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1 APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório final contém os produtos anteriormente desenvolvidos para a TR-14, 
sendo: 

1.1. Produto 01: Relatório técnico de apresentação e avaliação de sistemas alternativos de 
monitoramento de planos, programas e projetos; 

1.2. Produto 02: Proposta de processo de monitoramento e avaliação gerencial;  
1.3. Produto 03: Proposta de sistemática de avaliação de impacto dos programas e projetos 

através de indicadores; 
1.4. Produto 04: Relatório Final 
 
Com as devidas correções e complementações resultantes da avaliação anteriormente 
realizada pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF, a compilação dos 
documentos citados acima serve de subsídio para atender ao Plano Municipal de 
Assentamentos Subnormais – PEMAS, possibilitando a avaliação e a readequação dos 
projetos e programas habitacionais municipais e de outros investimentos públicos associados 
que possam influenciar os indicadores de qualidade de vida em áreas de interesse social de 
Florianópolis. 
 
Como um dos princípios de gestão da PMF, o monitoramento permanente dos resultados dos 
programas e projetos de ações governamentais terá como suporte o conteúdo desenvolvido 
neste plano de trabalho e apresentado neste relatório final e nos manuais de implantação e 
rotina que demonstram a correta aplicação e avaliação das metodologias expostas nos 
produtos 02 e 03, para sua efetiva aplicação. 
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2 A POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS  

O produto 01 teve como principal objetivo apresentar o estudo e avaliação de possíveis 
alternativas de sistemáticas de monitoramento para avaliação e adequação dos projetos e 
programas decorrentes da implantação da Política Habitacional de Florianópolis, tendo em 
vista a adoção da sistemática que melhor se adequasse às condições técnicas e 
administrativas do município. 

Tais sistemáticas apresentadas são adotadas por instituições que desenvolvem projetos 
semelhantes e objetivam ser mecanismo gerencial eficiente que controle e assegure a correção 
dos procedimentos técnicos e operacionais adotados na implantação da política habitacional 
municipal destas. 

No documento citado foram apresentados ainda o contexto  do município de Florianópolis, um 
quadro da Política Habitacional Municipal até a atualidade e outras informações relevantes na 
consideração da problemática habitacional deste município. 
 
2.1 O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E SUA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL 
 
2.1.1 O Contexto da Cidade de Florianópolis1 
 
Em uma primeira fase, a função estratégica da Ilha de Santa Catarina marcou a formação e 
consolidação da ocupação do espaço com características próprias, durante longo período de 
sua história. As comunidades primitivas e sua arquitetura, presentes na paisagem do interior da 
Ilha, ainda servem de reminiscências dessa trajetória. Outra fase, identificada com o papel de 
centro político administrativo do estado, consolidou o núcleo urbano do centro histórico. O mar 
foi elemento de presença que protagonizou uma história de mais de dois séculos e meio no 
intercâmbio, na extração como meio de subsistência e na formação da bagagem cultural de 
Florianópolis.  

Na década de 1970 iniciou-se a substituição das residências unifamiliares por prédios 
multifamiliares, comerciais e serviços no núcleo e nos bairros adjacentes (Trindade, pantanal, 
Carvoeira e Itacorubi). Estes bairros passaram a abrigar as sedes das empresas estatais como 
Eletrosul, Celesc, Telesc e as universidades públicas UFSC e UDESC, bem como alguns 
órgãos do governo estadual, dinamizando a expansão do centro histórico. A partir dos anos 80 
que o turismo passou a adquirir relevância econômica e servir de promotor de modificações 
culturais e paisagísticas significativas. Foram anos marcados pela expansão urbana 
desvinculada ao centro, gerada basicamente pela atividade de turismo de lazer. Este fenômeno 
alterou a fisionomia urbana, implementando condições de valorização do produto turístico 
como hotéis, restaurantes, loteamentos, casas de segunda residência ou de aluguel, 
principalmente aquelas mais próximas da orla.  

As sucessões de cadeias e morros, as lagoas, os mangues, os promontórios, as praias, a costa 
recortada da Ilha, características peculiares deste território, que perfazem 42% de área 
reservada à preservação permanente, incorporam-se significativamente na dinâmica, ora como 
evocativo de comunicação, ora como movimento para o próprio uso turístico, ora como disputa 
dos distintos segmentos sociais pela ocupação desses espaços. A beleza natural virou 
rapidamente o atrativo de referência à promoção do turismo, procurando aliar os recursos 
naturais à consolidação econômica, e foi a partir dessa realidade que a urbanização se 
acelerou, transformando significativamente as áreas urbanizáveis dos balneários. 
 
                                                 
 
1 FLORIANÓPOLIS, 2002. 
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Descrição Área (Km²) % 
Superfície Total 451,00 100 
Superfície de Área Continental 12,10 2,70 
Superfície de Área Insular 438,90 97,30 
Áreas Urbanas e de Expansão Urbana 186,98 41,00 
Área de Preservação Permanente (APP) 189,42 42,00 
Área de Preservação com Uso Limitado (APL) 74,60 17,00 

Tabela 1- Dados da superfície de Florianópolis.  
 
Com a intensificação do fenômeno turístico, ocorreu a grande fragmentação do crescimento 
que do centro tradicional para os vários balneários, notadamente nas costas norte e leste da 
Ilha. Os efeitos desse processo foram inúmeros. Para muitos observadores, esse fenômeno 
distribuiu mais desordem do que organização, exigindo múltiplos ajustes, ampliando as 
demandas por suprimentos de infra-estrutura como saneamento, energia elétrica, drenagem e 
demais serviços urbanos. Ocorreram desfigurações estruturais na paisagem natural, 
conseqüentemente comprometendo a balneabilidade das praias da Ilha.  

Sem a redução do crescimento urbano no centro principal e histórico de Florianópolis, 
expandiram-se os demais núcleos urbanos, convertendo a urbanização em um fenômeno poli 
nucleado e descentralizado, exigindo permanentes ajustes, melhorias e a criação de condições 
de sobrevivência para muitos segmentos excluídos no processo. 

2.1.2 A questão Habitacional até os dias Atuais 2 

Os primeiros conjuntos habitacionais populares da região de Florianópolis foram construídos na 
segunda metade da década de 1960, no âmbito das políticas da ditadura militar para o setor de 
financiamento e construção de imóveis, com recursos do Banco Nacional de Habitação. Nesse 
sentido, este organismo foi fundado em 1964 para implementar uma política habitacional capaz 
de dinamizar o mercado de imóveis para um amplo espectro de camadas sociais, 
principalmente as classes médias, para quem foram destinados aproximadamente três quartos 
dos recursos mobilizados pelo banco em toda sua curta história de pouco mais de 20 anos.  

Os conjuntos populares locais, em sua maior parte, foram conjuntos habitacionais compostos 
por unidades unifamiliares, que utilizavam grandes glebas de terra em áreas muito periféricas, 
seguindo o mesmo padrão do que se implantava pelo Brasil afora. Nessa ocasião, foram 
criados bairros periféricos formados pela repetição de pequenas casas de duas águas, em 
quadras que se repetiam, sem maior preocupação com composições urbanas que pudessem 
favorecer o aparecimento de espaços públicos dotados de qualidade para congregação das 
populações moradoras. Este mesmo padrão repetiu-se desde as grandes regiões 
metropolitanas até as pequenas cidades, passando pelas cidades médias, privilegiando assim 
um crescimento com tecidos urbanos de densidades extremamente baixas. Reforçavam estas 
características o fato dessas implantações não se fazerem exatamente nos limites da área 
urbana ocupada, mas muito além dela, deixando para trás vazios urbanos a serem preenchidos 
posteriormente por processos especulativos. 

