Pontuação IHU Situação de Habitabilidade Urbana Características 

0 a 30 habitabilidade crítica Apresenta mais sinais negativos que positivos em relação ao atendimento da manutenção das 
condições internas e externas a capacidade de ser habitado 

31 a 50 habitabilidade regular Condições existentes chegam a atender a maioria dos itens mínimos para a sustentabilidade dos 
fatores descritos. 

51 a 70 habitabilidade boa Poucos aspectos a serem melhorados. 

71 a 100 habitabilidade ótima 

Condições adequadas internas e externas ao domicílio, eficiência nos serviços de infraestrutura, 
equipamentos e programas sociais e demais condições que afetam as condições de sustentabilidade 
sócio-econômica cultural de proteção e preservação a ambiental, associado a  dispositivos  legais que 

asseguram a regularização da propriedade do domicílio. 
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Indicadores Componentes Variável Informação 

Ap – Adequação projetual 
 

Resposta sim Condições Pontuação 

0 a 30% crítica 30 

31% a 50% regular 50 

51% a 70% boa 70 

71% a 100% ótima 100 
 

Ag – Aglomeração 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 2 pessoas ótima 100 

3 pessoas boa 70 

4 pessoas regular 50 

Ag > 4 pessoas crítica 30 
 

ICM - Indicador de 
Condições de Moradia 

 
ICM = (IQA + IQT + ICA) / 3 

 
 

IQA - Indicador de 
Qualidade 

Arquitetônica 
 

(Ap + Ag + Do) / 3 

Do – Densidade 
Ocupacional 

 

Resposta Condições Pontuação 

14< Do ótima 100 

10< Do ≤ 14 boa 70 

8< Do ≤10 regular 50 

8 ≥ Do crítica 30 
 



 

 

 

 

 

PRODUTO 3 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ATRAVÉS DE INDICADORES - REVISÃO 1. 

46 

IQT - Indicador de 
Qualidade Técnica 

 
IQT= (Ma + Hu + Dm) / 3 

Ma – Material adequado 

Condição verificada Condições Pontuação 

Habitações com acabamento de piso (lajota 
cerâmica, taco, laminado, etc.), paredes em 

alvenaria e cobertura em telha ou similar com 
acabamento de forro (laje, pvc, gesso, etc). 

ótima 100 

Habitações com acabamento de piso 
inadequado ou inacabado (lajota cerâmica 
degradada, cimentado não alisado, etc.), 

paredes mistas (alvenaria e/ ou madeira) em 
bom estado de conservação e cobertura em 

telha ou similar em bom estado de 
conservação, sem acabamento de forro. 

boa 70 

Habitações sem acabamento de piso, 
paredes mistas (alvenaria e /ou madeira) 

deterioradas e cobertura em telha ou similar 
deteriorada e sem acabamento de forro. 

regular 50 

Habitações com piso, paredes e/ou cobertura 
com materiais de refugo ou impróprio 
(papelão, chapas metálicas, refugo de 

madeira, zinco, etc). 

crítica 30 
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Hu - presença de sinais de 
umidade e/ou rachaduras 

 
Condição verificada Condições Pontuação 

Sem sinais de umidade e/ou rachaduras ótima 100 

Com pequenos sinais de umidade e/ou 
rachaduras em 1 até 3 cômodos 

boa 70 

Com pequenos sinais de umidade e/ou 
rachaduras acima de 3 cômodos 

regular 50 

Excesso de sinais de umidade e/ou rachaduras crítica 30  

 
Dm - domicílios com 

modificações 

Condição verificada Condições Pontuação 

Sem nenhuma ampliação. ótima 100 

Com ampliação de 1 cômodo. boa 70 

Com ampliação de 2 cômodos. regular 50 

Com ampliação de 3 ou mais cômodos. crítica 30  

Indicador de Conforto 
Ambiental – ICA 

 
ICA= (Vi + Su) /2 

 

Vi - presença de ventilação 
e iluminação direta 

domicílio 

Condição verificada Condições Pontuação 

Grupo A – Vi > 1/6 da área do compartimento 
Grupo C – Vi > 1/8 da área do compartimento 

Grupo D – Vi > 1/10 da área do compartimento. 
ótima 100 

Grupo A – Vi = 1/6 da área do compartimento 
Grupo C – Vi = 1/8 da área do compartimento 

Grupo D – Vi = 1/10 da área do compartimento. 
boa 70 

Grupo A – 1/6 < Vi ≤ 1/8 área do compartimento 
Grupo C – 1/8 < Vi ≤ 1/10 da área do compartimento 

Grupo D – 1/10 < Vi ≤ 1/12 da área do compartimento. 
regular 50 

Grupo A – Vi > 1/8 área do compartimento 
Grupo C – Vi > 1/10 da área do compartimento 
Grupo D – Vi > 1/12 da área do compartimento. 

crítica 30 
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Su: satisfação do usuário 

Condição verificada Condições Pontuação 

Sim – existência de cuidados estéticos internos 
e externos à unidade e ao lote (pintura de 

paredes e aberturas, manutenção de pequenos 
jardins, floreiras e outros detalhes decorativos, 

paisagismo, etc) 

ótima 100 

Sim – existência de cuidados estéticos internos 
e externos à unidade (pintura de paredes e 

aberturas, manutenção de pequenos jardins, 
floreiras e outros detalhes decorativos, etc) 

boa 70 

Sim – existência de cuidados estéticos internos 
à unidade (pintura de paredes e aberturas, etc) 

regular 50 

Não – inexistência de cuidados estéticos 
internos e externos à unidade e ao lote. crítica 30 

 

Ab: Abastecimento de 
água 

 

Resposta sim Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Ca: Condições de 
fornecimento da água 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Indicador de Qualidade dos 
Espaços Urbanos (IQEU) 

 
IQEU= (ISP + IRSV + IEC + 

IDC + IMUAF) ÷5 
 

Indicador de Serviços 
Urbanos - ISP 

Iaa: Indicador de Água 
Iaa = (Ab + Ca + Ac + Ra) / 

4 
 

Ac: Acondicionamento da 
água 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  
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Ra: Registro do 
fornecimento da 

água 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Es: Condições 
de cobertura da 
rede de esgoto 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Ce: Condições 
de coleta do 
sistema de 

esgoto 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Ie: Indicador de Esgoto 
Ie = (Es + Ce + Te) / 3 

 

Te: Tratamento 
do esgoto 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  
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Re: Condições 
de fornecimento 

público de 
energia elétrica 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Rf: Registro do 
fornecimento 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Iel: Indicador de Energia 
Elétrica 

Iel = (Re + Rf + Ip) / 3 
 

Ip: Iluminação 
Pública no 
entorno do 
domicílio 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Indicador de Resíduos 
Sólidos e Varrição – 

IRSV 
 

IRSV = (Cl + Cs + Sv) / 3 
 

Cl: Coleta de lixo 
 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  
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Cs: Coleta seletiva de 
resíduos sólidos 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
 

. Sv: Serviço de varrição 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
 

Rd: Existência de vias com 
rede de drenagem 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  Indicador de Drenagem 
Urbana- IDR 

IDR= (Rd + Ia) /2 
 

Ia: Domicílios com 
ocorrência de 

inundação/alagamento 

Resposta Condições Pontuação 

0 ótima 100 

1 a 30 boa 70 

31 a 50 regular 50 

51 a 100 crítica 30  
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Rp: ruas pavimentadas 
 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Rc: ruas com calçadas e 
vias de pedestre 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Mr: manutenção das ruas 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Indicador de Rede 
Viária – IRV 

IRV = (Rp + Rc + Mr + 
Mc + Me) / 5 

 
 

Me: Manutenção das 
escadarias e rampas de 

acesso público 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
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Mc: manutenção das 
calçadas e vias de 

pedestre 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
 

Ec: existência de 
equipamentos de uso 

comum 

Condição verificada Condições Pontuação 

Sim – existência de espaço comum para 
organização comunitária (centro comunitário) 

com infra-estrutura adequada (salas, wc, 
auditório), local para atividades diversas, como 
festas; praça, playground e quadra esportiva 

ótima 100 

Sim – existência de espaço comum para 
organização comunitária (centro comunitário), 

playground e quadra esportiva. 
boa 70 

Sim – existência de espaço comum para 
organização comunitária (centro comunitário) 

regular 50 

Não – inexistência de espaços de uso comum. crítica 30  

IEC: Indicador de 
Equipamentos Comuns 

IEC = (Ec + Ml) / 2 
 

Ml: manutenção e limpeza 
dos espaços e 

equipamentos de uso 
comum 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Indicador de Defesa 
Civil- IDC 

IDC = (Aup + Rf) / 2 
 

Aup: unidades sem acesso 
a serviços de utilidade 

pública 

Resposta Condições Pontuação 

Aup > 50 crítica 30 

26 a 50 regular 50 

01 a 25 boa 70 

0 ótima 100  
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Rf: unidades em área de 
risco físico 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 ótima 100 

1 a 2 boa 70 

3 a 4 regular 50 

Rf > 5 crítica 30  

Tc: localidade atendida 
pelo transporte coletivo 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Sim – oferta de transporte público dentro da 
área do projeto com pontos distantes até 15 

min de caminhada entre a unidade e o ponto. 
ótima 100 

Sim – oferta de transporte público dentro da 
área do projeto. 

boa 70 

Sim – oferta de transporte público no entorno 
da área do projeto. 

regular 50 

Não – inexistência de transporte público dentro 
da área do projeto ou no entorno. crítica 30 

 

Er: existência de 
rebaixamento das guias de 

calçadas em travessias 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Indicador de 
Mobilidade Urbana e 

Acessibilidade Física – 
IMUAF 

IMUAF = (Tc + Er + Ae + 
Af + Ca) / 5 

 

Ae: adequação de 
equipamentos comuns 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  
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Af: Acesso físico à unidade 

Resposta Condições Pontuação 

Ae > 10 crítica 30 

6 a 10 regular 50 

1 a 5 boa 70 

0 ótima 100  

 
Ca: Condição do acesso 

físico à unidade 
 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Sim – oferta de acesso físico com rampa de 
inclinação máxima de 8,33%, patamares 
intermediários a cada 1m de desnível e 
corrimão dos dois lados. 

ótima 100 

Sim – oferta de acesso físico com rampa de 
inclinação máxima de 8,33% e corrimão dos 
dois lados ou escadaria com patamares a cada 
10 degraus e corrimão dos dois lados 

boa 70 

Sim – oferta de acesso físico com rampa de 
inclinação máxima de 10%, patamares 
intermediários a cada 1m de desnível e 
corrimão dos dois lados ou escadaria com 
patamares intermediários a cada 19 degraus e 
corrimão dos dois lados. 

regular 50 

Não – oferta de acesso físico com rampa com 
inclinação máxima maior que 10%, com 
inexistência de patamares intermediários ou 
corrimão dos dois lados e escadarias sem 
patamares intermediários ou sem corrimão dos 
dois lados. 

crítica 30 

 

Indicador de Propriedade 
Urbana (IPU) 

 
IPU = (ISL+ IPH + IRE) / 3 

 