Nas cidades de maior porte, foram conjugadas as edificações unifamiliares através de 
pequenos blocos de apartamentos em geral de quatro pavimentos, muito padronizados e 
repetidos. Não contavam, em qualquer grau, com elementos de maior qualidade na elaboração 
de seus projetos, tanto no que dizia respeito às edificações, quanto à composição geral dos 
conjuntos e áreas comuns. No aglomerado urbano de Florianópolis, devido a este predomínio 
de conjuntos tipicamente formados por casas, os novos bairros assim constituídos se 
espraiaram pelas periferias continentais, onde o preço da terra era muito mais barato do que na 
                                                 
 
2 PIMENTA, 2005. 
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parte insular do conjunto urbano, onde a concorrência pelo uso do solo por residências 
secundárias, junto às praias e às áreas próximas, já encarecia a terra e, evidentemente, 
encarecia também a terra estocada das grandes planícies nas partes centrais da ilha, entre as 
praias. As habitações populares assim realizadas eram edificadas sobre terrenos que variavam 
entre 250 m segundo as normativas municipais, resultando em ruas do mesmo padrão do 
restante do espaço da cidade. 

O tamanho dos lotes, compatíveis com os padrões praticados usualmente pelo mercado, 
propiciava taxas de ocupação baixas na origem das edificações. Estas características 
propiciaram o aparecimento de dois fenômenos inter-relacionados: a melhoria das edificações 
e a melhoria dos bairros. O crescimento do aglomerado urbano provocava a diminuição do 
isolamento das áreas ocupadas pelos conjuntos, e o distanciamento inicial destes bairros de 
casas populares se rompia pela expansão da malha urbana através da melhoria dos 
transportes, das vias de ligação, dos serviços e equipamentos citadinos.  

Concomitante a este processo, a poupança familiar podia ser dirigida à expansão da área 
edificada, melhorando sensivelmente o tamanho e a qualidade das casas, elevando-se o 
padrão dos bairros. Assim, muitos moradores tinham suas rendas elevadas pela melhor 
inserção da família no mercado de trabalho, como resultado da permanência na cidade. 
Aqueles moradores que considerassem tentadores os novos preços mais elevados de  suas 
casas, quando comparados à sua renda, vendiam os imóveis para, com a renda obtida, 
procurarem melhorar sua condição social em outra localização. A quase totalidade dos bairros 
edificados desta maneira abriga hoje populações cuja situação econômica se distancia muito 
daquela dos mais necessitados dentro do espaço urbano. Muitas edificações reformadas 
tornaram-se casas grandes, muitas vezes assobradadas, multiplicando a área construída, de 
tal maneira que alguns desses bairros nem permitem mais a identi ficação de suas origens em 
casas populares. 

Passadas quatro décadas desde a construção dos primeiros conjuntos habitacionais no 
Aglomerado Urbano de Florianópolis percebe-se o agravamento das condições habitacionais a 
partir dos anos 90. As migrações se intensificaram pela expulsão de populações rurais no 
Estado de Santa Catarina onde a pequena agricultura vê-se atrelada ao grande agro-negócio 
voltado para a exportação de carnes frigorificadas e soja. A seletividade crescente dos 
pequenos agricultores que podem permanecer em atividade no campo, expulsando famílias 
que buscam na capital do estado as condições de sua sobrevivência.  

Coincide, com esse fato, o aumento da migração de populações pobres com o aumento muito 
grande dos preços da terra na região, onde o turismo e a construção de residências 
secundárias disputa o mercado de terras com as demais atividades. Muitas áreas cujo uso se 
fazia pela construção de residências de populações de baixas rendas começam a ser 
disputadas por classes médias que não têm mais acesso às zonas mais privilegiadas. Os mais 
pobres são assim compelidos a ocupar as franjas e os interstícios mais indesejáveis do espaço 
da cidade. As periferias continentais onde o preço dos lotes ainda é acessível tornam-se tão 
longínquas que o custo dos transportes tende a inviabilizar o trabalho, agravando a pobreza 
pela redução da renda. Muitas populações optam pelas localizações mais próximas à zona 
central do aglomerado urbano. Os morros mais centrais já haviam sido ocupados por 
populações mais antigas e os novos migrantes dirigem-se então para as áreas mais elevadas, 
mais íngremes e mais instáveis dos morros para permanecer no centro, enquanto parcelas 
mais numerosas voltam-se para uma coroa de morros num raio de distâncias intermediárias 
com relação ao centro, criando novas ocupações em áreas até então preservadas.  

A presença do Estado no campo da habitação social no aglomerado urbano de Florianópolis 
decresce brutalmente quando escasseiam os recursos federais baratos, oriundos das 
poupanças populares voluntárias (Cadernetas de poupança) e compulsórias (Fundo de 
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garantia por tempo de serviço - FGTS). Destas verbas, índices nacionais apontam que 
aproximadamente 25% destinaram-se a habitações populares, indo os três quartos restantes 
para imóveis destinados às rendas mais elevadas da sociedade, alimentando a indústria da 
construção civil e o sistema financeiro correspondente. A crise que se inicia em 1973 e que se 
aprofunda nos anos 1980 e 90 perdura até hoje e faz desaparecerem os recursos finance iros 
baratos para a habitação. Desde então, praticamente são anulados os investimentos estatais 
nesta área social, agravando muito as condições de vida urbana. 

As políticas econômicas seguidas incessantemente desde o início dos anos 90 até hoje 
privilegiaram os setores exportadores para garantir o pagamento da dívida externa, e os juros 
internos elevados para atrair recursos internacionais, levando o país a taxas de crescimento 
muito baixas e ao estrangulamento do mercado interno. Desconsiderou-se qualquer 
perspectiva de investimento estrutural em serviços públicos urbanos e construção de 
habitações em massa, como fatores de crescimento econômico sustentado e criação de 
empregos.  

Desta forma, os resultados observados provocam a reprodução ou o agravamento da pobreza 
e das condições de penúria habitacional. A alternativa encontrada pelos pobres tem sido o 
processo de instalação por ocupação irregular de terra urbana e a lenta melhoria de seus 
imóveis pelo investimento da minguada poupança, por anos a fio, na autoconstrução. 

 

Figura 1 – Número de pessoas por invasão. 
Fonte: Aeroconsult, adaptada por IGPlan, 2006.  
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População residente 
1991 2000 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 
Município e Distritos 

hab hab % hab % hab hab % hab % 
Florianópolis 255.390 239.996 93,97 15 394 6,03 342.315 332.185 97,04 10.130 2,96 

1 Florianópolis 192.075 192.075 100,00 - - 228.869 228.869 100,00 - - 
2 Ribeirão da Ilha 14.228 9.400 66,07 4.828 33,93 20.392 20.340 99,74 52 0,26 
3 Campeche - - - - - 18.570 17.100 92,08 1.470 7,92 

4 Ingleses do Rio 
Vermelho 

5.862 4.498 76,73 1.364 23,27 16.514 15.875 96,13 639 3,87 

5 Cachoeira do Bom 
Jesus 

4.509 3.226 71,55 1.283 28,45 12.808 10.855 84,75 1.953 15,25 

6 Canavieiras 4.092 2.816 68,82 1.276 31,18 10.129 9.459 93,39 670 6,61 

7 Lagoa da 
Conceição 14.794 10.777 72,85 4.017 27,15 9.849 9.051 91,90 798 8,10 

8 São João do Rio 
Vermelho 

1.864 1.085 58,21 779 41,79 6.791 5.571 82,04 1.220 17,96 

9 Pântano do Sul 3.961 3.160 79,78 801 20,22 5.824 5.089 87,38 735 12,62 

10 Santo Antônio de 
Lisboa 12.925 12.434 96,20 491 3,80 5.367 4.723 88,00 644 12,00 

11 Barra da Lagoa - - - - - 4.331 3.812 88,02 519 11,98 
12 Ratones 1.080 525 48,61 555 51,39 2.871 1.441 50,19 1.430 49,81 

Tabela 2: Demografia da população residente total, por situação de domicílio (urbano e rural) segundo 
os Distritos do Município de Florianópolis (1191 a 2000). 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000.  