Indicador de Situação 
Legal - ISL 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100 
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Mi: unidades com uso 
inadequado 

 

Resposta Condições Pontuação 

11 a 100 crítica 30 

6 a 10 regular 50 

1 a 5 boa 70 

0 ótima 100  
Indicador de 
Programas 

Habitacionais – IPH 
IPH = (Mi +  Fa) / 2 

 

Fa: famílias atendidas desde 
o início da intervenção 

Resposta Condições Pontuação 

21 a 100 crítica 30 

11 a 20 regular 50 

1 a 10 boa 70 

0 ótima 100  

Indicador de Relocação 
- IRE 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  
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Indicador de Saúde – IS 
 

Condição verificada Condi
ções  

Pontu
ação 

Sim – oferta de equipamento de saúde complexo (hospital), 
de saúde básica e especialidades (centro de saúde) 
próximos ao local de intervenção e atendimento pelo 
Programa Saúde da Família (PSF). 

ótima 100 

Sim – oferta de equipamento de saúde básico e 
especialidades (centro de saúde) próximo ao local de 
intervenção e atendimento pelo Programa Saúde da 
Família (PSF). 

boa 70 

Sim – oferta de equipamento de saúde básico (posto de 
saúde) próximo ao local de intervenção. 

regular 50 

Não – inexistência de equipamento de saúde básica na 
área do projeto ou no entorno. crítica 30 

 

Indicador Sócio - 
Econômico-Cultural (ISEC) 

 
ISEC = ( IS + IE + IER + ISO + 

IEL) / 5 
 

Indicador de Educação 
– IE 

IE = (Ac +  Cp + Ec) / 3 
 

Ac: acesso de crianças de 7 
a 14 anos à educação 

básica 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100  
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Cp: Acesso de adolescentes 
de 15 a 17 anos a cursos e 
programas de 
profissionalização 

 

Condição verificada Condições  Pontuação 

Sim – oferta de oficinas profissionalizantes na 
área de intervenção agregada a programa de 
incentivo (remuneração, estágio, programa 
primeiro emprego, dentre outros) e capacitação 
(curso de línguas, informática, e outros). 

ótima 100 

Sim – oferta de programa de capacitação na 
área de intervenção, agregada a programa de 
incentivos. 

boa 70 

Sim – oferta de programa de capacitação 
próximo á área de intervenção, agregada a 
programa de incentivos. 

regular 50 

Não – inexistência de oferta de oficinas ou 
programas de capacitação próximos à área de 
intervenção, agregada a programa de 
incentivos. 

crítica 30 

 

Ec: Escolaridade do chefe 
de família 

Resposta Condições Pontuação 

Ensino Fundamental incompleto crítica 30 

Ensino Fundamental Completo regular 50 

Ensino Médio incompleto boa 70 

Ensino Médio completo ótima 100  

Indicador de Emprego e 
Renda 

IER = (Sc + Mc + Sf + 
Ab) / 4 

 

Sc: situação empregatícia 
da família 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100  
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 Mc: domicílios com mulher 
chefe de família 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 10 ótima 30 

11 a 20 boa 50 

21 a 50 regular 70 

51 a 100 crítica 100 
 

 
Sf: situação da renda da 

família após implantação do 
projeto 

Resposta Condições Pontuação 

0 crítica 30 

1 a 30 regular 50 

31 a 50 boa 70 

51a 100 ótima 100 
 

 Ab - acesso a bens duráveis 

Resposta Condições Pontuação 

0 crítica 30 

1 a 30 regular 50 

31 a 50 boa 70 

51a 100 ótima 100 
 

 
Indicador Social – ISO 

ISO = (Ac + Ap) / 2 
 

Ac: acesso de crianças de 0 
a 6 anos a creche 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 
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Ap: acesso de crianças e 
adolescentes de 7 a 17 anos 

a programas sócio-
educativos no período extra-

escolar 
 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 
 

  

Ai: Acesso de pessoas com 
idade superior a 65 anos a 

programas sociais de 
atenção ao idoso 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100 
 

 

Indicador de 
Esporte e Lazer- 

IEL 
 
 

Condição verificada Condições Pontuação 

Sim – oferta de equipamento de lazer e/ou 
esporte para adultos, adolescentes e crianças 

próximo ao local de intervenção. 
ótima 100 

Sim – oferta de equipamento de lazer e/ou 
esporte para adolescentes e crianças próximo 

ao local de intervenção. 
boa 70 

Sim – oferta de equipamento de lazer e/ou 
esporte para crianças próximo ao local de 

intervenção. 
regular 50 

Não – inexistência de equipamentos de lazer 
e/ou esporte próximo ao local de intervenção. 

crítica 30 
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Qr: qualidade de Água dos 
Rios Urbanos 

 

Resposta Condições Pontuação 

Classe 1 ótima 100 

Classe 2 boa 70 

Classe 3 regular 50 

Classe 4 ou sem classificação crítica 30  

Indicador de Preservação 
Ambiental (IPA) 

 
IPA = (IQAA + ICV + IQF) / 3 

 

Indicador de Qualidade 
Ambiental – IQAA 

IQAA= (Qr + De + Dp + 
Dl) / 4 

 

De: destinação Final de 
Esgotos 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Tratamento final adequado em estação central, 
com medidas de controle ambiental. 

ótima 100 

Tratamento final adequado em estação 
específica ao local, com medidas de controle 

ambiental. 
boa 70 

Destinação à estação de tratamento sem 
controle ambiental, como fossa séptica. 

regular 50 

Inexistência de qualquer tratamento quanto à 
destinação final do sistema de esgoto ou 

destinação inadequada. 
crítica 30 
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Dp: destinação final de 
águas pluviais 

Condição verificada Condições Pontuação 

Destinação final adequada em dissipadores ou 
lagoas de infiltração, com medidas de controle 

ambiental. 
ótima 100 

Destinação final adequada em dissipadores ou 
lagoas de infiltração, sem medidas de controle 

ambiental. 
boa 70 

Destinação final inadequada em canais, rios, 
baías, e outros corpos hídricos sem qualquer 

controle ambiental. 
regular 50 

Sem qualquer tratamento quanto à destinação 
final. 

crítica 30 
 

Dl: destinação final de lixo 
domiciliar 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Existência de tratamento diferenciado do lixo 
(coleta seletiva e reciclagem) e destinação do 
lixo orgânico para aterro sanitário altamente 

controlado. 

ótima 100 

Destinação do lixo orgânico para aterro 
sanitário altamente controlado. 

boa 70 

Destinação do lixo orgânico para aterro 
sanitário controlado. 

regular 50 

Destinação do lixo orgânico para aterro 
sanitário em condições inadequadas (lixão). 

crítica 30 
 

Indicador de Cobertura 
Vegetal – ICV 

ICV = (cv + mc + va) /3 
 
 

Cv: cobertura de áreas 
verdes 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Cv ≥ 30 % da área total ótima 100 

20 % da área total boa 70 

10 % da área total regular 50 

Cv < 10% da área total crítica 30  
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Mc: manutenção das áreas 
verdes 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Acréscimo de área ótima 100 

Manutenção da área implantada boa 70 

Qualquer alteração nas áreas regular 50 

Extinção das áreas verdes crítica 30  

Va: vias arborizadas 
 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Indicador de Ocupação 
de áreas 

ambientalmente 
frágeis- IQF 

IQF = (Af + Pa + Cm ) / 3 
 

Af: domicílios em áreas 
ambientalmente frágeis 

Condição verificada Condições Pontuação 

Domicílios fora de áreas ambientalmente 
frágeis 

ótima 100 

Domicílios próximos a áreas 
ambientalmente frágeis no entorno imediato boa 70 

Domicílios em áreas ambientalmente 
frágeis com tratamento. regular 50 

Domicílios em áreas ambientalmente 
frágeis sem tratamento. 

crítica 30 
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Pa: preservação de áreas 

de interesse ambiental 
 

Condição verificada Condições Pontuação 

Área de Proteção Ambiental 
Permanente na área imediata com 

tratamento adequado (sinalizado, com 
trilhas demarcadas, dentre outros) com 

elemento delimitante da área 

ótima 100 

Área de Interesse Ambiental na área 
imediata com tratamento adequado 
(sinalizado, com trilhas demarcadas, 

dentre outros) com elemento delimitante 
da área 

boa 70 

Área de Proteção Permanente ou de 
Interesse Ambiental na área imediata 
sem tratamento adequado (sinalizado, 
com trilhas demarcadas, dentre outros) 

com elemento delimitante da área 

regular 50 

Área de Proteção Permanente ou de 
Interesse Ambiental na área imediata 
sem tratamento adequado (sinalizado, 
com trilhas demarcadas, dentre outros) 

sem elemento delimitante da área 

crítica 30 

 

  
Cm: conservação e 

manutenção de APPs 
 

Condição verificada Condições Pontuação 

Melhoria das áreas de preservação ótima 100 

Conservação das áreas de intervenção nas 
áreas de preservação (replantio, dentre outros) boa 70 

Conservação apenas da área de preservação regular 50 

Degradação da área de intervenção e da área 
de preservação 

crítica 30 
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5.  OBTENÇÃO DOS DADOS  
 

 
Para a obtenção das informações necessárias à aplicabilidade deste projeto, será proposto 
um questionário, que será preenchido através de pesquisas de campo, como também com 
informações de outras fontes oficiais, entidades federais, estaduais e municipais, a fim de 
contribuir na implementação da sistemática de avaliação de impacto dos programas e 
projetos, considerando os aspectos social, econômico e ambiental.  
 
Para a complementação dos dados de qualidade de espaços urbanos, de propriedade 
urbana, de preservação ambiental e sócio-econômico-cultural, serão levantadas as 
informações institucionais já registrados pela secretaria municipais e demais órgãos, ou 
entidades estaduais e federais, a fim de se estabelecer um processo de monitoramento e 
avaliação gerencial, considerando a análise da adequação entre os objetivos deste projeto, 
as condições institucionais de execução e a adequação à estratégia global. 
 

A periodicidade com que as medições dos indicadores poderão ser realizadas dependerá da 
disponibilidade de tempo dos técnicos municipais para esta atividade como também da 
disponibilidade da periodicidade dos dados serem coletados. Inicialmente poderia-se aplicar 
este estudo ano a ano para algumas informações disponíveis fazendo-se assim uma análise 
temporal para avaliação da implantação da Política Habitacional Municipal, de qualquer 
modo, os dados disponibilizados pelo censo demográfico tem periodicidade somente de 10 
em 10 anos. Necessita-se em um estudo futuro a definição de cada informação por 
entidades e periodicidade de coleta. 
  
A sugestão dos técnicos municipais com relação às áreas que tiveram alguma intervenção 
de programa habitacional seria a previsão de uma avaliação sistemática após um ano ou 
após dois anos para análise do impacto do programa, verificação das necessidades 
encontradas, quais dificuldades que persistem e as mudanças ocorridas no espaço. 
 
5.1. ORIENTAÇÕES PARA APLICABILIDADE 
 
Como forma de orientação para tratamento dos dados obtidos através da metodologia 
proposta apresentaremos, a seguir, um exemplo de análise e conclusões. 
 