 

Os dados da tabela acima ao serem comparados com os dados da população informal do 
município de Florianópolis, revelam aproximadamente 20% (vinte por cento) de seus munícipes 
vivendo em situação precária de habitabilidade. Estes números podem ser verificados na 
tabela abaixo: 

Nº. Comunidade Área (m2) Nº. casas População Tempo de 
Ocupação (anos) 

1 AREAIS DOS CAMPECHE  101 394 18 
2 ARRANHA CÉU 10.912 362 1.411 25 
3 BAIXADA DO SAPÉ 6.820 176 686 25 
4 CAEIRA DA VILA OPERÁRIA 75.116 1.115 4.348 20 
6 CARVOEIRA  83 323 20 
7 CCI 2.519 66 257 15 

10 JARDIM ILHA CONTINENTE 9.497 303 1.181  
11 MACLAREN 3.589 116 451 10 
12 MONTE CRISTO 7.806 238 929  
13 MONT SERRAT 78.885 1.166 4.548 100 
14 MORRO DA CAIXA I 17.200 533 2.079 50 
15 MORRO DA CAIXA II 6.608 213 832  
16 MORRO DO JANGA 36.267 465 1.814 25 
17 MORRO DA MARIQUINHA 8.493 230 898 25 
18 MORRO DA PENITENCIÁRIA 16.598 502 1.960 50 
19 MORRO DA QUEIMADA 16.776 318 1.239 40 
20 MORRO DO 25 22.050 653 2.548  
21 MORRO DO ATANÁSIO 34.936 467 1.823  
22 MORRO DO BALÃO 19.586 272 1.062 25 
23 MORRO DO CÉU 344 66 257  
24 MORRO DO FLAMENGO 5.136 121 473 30 
25 MORRO DO HORÁCIO 32.750 898 3.504 40 
26 MORRO DO MOCOTÓ 18.898 387 1.507 100 
28 MORRO DO QUILOMBO  335 1.305  
29 MORRO DO VINO (CAJU) 10.404 103 403  



 
 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
7 

31 NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO 

3.956 128 500  

32 NOVA ESPERANÇA 2.726 93 363  
33 NOVA JERUSALÉM 10.912 362 1.411 10 
35 PC3 792 36 142  
36 PANTANAL  102 398  
37 PONTA DO LEAL 1.300 50 195  
38 ADÃO DOS REIS  7 27  
39 ÂNGELO LAPORTA 1.777 17 66  
40 VILA DO ARVOREDO  201 784  
41 JOSÉ BOITEUX 4.822 87 341  
42 LAUDELINA CRUZ LEMOS 1.035 35 137  
43 RIO TAVARES (SETA)  75 292  
44 RIO TAVARES II  40 155  
45 SERRINHA I 29.054 408 1.593 20 
46 SERRINHA II 2.993 90 349 20 
47 SANTA CLARA/MONS. TOPP 2.676 45 177 40 
48 SANTA TERRZINHA I 5.291 222 867  
49 SANTA TEREZINHA II 5.106 143 557  
50 TAPERA I 52.451 836 3.260  
51 TAPERA II 17.117 366 1.429  
52 VILA APARECIDA I 8.772 399 1.557 40 
53 VILA APARECIDA II 6.477 310 1.208 40 
54 VILA SANTA ROSA 4.803 28 108  
55 VILA SANTA VITÓRIA 10.276 329 1.283  
56 MORRO DO TICO TICO 7.606 221 863 40 
57 PANAIA 8.369 31 119  
60 COSTEIRA I  100 389 25 
61 COSTEIRA II  130 509  
62 COSTEIRA III  44 173  
63 COSTEIRA IV  30 117  
64 COSTEIRA V  30 117  
65 CARTÓDROMO I  100 390  
66 MORRO DO MOSQUITO  36 140  
67 RUA DOS NAVEGANTES  18 70  

 SOMA 629.501 14.438 56.319  
 Ocupações que fazem parte do Maciço do Morro da Cruz 

Tabela 3: Assentamentos precários de Florianópolis - 2004. 
Fonte: TR n°004/HBB/PMF 2002 – Revisão e Edição da Política Habitacional de Florianópolis. 
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Figura 2: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Local de Florianópolis.  
Fonte: ANDERSEN, João Fernand. UFSC.  
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Figura 3 – Índice de Desenvolvimento Humano de Florianópolis.  
Fonte: ANDERSEN, João Fernando. UFSC. 
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Figura 4 – Detalhe do IDHL nas localidades de Florianópolis.  
Fonte: ANDERSEN, João Fernando. UFSC. 
 



 
 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
10 

Vale ressaltar que, em paralelo com a realidade dos munícipes que vivem em situação precá ria 
de habitabilidade, os índices de desenvolvimento humano apresentaram um crescimento 
expressivo entre 1991 e 2001. 

2.2 POLÍTICA HABITACIONAL DE FLORIANÓPOLIS. 

A versão preliminar da Política Habitacional de Florianópolis (PHF) enfatiza a exemplo da 
Agenda 21 Nacional, a importância da conquista gradativa de padrões cada vez mais elevados 
de sustentabilidade social, econômica e ambiental, a partir da quebra de padrões gerenciais 
ultrapassados no âmbito da administração pública municipal e da ampliação da part icipação 
dos cidadãos. 

Florianópolis dispõe de um nível de centralidade muito forte na região metropolitana e sua 
estrutura ocupacional confirma a seletividade qualitativa dos serviços financeiros e técnicos 
especializados, consolidado-a como pólo com tendências metropolitanas peculiares. Sua 
característica principal é o fato de apenas 2,70% é continental restando os 97.30% na porção 
insular. 

O objetivo da Política Habitacional de Florianópolis é o atendimento das questões 
habitacionais, mas o âmbito para a sua validação abrange aspectos administrativos, políticos, 
financeiros e legais, estendendo-se por espaços e ambientes urbanos de diferentes escalas e 
matizes sociais. Esta Política propõe a instalação de um processo permanente, cuja 
contrapartida é o compromisso de mudança de comportamento administrativo, de textos legais, 
de procedimentos de trabalho e de mobilização social que garantam a sua viabilidade, 
traduzindo-se em importante componente de qualificação de vida urbana de Florianópolis.  

Nesse sentido, a PHF não apenas esboça as suas intenções, mas também os processos para 
sua implantação a fim de universalizar o acesso à moradia, com a melhoria das condições de 
habitabilidade, de preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, avançando  
na construção da cidadania. Objetiva-se, portanto, produzir novas soluções para problemas 
antigos, incorporando como condição uma integração mais efetiva entre os diferentes setores 
da administração e entre o governo e a sociedade, sendo que qualquer produção habitacional 
deverá contemplar as variáveis sócio-culturais, de geração de trabalho e renda, de serviços de 
infra-estrutura urbana de desenvolvimento e organização comunitária, que compõem o 
contexto do cotidiano da vida urbana no município de Florianópolis. 

2.2.1 Considerando as divergências sociais. 

Paradoxalmente, a cidade que figura entre as que oferecem melhores condições de vida 
apresenta também um quadro social preocupante, especialmente considerando as tendências 
de crescimento da população de baixa renda. Em 1992, havia 46 áreas em comunidades 
consideradas de interesse social, perfazendo uma população fixa de aproximadamente 32.000 
habitantes. Atualmente, estima-se uma população da ordem de 46.000 habitantes vivendo com 
renda média de até 2 salários mínimos, conseqüentemente em habitações precárias, carentes 
de infra-estrutura urbana e equipamentos sociais, além da restrição ao uso dos bens e serviços 
de saúde, educação e lazer. 

Essas populações concentram-se nas franjas dos manguezais, nas pontas de dunas, mas 
encostas de morros, principalmente naqueles mais próximos ao centro da cidade, identificados 
como áreas de risco ou de preservação. 

A invasão de terras ocorre em áreas menos valorizadas pelo mercado. Apesar de o “direito” de 
invasão ter sido admitido, isso não tem assegurado o direito à cidade, aos seus produtos e 
serviços.  Conforme dados da Política Habitacional de Florianópolis (2002), a evolução da 
população de baixa renda variou da ordem de 20.000, em 1987, para 30.000, em 1997, e, 
finalmente, 40.000, em 1997. 
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2.2.2 Fluxo Migratório e Déficit Habitacional. 

De acordo com dados da Política Habitacional de Florianópolis, o problema de uso e ocupação 
não se limita à ocupação presente, mas se eleva com o contingente migratório que chega à 
cidade. A fixação destes imigrantes recai primeiramente sobe o município que apresenta as 
condições mínimas de sobrevivência, não importando, num primeiro momento, às condições de 
habitabilidade. 

Evidenciou-se por outro lado, a reversão da dinâmica demográfica da região, gerando uma 
situação pouco usual nas áreas de regiões metropolitanas, onde as ampliações das taxas de 
crescimento populacional ocorrem em ondas sucessivas da cidade pólo em direção às mais 
periféricas. No caso de Florianópolis ocorre uma inversão, uma vez que a cidade recupera a 
segunda posição, no censo de 2001, quando dentro do comportamento padrão deveria estar 
em último lugar. 

Ano % na Região Metropolitana de Florianópolis 
1980 13 
1991 14 
1996 14 
2000 15 
Tabela 4: Percentual da população da região X população de SC.  
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2002. 
 

N° de Migrantes por Município – Dados IBGE Municípios 

1980 1991 1996 2000 
Florianópolis 68.436 99.432 128.743 165.892 

São José 43.379 77.255 92.345 117.988 
Palhoça 5.866 30.352 38.264 50.973 
Biguaçu 5.868 11.133 15.188 20.607 

Tabela 5: População residente não natural dos municípios da área conurbada de Florianópolis.  
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2002. 
 
Com uma população superior a 340.000 habitantes, o déficit habitacional no município de 
Florianópolis é estimado em 12.000 habitações populares para a classe de baixa renda.  

 
Descrição das Áreas N° de áreas N° de domicílios Estimativa de moradores 

Inundações 2 200 840 
Desabamentos 16 1.100 4.620 
Em faixa de domínio de linhas 
de transmissão e vias 

1 400 1.680 

Proteção de mananciais 5 300 1.260 
Preservação Permanente 15 1.400 5.880 
Total 39 3.100 13.020 
Tabela 6: População em áreas de risco ou proteção ambiental.  
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2002. 
 
Diante da dimensão que essa dinâmica está assumindo, é o comprometimento do ambiente 
urbano a face mais visível do processo, tornando imprescindível tanto discutir quanto formular 
soluções, priorizar ações e estabelecer políticas transformadoras. Desta forma, o entendimento 
do processo de urbanização representa uma importante função, que é a de afastar os 
simulacros que encobrem a realidade e desvendar as demais dimensões e inter -relações, seja 
da exclusão social, das precárias condições habitacionais ou das depredações do ambiente 
urbano. 
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2.2.3 Instrumentos Legais e Planejamento Territorial.  

De acordo com a PHF (2002), embora Florianópolis disponha de uma legislação bastante 
ampla, essa se mostra ainda insuficiente para a implementação de uma política  de moradia 
social, carecendo de um conjunto de instrumentos legais que ofereça bases para a remediação 
dos problemas associados ao uso e ocupação local.  

Especificamente em Florianópolis, a questão da habitação apresenta certa gravidade na 
medida em que, em contraponto às altas taxas de crescimento populacional, o território é 
fisicamente delimitado pelas bordas do mar, com exceção dos limites de São José, sendo 
ainda composto por 42% de áreas de preservação permanente. Essas condições aumentam o 
custo dos imóveis e reduz significativamente as possibilidades de acesso a terra.  

No Plano Diretor do Distrito-Sede e dos balneários encontram-se mapeadas as Áreas 
Residenciais Predominantes Zero (ARP-0), indicando áreas de favelas existentes e outras 
definidas para abrigar loteamentos populares, como iniciativa de solução de problemas de 
caráter social, mas que dissociada de outras iniciativas não tem surtido efeito ou assegurado 
esta destinação. O que vem ocorrendo na prática é a transformação de parcelas de Áreas de 
Exploração Rural (AER) em ARP-0, para a execução de conjuntos habitacionais, mas que, ao 
serem atendidos os parâmetros legais, inviabilizam o atendimento das camadas sociais mais 
necessitadas.  Segundo PHF (2002), os projetos de alteração de zoneamento das Áreas de 
Exploração rural para Áreas Residenciais Predominantes têm sido aprovados sem muitas 
dificuldades, mas a ausência de dispositivos que determinem critérios claros básicos de 
inserção urbana dessas áreas, bem como de valorização paisagística desses conjuntos, 
comprometem sua função e adequação. 

Outro aspecto que enfraquece o gerenciamento ocupacional é a fragilidade do vínculo entre 
planejamento e gestão urbana, que dificulta a solução efetiva das irregularidades nas 
exigências urbanísticas. Os procedimentos de planejamento e gestão urbana ocorrem paralelos 
a uma produção da cidade irregular bastante intensa. O mecanismo de controle existente é 
exercido pelo município através de seus órgãos é tido como ineficiente e deficitário em relação 
às demandas que se apresentam, agravado pela ineficiência do processo de punição aos 
infratores. A estrutura administrativa, os instrumentos rígidos e burocráticos e os procedimentos 
têm sido incapazes de dar conta dessa situação que se espalha rapidamente por todo território, 
criando áreas de residência, de segregação e de precariedade de ocupação. 
Conseqüentemente, a aplicação da legislação resultará em exigências rigorosas para os que 
adotam os procedimentos legais, ou mostrar-se ausente para os que atuam clandestinamente. 

Desta forma, é fundamental a revisão dos instrumentos e procedimentos para assegurar a 
recuperação e qualificação das áreas degradadas, irregulares, clandestinas ou segregadas. 
Para tanto, faz-se de fundamental importância o reforço da integração do planejamento e da 
gestão urbana articulada com a participação dos cidadãos. 
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Situação Área de 
Abrangência 

Dispositivo Legal Municipal 

Aplicado (A) Não Aplicado (NA) Centro Balneários 
Perímetro Urbano A  X X 
Parcelamento do Solo A  X X 
Zoneamento de Usos e Ocupações do Solo 
Urbano 

A  X X 

Proteção Ambiental / Unidades de Conservação A  X X 
Tombamento e Proteção Cultural A  X X 
Direito de Preempção A  - - 
Direito Oneroso de Construir A  X X 
Transferência do Direito de Construir A  X X 
Zonas Especiais de Interesse social  NA - - 
Imposto Progressivo  NA - - 
Parcelamento ou Edificação Compulsória  NA - - 
Usucapião Especial  NA - - 
Direito de Superfície  NA - - 
Operações Urbanas Consorciadas  NA - - 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança  NA - - 
Regularização Fundiária  NA - - 
Desapropriação com Pagamento com Títulos de 
Dívidas Públicas  NA - - 

Tabela 7: Situação de Legislação Urbana de Florianópolis / 2001.  
Fonte: FLORIANÓPOLIS, 2002. 
 
Finalmente, a moradia social, as áreas de interação social, o transporte público e o uso do solo 
são elementos indissociáveis para uma gestão urbana comprometida com a melhoria da 
qualidade urbana, da mesma forma que uma política mais abrangente e eficaz é fundamental 
para o equilíbrio social e ambiental do município. 

 

2.2.4 Mecanismos de controle. 
 
Entre os mecanismos de controles observados na PHF (2002), seguem algumas diretrizes, 
sendo elas: 

- Contenção das ocupações e parcelamentos irregulares e clandestinos, nas áreas impróprias 
para o uso habitacional; 

- Eliminação das ingerências políticas e administrativas no processo de fiscalização; 

- Interação entre as diversas áreas de fiscalização no âmbito municipal, estadual e federal;  

- Participação da sociedade civil no processo de fiscalização; 

- Implementação de uma nova postura administrativa para o exercício de fiscalização, 
objetivando restaurar a presença e a autoridade municipal através da eficiência e eficácia no 
controle das transgressões à legislação, com ênfase no combate às construções irregulares 
e clandestinas. 