 
Como exemplo de análise e conclusões temos o Indicador de Serviços Públicos e 
Indicador de Qualidade Ambiental Urbana – IQAU que foi aplicado para o município de 
Pinhais – PR na região metropolitana de Curitiba nos anos de 1991, 1996 e 2000. 
 
5.1.1 COMO EXEMPLO DE ANÁLISE TEMOS O INDICADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
QUE É UM INDICADOR COMPONENTE DO IQAU UTILIZADO NO ESTUDO 
SUPRACITADO. 
 
ISP- Indicador dos Serviços Públicos  
ISP = (IAA + IES + IRS + IDR + IEL)/ 5 
Sendo: 
IAA - Indicador de abastecimento de água 
IES - Indicador de esgoto  
IRS – Indicador de Resíduos Sólidos 
IDR – Indicador de Drenagem 
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IEL - Indicador de Energia Elétrica 
 
 
Para exemplificar usaremos o indicador de abastecimento de água  
 
5.1.1.1 INDICADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (IAA) 
 
5.1.1.1a. INDICADOR DE COBERTURA DE ATENDIMENTO (ICA) 
 
Pontuação: 
ICA 1991 = 99,84 (%) 
ICA 1996 = 100 (%) 
ICA 2000 = 100 (%) 
Análise: Praticamente todas as residências são atendidas por rede de água. 
Recomenda-se: Que o serviço de água continue expandido em conjunto com o aumento de 
domicílios. 
 
5.1.1.2 INDICADOR DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (IQA) 
 
Pontuação: 
IQA 1991 = 70,28 (%) 
IQA 1996 = 91,67 (%) 
IQA 2000 = 93,05 (%) 
Análise: Segundo as análises da água fornecida a qualidade é ótima. 
Recomenda-se: Que o monitoramento seja sempre efetivo para controle da água distribuída 
estar diretamente ligado a saúde da população. 
11.1.1.3 Indicador da Saturação do Sistema Produtor (ISA) 
 
Pontuação: 
ISA 1991 = 0 (%) 
ISA 1996 = 0 (%) 
ISA 2000 = 100 (%) 
Análise: Até o ano 2002, o PARANASAN irá executar em Pinhais obras no Rio do Meio 
(Plantas Karla, Walde Rosi Galvão, Pio XII, Jardim Triângulo, Bois Bologne, Vila Amélia, Vila 
Indiaqui). Ao todo serão 84,5km de rede coletora, 2 km de coletor tronco e 4600 ligações 
domiciliares. Como visto este programa pretende atender o déficit tanto de água como de 
esgoto de Pinhais. 
Recomenda-se: Que a expansão da rede de água seja em conjunto com redes de esgoto e 
que os programas vigentes consigam suprir o déficit de coleta de esgoto pela fragilidade 
ambiental da região. 
 
Voltando ao Indicador Abastecimento de Água - IAA. 
 
IAA = (ICA + IQA + ISA) /3 
Pontuação: 
IAA 1991 = 56,70 (%) 
IAA 1996 = 63,89 (%) 
IAA 2000 = 97,68 (%) 
Análise: Verificou-se que todos os domicílios são atendidos por rede de água, sendo a água 
distribuída de boa qualidade com previsão de planos para expansão deste serviço. Mas 
verificou-se que no local as redes de esgoto não acompanham a expansão da rede de água. 
Recomenda-se: Que a expansão da rede de água seja acompanhada pela expansão 
também no sistema de esgoto. 



 

 

 

 

 

PRODUTO 3 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ATRAVÉS DE INDICADORES - REVISÃO 1. 

67 

5.1.2 INDICADOR DE ESGOTO (IES) 
 
5.1.2.2 INDICADOR DE SATURAÇÃO DO TRATAMENTO (IST) 
 
Pontuação: 
IST 1991 = 0 
IST 1996 = 0 
IST 2000 = 100 
Análise: De acordo com dados do município em 1999 apenas 11,7% da população era 
atendida por rede de esgoto e destes 23,1% eram tratados. Os Programas do PROSAM e 
PARANASAN vieram cobrir um déficit neste sistema, e deverão ser atendidos os bairros do 
Planta Karla, Rosi Galvão e Jardim Triângulo, após o término do primeiro programa 
constata-se que há ainda deficiências neste atendimento e espera-se que com a conclusão 
do segundo este problema já possa estar sanado. 
Recomenda-se: Que por se tratar de uma região de manancial, todos os domicílios sejam 
atendidos por rede de esgoto e após coleta um efetivo tratamento para evitar a poluição dos 
rios existentes. 

 
5.1.3INDICADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (IRS) 

 
5.1.3.1 INDICADOR DE COLETA DE LIXO (ICL) 
 
Pontuação: 
ICL 1991 = 0 
ICL 1996 = 100 
ICL 2000 = 100 
Análise: Em 1991 somente 80% da população possuíam rede de água, sendo este serviço 
estendido para toda a população em 1996 e 2000. 
Recomenda-se: Que o serviço sempre seja executado para 100% da população, devido às 
conseqüências do não recolhimento destes materiais poluírem diretamente o ambiente. 
11.1.3.2 Indicador de Tratamento e Disposição Final (IDF) 
 
Pontuação: 
IDF 1991 = 50 
IDF 1996 = 50 
IDF 2000 = 50 
Análise: O aterro do Caximba é um aterro controlado com condições adequadas de 
funcionamento, não sendo o ideal por não apresentar o menor impacto de degradação dos 
recursos naturais. 
Recomenda-se: Que o aterro seja revisto adequando-o para funcionar com melhores 
condições, minimizando a poluição das águas superficiais e subterrâneas, controlando os 
gases, cuidado no aspecto visual e dos maus odores. 
11.1.3.3 Indicador da Saturação da Disposição Final (ISR) 
 