Esses mecanismos e suas diretrizes somam-se aos interesses e necessidades dos cidadãos e 
gestores de Florianópolis, sendo, portanto, considerados neste trabalho como norteadores para 
o seu processo de estruturação, bem como para tomadas de decisões.  
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3 METODOLOGIA DE PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO GERENCIAL  

A partir da contextualização do Município de Florianópolis, sua situação geral e os 
conhecimentos sobre sua política publica habitacional, foram levantadas metodologias que 
serviriam de base para a proposição do processo de monitoramento e avaliação gerencial, 
descritas a seguir: 

- Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI - Project Management Institute); 

- Quadro Lógico; 

- Controle de gestão e avaliação de resultados na gestão  pública. 

3.1 INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (PMI – PROJECT MANAGEMENT  
INSTITUTE). 

Estabelecido em 1969 e sediado na Filadélfia, Pensilvânia EUA, o Project Management 
Institute (PMI®) é a principal associação mundial sem fins lucrativos em Gerenciamento de 
Projetos, atualmente com mais de 170.000 associados em 150 países.  

O PMI desenvolveu o padrão de referência "PMBOK® Guide", Um Guia do Conjunto de 
Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guide to the Project Management Body of 
Knowledge), que traz o universo de conhecimento intrínsecos à profissão de gerenciamento de 
projetos.  

De acordo com o PMBok, “o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus 
requisitos.” (2003, p.08).  

O guia apresenta ainda as áreas de conhecimento do gerente de projetos, descritas a seguir:  

1. Gerenciamento de integração do projeto; 

2. Gerenciamento de escopo do projeto; 
3. Gerenciamento do tempo do projeto; 
4. Gerenciamento de custos do projeto; 
5. Gerenciamento da qualidade do projeto; 
6. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; 
7. Gerenciamento das comunicações do projeto; 
8. Gerenciamento dos riscos do projeto; 
9. Gerenciamento das aquisições do projeto. 

Gerenciamento de integração do projeto  

Lida com processos relacionados a: 

- Desenvolver o termo de abertura do projeto, 

- Desenvolver a declaração do escopo preliminar do projeto,  

- Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto,  

- Orientar e gerenciar a execução do projeto, 

- Monitorar e controlar o trabalho do projeto, 

- Controle integrado de mudanças e  

- Encerrar o projeto. 
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Gerenciamento de escopo do projeto  

Envolve a verificação de que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho 
necessário, para que seja concluído com sucesso.  

- Planejamento do escopo,  

- Definição do escopo,  

- Criar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP),  

- Verificação do escopo e  

- Controle do escopo. 

Gerenciamento do tempo do projeto  

Lida com os processos relacionados, são relativos ao término do projeto no prazo correto.  

- Definição da atividade,  

- Seqüenciamento de atividades, 

- Estimativa de recursos da atividade,  

- Estimativa de duração da atividade, 

- Desenvolvimento do cronograma e 

- Controle do cronograma. 

Gerenciamento de custo do projeto  

Visa assegurar que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. 

- Estimativa de custos,  

- Orçamentação e  

- Controle de custos. 

Gerenciamento da qualidade do projeto  

Visa garantir que o projeto irá satisfazer os objetivos para os quais foi realizado. 

- Planejamento da qualidade,  

- Realizar a garantia da qualidade e  

- Realizar o controle da qualidade. 

Gerenciamento dos recursos humanos do projeto  

Visa organizar e gerenciar a equipe do projeto. 

- Planejamento de recursos humanos,  

- Contratar ou mobilizar a equipe do projeto,  

- Desenvolver a equipe do projeto e  

- Gerenciar a equipe do projeto. 
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Gerenciamento das comunicações do projeto  

Busca a geração, coleta, disseminação, armazenamento e destinação final das informações do 
projeto de forma oportuna e adequada.  

- Planejamento das comunicações,  

- Distribuição das informações,  

- Relatório de desempenho e  

- Gerenciar as partes interessadas. 

Gerenciamento dos riscos do projeto  

Lida com processos relacionados a: 

- Planejamento do gerenciamento de riscos, 

- Identificação de riscos,  

- Análise qualitativa de riscos,  

- Análise quantitativa de riscos, 

- Planejamento de respostas a riscos e  

- Monitoramento e controle de riscos. 

Gerenciamento das aquisições do projeto  

Lida com processos referentes à compra ou aquisição de produtos, serviço s ou resultados e 
gerenciamento de contratos.  

- Planejar compras e aquisições,  

- Planejar contratações, 

- Solicitar respostas de fornecedores,  

- Selecionar fornecedores,  

- Administração de contrato e  

- Encerramento do contrato. 

3.1.1 Grupo de Processos em Gerenciamento de Projetos 

Outra importante definição do PMbok é a divisão do projeto em cinco grupos de processos de 
gerenciamento necessários a qualquer projeto, descritos a seguir:  

Grupo de processos de iniciação: Define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto. 

Grupo de processos de planejamento: Define e refina os objetivos e planeja a ação necessária 
para alcançar os objetivos e o escopo para os quais o projeto foi realizado. 

Grupo de processos de execução: Integra pessoas e outros recursos para realizar o plano  de 
gerenciamento do projeto. 

Grupo de processos de monitoramento e controle : Mede e monitora regularmente o progresso 
para identificar variações em relação ao plano de gerenciamento do projeto, de forma que 
possam ser tomadas ações corretivas quando necessário para atender aos objetivos do 
projeto. 
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Grupo de processos de encerramento: Formaliza a aceitação do produto, serviço ou resultado 
e conduz o projeto ou uma fase do projeto a um final ordenado. 

Os grupos de processos são atividades sobrepostas que oco rrem em diversos níveis de 
intensidade durante todo o projeto. (PMBOK, 2003, p. 67). 

 

 

Figura 5: Interação de grupos de processo em um projeto.  
Fonte: Guia PMBOK, p.68. 
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Figura 6: Resumo do alto nível das interações entre os grupos de processos.  
Fonte: PMBOK, 2003.p,42. 
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Figura 7: Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos e as áreas de 
conhecimento de um projeto. Fonte: PMBOK, 2003.p70.  
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3.1.2 Grupo de processos de monitoramento e controle. 

Esse grupo constituí-se dos processos realizados para observar a execução do projeto, de 
forma que possíveis problemas possam ser identificados e que possam ser tomadas ações 
corretivas, quando necessário, para controlar a execução do projeto. Inclui a coleta, edição e 
disseminação das informações sobre o desempenho e a avaliação das medições e tendências 
para efetuar melhorias no projeto e envolve os seguintes processos: 

- Monitorar e controlar o trabalho do projeto; 

- Controle integrado de mudanças; 

- Verificação do escopo; 

- Controle do escopo; 

- Controle do cronograma; 

- Controle de custos; 

- Realizar o controle da qualidade; 

- Gerenciar a equipe do projeto; 

- Relatório de desempenho; 

- Gerenciar as partes interessadas; 

- Monitoramento e controle de riscos; 

- Administração de contrato. 

Monitorar e controlar o trabalho do projeto 

De acordo com o GUIA Pmbok (2003, p. 94), o monitoramento é um aspecto do gerenciamento 
de projetos que é realizado durante todo o projeto, sendo que o monitoramento contínuo 
permite que a equipe de gerenciamento tenha uma visão clara da saúde do projeto, 
identificando as áreas que exigem atenção especial. O processo monitorar e controlar o 
trabalho do projeto está relacionado a:  

- Comparação do desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento do projeto. 

- Avaliação do desempenho para determinar se são indicadas ações preventivas ou 
corretivas, e recomendar essas ações conforme necessário. 

- Análise, acompanhamento e monitoramento de riscos do projeto para garant ir que os riscos 
sejam identificados, que o andamento seja relatado e que planos de respostas a riscos 
adequados estejam sendo executados. 

- Manutenção de uma base de informações precisas e corretas relativas ao(s) produto(s) do 
projeto e a sua documentação associada até o término do projeto. 

- Fornecimento de informações para dar suporte a relatórios de andamento, medições de 
progresso e previsões. 

- Fornecimento de previsões para atualizar o custo atual e as informações sobre o 
cronograma atual. 

- Monitoramento da implementação de mudanças aprovadas quando e conforme ocorrem. 
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Do PMI foram considerados ainda os conhecimentos gerados especificamente para 
Gerenciamento de Projetos em Governo e Gerenciamento de Portifólio de Projetos. 

3.2 QUADRO LÓGICO 

O Quadro Lógico3 foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa Norte-Americano, utilizando 
os conceitos do sistema Logical Framework Approach (Logframe), passando a ser adotado 
pela Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID) no final dos anos 60. A partir de 
então, passou a ser adotado por diversas agências internacionais de desenvolvimento e 
cooperação. 

Segundo o BID, o Quadro Lógico “é uma ferramenta baseada em resultados para concepção, 
desenho, execução, controle e avaliação de projetos.” (2002, página principal). Ele auxilia na 
estruturação do processo de planejamento do projeto e apresenta as informações essenciais 
para os envolvidos em num formato fácil de ser lido. 

Essa metodologia também é utilizada como base no Método Zopp (Ziel Orientierte Project 
Plannüng: Planejamento de Projetos Orientado para Objetivos), que foi desenvolvido pela 
Agência Alemã de Cooperação (GTZ), na década de 80, por meio da incorporação de um 
processo participativo, com utilização de técnicas de moderação e visualização. 

O Quadro Lógico é desenvolvido a partir das seguintes etapas: 

- Análise de envolvidos 

- Análise de Problemas 

- Análise de Objetivos 

- Análise de Alternativas 

- Matriz de Quadro Lógico 

A Matriz de Quadro Lógico tem como objetivo demonstrar:  

- Porque o projeto deve ser executado; 

- O que o projeto quer alcançar; 

- Como o projeto vai obter os resultados; 

- Quais os fatores externos importantes para o êxito do projeto; 

- Como se pode/ consegue avaliar o êxito do projeto; 

- Onde vão ser encontrados os dados para a avaliação do projeto; 

- Quanto custará o projeto.  

Os projetos são geralmente uma resposta a um problema ou obstáculo ao desenvolvimento. 
Assim, há uma situação atual na qual é identificada uma série de problemas e uma situação 
futura desejada, na qual alguns desses problemas estão resolvidos, conforme pode-se 
observar no quadro abaixo. 

 

 

                                                 
 
3 Marco Lógico em espanhol. 
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Figura 8: Adaptado de BID, 2002. Cap 1, p.2.  

 

A situação futura desejada resultaria então de uma intervenção feita para abordar alguns 
desses problemas.  

Essa intervenção pode ser de curto ou médio prazo, mas as mudanças ocorrerão efetivamente 
no médio e longo prazos. 

3.2.1 Matriz de Quadro Lógico 

Os principais objetivos da Matriz do Quadro Lógico, ou Matriz Lógica, são dar estrutura e 
comunicar a informação essencial sobre o projeto. Devido a diversas traduções do espanhol 
(Marco Lógico) e do Inglês (Logical Framework) é possível encontrar denominações diferentes 
para seus componentes, que serão descritas entre parênteses. 

3.2.2 Objetivo Superior (Fim, Finalidade) 

O objetivo superior é uma expressão da solução ao problema de desenvolvimento que foi 
diagnosticado. O projeto por si só não será suficiente para alcançar esse fim. Além disso, o fim 
não será alcançado pouco depois de terminado o projeto, pois ele constitui um objetivo de 
médio ou longo prazo para cuja solução o projeto contribuirá. 

Para o BID, todo projeto financiado pelo Banco responde a um problema de desenvolvimento 
ou obstáculo ao desenvolvimento que tenha sido detectado. O objetivo superior é uma 
expressão da solução do problema de desenvolvimento que foi identificado. 

Segundo o BID, o “Objetivo Superior”, “Objetivo do Projeto” e os “Resultados” devem ser 
escritos como resultados produzidos, ou seja, freqüentemente no particípio passado. Isso 
porque devem refletir sucesso, êxitos e metas cumpridas e não devem ser confundidos com 
atividades e tarefas. Já as atividades, seriam escritas com o verbo no infinitivo. Essa 
determinação pode soar estranha para a prática brasileira, na qual freqüentemente os objeti vos 
são escritos utilizando-se a forma infinitiva do verbo para descrever uma ação. 

3.2.3 Objetivo do Projeto (Propósito, Objetivo de Desenvolvimento) 

Objetivo do projeto é o efeito direto que se espera que resultará da utilização dos resultados 
produzidos pelo projetos e pelos beneficiários. É a mudança que o projeto irá causar, inclusive 
na forma de uma mudança de comportamento da população beneficiada. Assim, “É uma 
hipótese sobre o efeito direto que deverá resultar da produção e utilização dos resultados e se  
expressa como resultado” (BID, 2002). 

Situação Atual  
 

Projeto ou  
Programa 
 

Situação Futura 
Desejada 

Análise de Envolvidos 

Análise de Problemas 

Análise de Objetivos 

Análise de Alternativas 
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É portanto, uma situação que se deseja alcançar com a execução do projeto. 

É importante ressaltar que todo projeto deve ter apenas um Objetivo do Projeto.  

3.2.4 Resultados (Produtos, Componentes) 

Os resultados são produtos, bens ou serviços específicos que devem ser produzidos pelo 
projeto, considerando a ocorrência do pressuposto. Segundo o BID, “São os produtos que o 
projeto financia.” Também são chamados de “componentes”, nome utilizado em espanhol. 
Juntos, devem ser necessários e suficientes para que se alcance o objetivo geral. “Assim, se 
todos forem produzidos da maneira planejada, o objetivo do projeto será alcançado.” (BID, 
2002) 

É a gerência do projeto que fica responsável por produzir os resultados, portanto, cada  
resultado deve fazer parte do contrato, como produto a ser entregue. Ou seja, todos os 
resultados devem ser gerenciáveis pela equipe de execução.  

3.2.5 Atividades (Insumos) 
 
As atividades são as ações que o projeto realiza para alcançar os resultados. Para ela borar as 
atividades é preciso realizar uma quebra de trabalho, ou seja, definir etapas para a execução 
de cada resultado.  

As etapas devem ser dispostas em ordem cronológica e então devem ser estimados o tempo e 
os recursos necessários para sua execução. 

Pela lógica da matriz, a execução das atividades leva a produção dos resultados. A produção 
dos resultados e a ocorrência das suposições, leva ao alcance do objetivo do projeto. Já o 
alcance do objetivo do projeto deve contribuir de forma significativa para o alcance do objetivo 
superior. 

 

Exemplo A Exemplo B 
Taxas de morbidade e mortalidade 
reduzidas. 

Nível de vida na área rural 
melhorado. 

Unidades de saúde satisfazem as 
necessidades da população local 

Renda per capita dos pequenos 
agricultores incrementada 

Capacidade do pessoal de saúde 
melhorada 

Produção de trigo incrementada 

Desenhar cursos de capacitação para 
o pessoal de saúde 

Distribuir sementes 
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Resumo Narrativo de  
Objetivos e Atividades 

Indicadores Objetivamente 
Comprováveis Meios de Verificação Suposições Importantes 

Objetivo Superior 
 
Para o qual o projeto deverá 
contribuir 
 

Como vamos medir o conteúdo 
do Objetivo Superior? 
 
Qualidade, quantidade, duração, 
local, grupo destinatário 

Que documentos, elaborados no 
projeto ou provenientes de outras 
fontes, podem ser utilizados para 
comprovar os indicadores a serem 
medidos? 

Que fatores externos têm que ocorrer, 
para que o Objetivo do Superior seja 
mantido no longo prazo 
 

Objetivo do Projeto 
 
Com que contribuímos 
essencialmente para alcançar o 
Objetivo Superior 

Como vamos medir o conteúdo 
do Objetivo do Projeto? 
Qualidade, quantidade, duração, 
local, grupo destinatário 
 

Que documentos, elaborados no 
projeto ou provenientes de outras 
fontes, podem ser utilizados para 
comprovar os indicadores a serem 
medidos? 