Pontuação: 
ISR 1991 = 0 
ISR 1996 = 0 
ISR 2000 = 100 
Análise: O aterro do Caximba está próximo de finalizar seu funcionamento devido sua 
capacidade sido esgotada. 
Recomenda-se: A participação efetiva do município no consórcio intermunicipal para estudo 
de um novo local para a disposição dos resíduos sólidos, pois esta é uma questão 
emergencial para toda a região metropolitana. 
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Voltando ao Indicador de Resíduos Sólidos IRS 
IRS = (ICL + IDF + ISR)/ 3 
Pontuação: 
IRS 1991 = 16,66 
IRS 1996 = 50,00 
IRS 2000 = 83,33 
Análise: A questão dos resíduos sólidos em Pinhais sempre foi levada a sério, pois afeta 
diretamente a qualidade das águas dos rios. A coleta de lixo foi sendo estendida ao longo 
dos anos para atender a toda a população, chegando ao ano 2000 com o atendimento a 
100% da população. 
Recomenda-se: Aos agentes municipais prioridade com a questão da coleta dos resíduos 
sólidos assim como o tratamento e disposição final que conseqüentemente evita a poluição 
causada pela má disposição destes. 
 
5.1.4 INDICADOR DE DRENAGEM URBANA (IDR) 
 
5.1.4.1 INDICADOR DE METRAGEM DA REDE DE DRENAGEM (IMD) 
 
Pontuação: 
IMD 1991 = 0 
IMD 1996 = 0 
IMD 2000 = 0 
Análise: Havia somente poucas ruas com rede de drenagem, sendo a maioria com valas a 
céu aberto. 
Recomenda-se: Construção de um sistema de drenagem adequado, pois a situação 
existente propicia o represamento das águas pluviais nas ruas, sendo em época de cheias 
um empecilho para o cidadão. 
5.1.5 Indicador de Energia Elétrica (IEL) 
 
Pontuação: 
IEL 1991 = 100 
IEL 1996 = 100 
IEL 2000 = 100 
Análise: O serviço de energia elétrica atende a toda a população do município. 
Recomenda-se: Que este serviço continue a ser prestado com a mesma eficiência. 
 
Voltando ao item ao Indicador de Serviços Públicos 
ISP= (IAA + IES + IRS + IDR + IEL) 45 
Pontuação: 
ISP 1991 = 34,67 
ISP 1996 = 42,78 
ISP 2000 = 76,20 
 
Análise final para o Indicador de Serviços Públicos: Alguns serviços públicos básicos 
são atendidos, como o abastecimento de água para toda a população com água de boa 
qualidade, energia elétrica, coleta de lixo, mas a coleta de esgoto não atende todas as 
residências assim como o sistema de drenagem. 
 
Recomenda-se Análise final para o Indicador de Serviços Públicos: Que sejam 
estendidos o atendimento dos serviços de esgoto e drenagem para toda a população e que 
o crescimento do número de domicílios seja acompanhado pela expansão da infra-estrutura 
de saneamento. 
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5.2 EXEMPLO DE CONCLUSÕES APÓS O CÁLCULO DA PONTUAÇÃO FINAL DO 
IQAU. 
 
Após a aplicação os valores de pontuação do IQAU permaneceram entre 50 a 75, 
considerado como estágio moderado de qualidade ambiental urbana, pois as condições 
existentes chegam a atender mais do que 50% os itens mínimos para uma qualidade 
ambiental, sendo que apenas com o direcionamento de algumas ações públicas 
conseguiria-se melhorar as condições do meio antrópico. 
 
Após o levantamento das condições positivas do local pesquisado para a avaliação da 
qualidade ambiental urbana, concluiu-se que: 
o setor de energia elétrica apresenta capacidade de atender à demanda em crescimento; 
há inclusão do município nos projetos de expansão da rede de esgoto; 
há atendimento da demanda de água tratada, sendo esta de ótima qualidade, e o 
município está inserido nos projetos de expansão do sistema de abastecimento de água da 
RMC. 
 
Elaboraram-se algumas ações de melhoria que poderiam ser necessárias verificando-se os 
aspectos negativos: 
disponibilidade de mais linhas de transporte coletivo; 
necessidade de melhoria na rede de esgoto, pois se verificou predominância de fossas 
sépticas com riscos a contaminação do lençol freático; 
necessidade de execução correta de rede de drenagem e eliminação de ligações 
clandestinas de esgoto, pois se notaram valetas a céu aberto, com escoamento de águas 
residuárias diretamente para os rios, pondo em risco a qualidade de água e saúde pública, 
melhores condições de saúde pública para diminuição do coeficiente de mortalidade infantil; 
construção de equipamentos para recreação como parques, praças, campos de futebol; 
melhoria ao apoio logístico a polícia militar; 
apoio social com a construção de creches, postos de saúde e posto policial; 
controle do crescimento populacional, pois há a possibilidade de adensamento em 
loteamentos localizados próximos aos rios com risco de contaminação. 
 