Que pressupostos têm que ocorrer, para 
que o Objetivo Superior seja alcançado 
 
 
 

Resultados 
 
Que têm que ser obtidos 
(quantidade e qualidade), para 
alcançar o efeito esperado 

Como vamos medir o conteúdo 
dos Resultados? 
Qualidade, quantidade, duração, 
local, grupo destinatário 
 

Que documentos, elaborados no 
projeto ou provenientes de outras 
fontes, podem ser utilizados para 
comprovar os indicadores a serem 
medidos? 

Que pressupostos – em relação aos 
Resultados – têm que ocorrer, para que o 
Objetivo do Projeto seja alcançado 
 

Atividades 
 
Pacote de medidas do projeto 
visando alcançar os resultados 
pretendidos. 

Quanto custa ou quais os 
insumos requeridos (incluindo 
pessoal) para executar cada uma 
das atividades? 

Que documentos comprovam os 
indicadores a serem medidos? 
 

Que pressupostos - definidos como fatores 
externos, em relação às Atividades – têm 
que ocorrer, para que os Resultados 
sejam alcançados 

 
   

Pré-requisitos 
Condições prévias e requisitos para 
implementar as atividades 

Fonte: DELLAGNELO, 2004, p.12. 
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MATRIZ DE PLANEJAMENTO DO PROJETO 

Estratégia Indicadores Meios de Verificação Pressuposto 

Objetivo Superior ou 
Finalidade 

Expressa objetivo 
nacional/ regional de 
desenvolvimento para o 
qual o projeto contribui 

Descritos 
concretamente em 
termos quantitativos, 
qualitativos e temporais, 
possibilitam avaliar a 
contribuição do projeto 
para o alcance do 
Objetivo Superior 

Indicam as fontes ou 
meios capazes de 
verificar os dados 
contidos no(s) 
indicador(es) do 
Objetivo Superior 

 

Objetivo do Projeto 

Expressa o objetivo ou 
utilidade do projeto para a 
população - alvo 

Descritos 
concretamente em 
termos quantitativos, 
qualitativos e temporais, 
possibilitam avaliar a 
contribuição do projeto 
para o alcance do 
Objetivo Superior 

Indicam as fontes ou 
meios capazes de 
verificar os dados 
contidos no(s) 
indicador(es) do 
Objetivo do Projeto 

Expressam hipóteses de 
desenvolvimento do 
projeto e são descritos 
objetivamente como 
fatores externos à 
gerência, necessários ao 
alcance do Objetivo 
Superior 

Resultados 

Expressam os produtos 
para se alcançar o 
objetivo do Projeto. São 
objetivos específicos 
setoriais, produtos, bens 
ou serviços, obtidos ou 
prestados pelo projeto. 

Descritos 
concretamente em 
termos quantitativos, 
qualitativos e temporais, 
possibilitam avaliar a 
contribuição do projeto 
para o alcance dos 
Resultados 

Indicam as fontes ou 
meios capazes de 
verificar os dados 
contidos no(s) 
indicador(es) do 
Objetivo dos 
Resultados 

Expressam hipóteses de 
desenvolvimento do 
projeto e são descritos 
objetivamente como 
fatores externos à 
gerência, necessários ao 
alcance do Objetivo do 
Projeto 

Atividades 

Expressam as ações a 
serem desenvolvidas 
para se alcançar os 
resultados. São as 
operações realizadas 
com os recursos 
disponíveis: humanos, 
financeiros, de infra-
estrutura, materiais e 
temporais 

Estrutura Quantificada de Recursos 

Descreve, de forma consolidada, os recursos 
necessários a implementação do projeto.  

Expressam hipóteses de 
desenvolvimento do 
projeto e são descritos 
objetivamente como 
fatores externos à 
gerência, necessários 
para se alcançar os 
resultados 

 
A matriz inclui somente 4 níveis. Por exemplo, a “melhoria da situação socioeconômica da 
população”, que muitas vezes é colocada como objetivo em projetos, é um objetivo de alto 
nível para o qual contribuem todos os projetos de desenvolvimento, dificilmente irá compor uma 
matriz lógica. 
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4 INDICADORES 

Os indicadores especificam de forma qualitativa e quantitativa a medida a ser utilizada para 
medir o sucesso de um projeto. Para a GTZ (1998), os indicadores descrevem o que se 
entende exatamente sobre os objetivos do projeto e como se pode reconhecer se eles se 
realizaram. “Os indicadores fornecem, portanto, informações sobre o nível das exigências e os 
critérios para o êxito de um projeto.” (GTZ, 1998, p. 20). Assim, devem ser definidos mediante 
acordo entre as partes envolvidas, justamente para evitar mal-entendidos com relação ao que 
se espera da execução do projeto. Por isso, também devem estar escritos de forma a serem 
compreendidos por todos que leiam, não somente os técnicos. 

O que não pode ser medido, não pode ser administrado.  Assim, para o BID, todos os 
indicadores devem incluir metas específicas com relação à: 

- quantidade,  

- qualidade,  

- tempo 

Também pode incluir detalhamento sobre o grupo atingido e o lugar.  

Exemplo: 

Objetivo: “Os pequenos produtores melhoram o rendimento do arroz” 

Metas quantitativas: 

- Qual número de produtores?  

- O que significa “pequenos”? 

- Melhorar em quanto? (em percentagem e em números absolutos) 

Qualidade: 
- Peso médio do grão de arroz. 

Tempo: 
- Até abril de 2006. 

Lugar: 
- Em Bali. 

Definir indicadores, muitas vezes, exige um conhecimento profundo da área de intervenção, 
pois eles indicam uma medida de sucesso da ação.  

4.1 MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Para todos os indicadores devem ser determinados os meios de verificação. Os meios de 
verificação, portanto, indicam onde estão as informações que podem comprovar a ocorrência 
dos indicadores. Segundo o BID (2002): 

Contêm fontes de dados sobre onde a entidade executora ou o avaliador podem obter 
informação sobre a situação, comportamento e desempenho de cada indicador durante a 
execução do projeto. Ele requer que os que elaboram projetos identifiquem fontes de informação 
ou que façam arranjos especiais para obter a informação, possivelmente como atividade do 
projeto, com seu custo correspondente. (BID)  
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Nem sempre os meios de verificação precisam ser bancos ou fontes de dados, podem ser 
obtidos por uma inspeção visual de especialista ou pode ser providenciado pela contabilidade 
do projeto e por inspeção física. No entanto, é importante, com relação aos indicadores de 
objetivos, evitar o uso de fontes primárias ou internas de informação.  

Indicador MdV Corretos MdV Incorretos 

 Para o final do 3º ano de 
execução do projeto, 88% de 
todos os docentes de escolas 
primárias na província de 
Isabela são aprovados nos 
exames de matemática e 
gramática, requeridos pelo 
novo currículo.   

- Documentos oficiais do  
Ministério da Educação, 
elaborados semestralmente 
(nos 30 dias antes do fim do 
semestre) incluindo os 
nomes dos docentes,  suas 
escolas correspondentes, 
datas dos exames, tipo de 
exame, qualificações 
disponíveis nos arquivos da 
unidade executora. 

- Dados do Ministério da 
Educação.  
(Quais dados?  Estamos certos de 
que o Ministério de Educação 
normalmente tem os dados que 
necessitamos como indicadores? 
É preciso algum tipo especial de 
tabulação?) 
  
- Informe Anual do Ministério da 
Educação. 
(Sabemos se este Informe Anual 
publica a informação desagregada 
para a província de Isabela?  Para 
questões de monitoramento, 
poderíamos necessitar uma maior 
freqüência que a anual.  Por 
último, em quanto tempo, depois 
de finalizado o ano, o material é 
produzido?)   

 Para o final do 4º ano de 
execução do projeto, 85% da 
população de Palmira expressa 
um alto grau de satisfação com 
os serviços de saúde 
prestados.  

Resultados da pesquisa 
bianual realizada pelo 
Departamento de Estatística 
do Ministério da Saúde de 
Palmira; informes de 
satisfação de clientes, 
produzidos e distribuídos 
pela Unidade Executora.  