Efetivamente o indicador mostrou a realidade local, pois com o aumento da ocupação, a 
infra-estrutura acompanhou a expansão urbana. Contudo este acompanhamento não foi 
totalmente apenas de modo regular, delimitando assim as melhorias propostas. O aumento 
do índice do IQAU de 59,33 ano de 1991, de 59,65 em 1996 para 74,76 para o ano 2000 
deve-se ao fato de terem sido feito investimentos nestes locais nos últimos anos pelos 
órgãos estaduais e mesmo pela prefeitura. Como exemplo temos os programas do 
PROSAM e PARANASAN, sendo o último ainda está em andamento. Houve também 
expansão da coleta de lixo e parceria do município no consórcio intermunicipal para escolha 
de um novo local de disposição final dos resíduos. Contudo não se pode esquecer que a 
área estudada é uma região de manancial, sensível a grande densificação, o que aconselha 
a um controle intenso da ocupação, permanecendo um desafio para a manutenção da 
qualidade de água dos rios em conjunto com a expansão territorial. 
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6.  ORIENTAÇÃO A TRABALHOS FUTUROS 

 

Para a compatibilização da metodologia proposta com a realidade municipal verifica-se a 

necessidade de aplicação desta proposta em uma área do município de Florianópolis, o que 

pode ser trabalhado em um estudo futuro. Neste estudo se monitorará o comportamento de 

cada indicador proposto e sua efetividade, podendo assim ser reaquedada a metodologia a 

realidade local.   

 

Após a análise final dos técnicos municipais foi definida inicialmente como área prioritária 

para aplicação da metodologia proposta a Comunidade do Chico Mendes, de qualquer 

modo também poderá no futuro ser aplicada a outros projetos.  
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7.  QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 
 
O questionário a seguir é embasado na tabela anteriormente observada de indicadores de 
dados, relacionados ao Indicador de Condições de Moradia (ICM). Os dados extra-domicílio, 
ou seja, institucionais serão coletados junto às instituições municipais, estaduais e federais e 
será utilizada posteriormente para o cálculo dos indicadores de espaços urbanos (IQEU), 
propriedade urbana (IPU), sócio-econômico-cultural (ISEC) e de preservação ambiental 
(IPA). 
 
Observação: Este questionário será re-estruturado no produto 04, para adequação 
conforme a estruturação dos indicadores apresentados neste trabalho. 
 
1. DADOS DO ENTREVISTADO 

1.1Nome ___________________________________________________________ 

1.2 Sexo: 1 - Masculino  2 - Feminino              

1.3 Idade ______ anos 

1.4 Número de moradores neste domicílio: _____ Homens        _____ Mulheres 

1.5 Idade dos moradores: 0 a 6 ___ 7 a 14 ____ 15 a 17___ 18 a 30 ____ 31 a 64 ___ 65 ou 

mais ___ 

 

2. DADOS DA LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO 

2.1 Município ______________________________ 

2.2 Localidade  1 - Urbana  2 - Rural ______________________________________ 

2.4 Logradouro / Bairro ______________________________________________________ 

2.5 N° / Complemento ___________________________ 

 

3. DADOS DO DOMICÍLIO 

3.1 Tipo de domicílio:  1 – Domicílio precário (barraco)  2 - Cômodo  3 - Casa  4 - 

Apartamento 

  5 - Coletivo  6 – Outro: __________________________________________________ 

Qual é o tamanho do domicílio em metros quadrados? 

 

3.4 Número de cômodos neste domicílio: ______ 

Observação: Adotou-se a descrição do IBGE para definição de cômodo, considerando-se 
todo compartimento, coberto por um teto e limitado por paredes, que fosse parte integrante 
do domicílio particular e permanente, com exceção de corredor, alpendre, varanda aberta, 
garagem, depósito e outros compartimentos utilizados para fins não-residenciais, quartos e 
salas são definidos como cômodos. 
 
3.5 Tipologia construtiva do domicílio:  1 - Madeira  2 - Alvenaria  3 - Mista: Madeira e 

Alvenaria  4 – Outro: _____________________________________________________ 
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3.6 Tipologia construtiva de pisos e coberturas: 1- Piso e cobertura adequados  2- Piso 

inadequado   3 – Cobertura inadequada 

Observações:_______________________________________________________________

__________________________________ 

Verificar no texto quais os critérios de adequação e não-adequação 

 

3. Número de vasos sanitários neste domicílio: ______ 

4. Existem sinais de umidade e/ou rachaduras no domicílio? 1 – SIM  2 – NÃO 

5. O domicílio possui ventilação e iluminação natural e direta? 1 – SIM  2 – NÃO 

6. Foram feitas melhorias na unidade? 1 – SIM  2 – NÃO 

7. Havendo modificações, quais foram realizadas? 1 – PINTURA 2 – REFORMA 3 - 

AMPLIAÇÕES 

8. Quais os cômodos que sofreram modificações?_______________ 

9. Existe evidência de cuidados estéticos com o domicílio? 1 – SIM  2 – NÃO 

 

4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Perguntar ao entrevistado usuário do abastecimento de água 

 

4.1 A forma de abastecimento de água utilizada neste domicílio é: 

  1 - Rede geral       2 - Poço ou nascente (na propriedade)  3 – Outra: ___________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4.2 A água utilizada neste domicílio chega:      1 - Canalizada em pelo menos um cômodo 

 2 - Canalizada só na propriedade ou terreno           3 - Não canalizada 

 4 - Outra: ________________________________________________________________ 

 

4.3 Que tipo de reservatório de água há neste domicílio?  1 – Reservatório externo  

 2 – Reservatório interno  - 3 Não há reservatório  

 

4.4 O reservatório encontra-se permanentemente fechado?  1 - Sim      2 - Não              3 - 

Não há reservatório. 

 

4.5 A água que você recebe é limpa?   1 - Sim  2 – Não 

 

4.6 A água que você recebe tem cheiro ou gosto?   1 - Sim  2 – Não 
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4.7 São realizadas amostras com a avaliação de coliformes na água utilizada para 

consumo? 1 - Sim  2 – Não  3 – Outros: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4.8 A água que você recebe é medida (tem hidrômetro)?   1 - Sim  2 – Não 

 

4.13 Ocorre falta de água?   1 – Sim  2 – Não. Com qual freqüência? _______ 

 

5. ESGOTO SANITÁRIO 

Perguntar ao entrevistado usuário da coleta e destinação de esgoto 

 

5.1 Neste domicílio o esgoto é canalizado?   1 - Sim  2 – Não 

 

5.2 O esgoto deste domicílio é direcionado para:  

 1 – Rede pública de esgoto         2 - Galeria Pluvial  3 – Fossa séptica isolada 4 – Poço sem 

isolamento 5 - corpos hídricos locais como córregos, lagos ou mar) 4 - Não pôde ser 

constatado 

 

5.2 Neste domicílio as águas servidas (provenientes de pias e ralas, etc.) são canalizadas?   

1 - Sim  2 – Não 

 

5.3 Águas servidas (provenientes de pias e ralas, etc.) são destinadas para caixa de 

gordura?       1 - Sim         2 – Não 

 

5.4 As águas servidas (provenientes de pias, chuveiro, etc.) possuem destinação final para: 

 1 – Rede de pública de esgoto         2 - Galeria Pluvial  3 – Outros (fossa séptica isolada, 

poço sem isolamento, corpos hídricos locais como córregos, lagos ou mar): 

_________________________________________________________________________. 

 4 - Não pôde ser constatado 

 

5.5 O esgoto deste domicílio apresenta vazamento?   1 - Sim  2 – Não                         3 – 

Outros (Apenas em épocas de chuvas, etc.): _________________________________. 
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5.6 Existe mau cheiro de esgoto neste domicílio?     1 - Sim           2 – Não                       3 – 

Outros (Em épocas de baixa ocorrência de chuvas, de elevadas temperaturas, etc.): 

__________________________________________________________________________ 

 

5.7 Você recebe cobrança pelo serviço de esgoto?   1 - Sim  2 – Não 

 

5.8 A empresa prestadora do serviço atende as reclamações?   1 - Sim  2 – Não          3 – 

Não há prestação de serviços. 

 

5.9 Você está satisfeito com o serviço de esgoto?   1 - Sim  2 – Não  3 – Não há prestação 

de serviços. 

 

6. RESÍDUO SÓLIDO DOMICILIAR 

Perguntar ao entrevistado usuário da coleta e destinação dos resíduos sólidos 

 

6.1 De maneira geral, você acha que esta rua é limpa?   1 - Sim  2 – Não 

 

6.2 Existe papel, latinhas de cerveja ou refrigerante, garrafinhas de plástico, tampinhas de 

garrafa, etc., jogados na calçada ou na rua? 

 

6.3 Existem cestinha ou lixeiras para jogar lixo graúdo (lata de cerveja e/ou refrigerante, 

garrafinha de plástico, papel etc.) nesta rua?   1 - Sim  2 – Não 

 

6.4 Existem fezes de animal na calçada desta rua?   1 - Sim  2 – Não 

 

6.5 Você joga lata de cerveja ou refrigerante, garrafa de vidro, de plástico (pet), saco de 

plástico na calçada, rua ou mato?   1 - Sim  2 – Não 

 

6.6 Você joga maço de cigarros amassado, saquinho de papel, ponta (bituca) de cigarro no 

chão, rua ou mato?   1 - Sim  2 – Não 

6.7 Você recebeu algum panfleto explicando sobre a destinação correta para o lixo?            1 

- Sim  2 – Não 

 

6.8 Você participou de alguma reunião onde foram explicadas questões referentes à 

preservação do meio ambiente?  1 - Sim  2 – Não 
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6.9 Você está satisfeito com a varrição realizada nesta rua?   1 - Sim  2 – Não              3 - 

Não serviços de varrição 

 

6.10 A empresa que responsável pelo serviço de varrição atende as reclamações? 

 1 - Sim  2 – Não  3 - Não há serviços de varrição 

 

6.11 Existe lixo jogado em terrenos vazios, áreas públicas ou beira de córrego próximo à 

sua casa?   1 - Sim  2 – Não  

 

6.12 O lixo deste domicílio é: 

 1 - Coletado pelo serviço de limpeza  2 - Colocado em caçamba de serviço de limpeza  3 - 

Queimado  4 - Enterrado  5 - Jogado em terreno baldio ou logradouro 

 6 - jogado em rio, lago ou mar  7 - Outro destino: _____________________________. 

 

6.17 Existe serviço de coleta seletiva de lixo na sua rua?   1 - Sim  2 – Não 

6.18 Você sabe qual é o destino do material recolhido na coleta seletiva? 

 

7. ENERGIA ELÉTRICA 

Perguntar ao entrevistado usuário dos serviços de energia 

 

7.1 Esse domicílio é atendido pelo serviço de energia elétrica? 1 - Sim 2 – Não 

 

7.2 Você recebe cobrança pelo serviço de energia?   1 - Sim  2 – Não 

 
8. ESPAÇOS COMUNS 
 
8.1 Existem espaços para a realização de reuniões ou outras atividades comuns aos 
moradores? 1 – SIM  2 - NÃO 
 
 
8.2 Na existência destes espaços, eles têm seu uso desviado de atividades coletivas, sendo 
apropriados para atividades particulares? 1 – SIM  2 - NÃO 
 
 
8.3 É realizada a limpeza e manutenção regular destes locais? 1 – SIM  2 - NÃO 
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