- Pesquisa com beneficiários. 
(Quais pesquisas? Quem as 
executa? Quem financia?) 
 
- Resultados de pesquisa do 
Escritório Nacional de Estatística. 
(Essas pesquisas fazem perguntas 
suficientemente específicas para 
que sejam de utilidade do projeto? 
Normalmente, esse não é o caso.)  

Tabela 8: Indicadores e meios de verificação corretos e incorretos.  
Fonte: BID, 2002. 3.3, p.13 tradução nossa. 

4.2 SUPOSIÇÕES IMPORTANTES (PRESSUPOSTOS) 

Os projetos são planejados sob determinadas condições, mas existem riscos externos que 
colocam o projeto em perigo e que devem ser monitorados. Assim, por suposições “entendem -
se os fatores externos, os quais têm que existir para assegurar que o projeto faça sentido e 
seja realístico.” (GTZ, 1998, p. 20), ou seja, fatores que estão fora do controle da gerência do 
projeto, mas cuja ocorrência deve ser monitorada.  

É tarefa da gerência do projeto observar o desenvolvimento dessas suposições e fazer seu 
monitoramento. “No momento em que os riscos se tornam realmente perigosos, a conc epção 
do projeto terá de ser reajustada e em determinados casos extremos, poderá até mesmo ser 
necessário terminar o projeto.” (GTZ, 1998, p.20) 
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Para Peter Pfeiffer, se não houver suposições, ou seja, se não houver dificuldades para 
superar, o projeto talvez seja muito modesto nas suas aspirações. Por outro lado, se as 
suposições são muito dominantes e parecem insuperáveis, elas colocam em risco a intenção 
do projeto. (2002, p.28) 

Não é preciso incluir todas as possibilidades, apenas aquelas consideradas mais importantes. 
É preciso entender também se determinado fator trata-se de uma suposição ou de um pré-
requisito que deve ser assegurado por meio de algum dos resultados do projeto.  

Exemplo:  

Muito geral: Existe apoio político para a estratégia do projeto , e 

Correto: A Assembléia Legislativa aprova anualmente os recursos necessários para o projeto. 

Pfeiffer também apresenta um excelente esquema para apreciação dos fatores externos, 
conforme figura abaixo. 

 
Figura 9: Esquema para determinação das suposições importantes 
Fonte: PFEIFFER, (1998, p.30) 

Obs: As suposições do objetivo superior são de sustentabilidade. Devem indicar as condições 
para que o fluxo de benefícios do projeto continue depois de ele ter sido executado. 
 

1ª pergunta: A suposição é importante? 

Sim 

Não   

2ª pergunta: Quão provável é que ocorra?  

3ª pergunta: É possível mudarmos a estratégia do projeto de modo a não 
precisarmos dessa suposição? 

Certa  
probabilidade 

Improvável 

Incluir no quadro lógico. A gerência 
do projeto tem que monitorar e tentar 
influenciar 

Quase certo 

Não incluir 

Não incluir 

Não  Suposição perigosa. Pare! 

Sim 
Mudar a estratégia do projeto 

Não incluir 
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4.3 PRESSUPOSTOS (TCU) 

Todo projeto está sujeito a uma série de contingências ambientais, políticas, socioeconômicas, 
dentre outras, sobre as quais o gestor não tem controle, que podem interferir no resultado 
esperado. Os pressupostos representam um juízo de probabilidade de êxito do programa ou do 
projeto, ou seja, indicam os acontecimentos, as condições ou as decisões que têm que ocorrer 
para que se possa alcançar o seu objetivo. Em outras palavras, são condições externas 
necessárias para que as atividades previstas no nível organizacional imediatamente superior 
da matriz possam ter sucesso. 

A coluna de pressupostos tem um papel importante tanto na fase de planejamento como na 
fase de execução. Na fase de planejamento, serve para identificar os riscos que podem 
comprometer o resultado do programa, incorporando componentes que venham sanar as 
dificuldades apontadas. Na fase de execução, possibilita a rápida constatação de problemas e 
a imediata comunicação com o nível superior. O fato do pressuposto ser um evento fora da 
responsabilidade do gerente, não cria constrangimento para que este comunique a sua 
ocorrência. 

Por exemplo, um dos pressupostos do Programa Saúde da Família na zona rural poderia ser o 
fato de não haver dificuldade de o pessoal qualificado aceitar mudar-se da cidade para a área 
rural e dado que esse pressuposto pode ser um fator crítico para o atingimento do objetivo, o 
gestor do programa deve identificar todas as alternativas possíveis de contornar tal situação. 
Uma solução seria tornar mais atraente o contrato de trabalho desenvolvendo atividades e 
produtos que assegurem a mudança da equipe para a área rural. A ação poderia ser o 
pagamento de salário acima do de mercado, residência gratuita ou algum outro tipo de 
incentivo. 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2005, p. 13) 
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4.4 RISCOS E SUPOSIÇÕES (GTZ) 

Tanto o próprio projeto como também o entorno do projeto podem abrigar riscos.  

Um risco interno existe se as partes envolvidas no projeto discordarem e caminharem em 
diferentes direções. 

Como todas as organizações de assistência externa, também a GTZ por vezes corre o risco de 
impor uma concepção de projeto, a qual não goza de plena aceitação por parte dos parceiros. 
Neste contexto, as concepções técnicas e supra-setoriais desenvolvidas nos países doadores 
exercem um papel de grande importância. 

Estas razões de autoria própria para o fracasso só podem ser evitadas através de franqueza, 
juízo de realidade e uma “orientação para as necessidades dos clientes”.  

Um outro risco interno existe se os parceiros não fornecerem as prestações acordadas. Neste 
caso, é necessário perguntar pelos motivos. As prestações não foram definidas 
realisticamente? Ou será que os parceiros não apóiam plenamente a concepção, de forma que 
também não querem investir tanto? Em casos extremos, ou seja, se o projeto não se basear 
realmente num espírito de parceria, será necessário levar em consideração o término da 
cooperação. 

Riscos externos, por sua vez, põem em perigo o projeto, mas não ou só em pequena escala 
são suscetíveis de influência por parte da gerência do projeto. 

Sob suposições entendem-se os fatores externos, os quais têm de existir para  assegurar que 
o projeto faça sentido e seja realístico. Para um projeto, cujo objetivo é definido como “a 
comunidade dispõe de uma quantidade suficiente de água”, uma possível suposição poderia 
ser “os grandes fazendeiros comerciais não excedem os volumes de água aos quais as normas 
legais lhes dão direito”. 

Cabe à gerência do projeto observar o desenvolvimento destas suposições e talvez  até 
monitorá-las formalmente para obter uma impressão do tamanho do risco. 

No momento em que os riscos se tornarem realmente perigosos, a concepção do projeto terá 
de ser reajustada e em determinados casos extremos poderá até mesmo ser necessário 
terminar o projeto. 

Os métodos empregados para a análise dos riscos incluem: Mind map, árvore de problemas, 
mapa de relações, esquema de avaliação de suposições. (GTZ, 1998, p. 19 e 20.) 

Sete pecados mortais do Quadro Lógico, segundo o BID (2002):  

1. O projeto tem dois ou mais objetivos gerais. 

2. O objetivo geral não descreve o efeito direto da utilização dos resultados.  

3. Os indicadores não estão quantificados nem situados no tempo. 

4. Os indicadores são independentes dos objetivos correspondentes.  

5. As suposições não são específicas. 

6. As suposições não são externas ao alcance do executor. 

7. As suposições não estão no nível apropriado.  
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4.5 CONTROLE DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS NA GESTÃO PÚBLICA 

Utiliza-se aqui os fundamentos de controle de gestão e avaliação de resultados na gestão 
pública, desenvolvidos pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), 
órgão que faz parte das Nações Unidas. Neste enfoque, a administração pública é observada 
sob a ótica de dois sistemas: 

O primeiro (interno) recebe insumos, os processa e entrega produtos para atender às 
demandas dos clientes, envolve portanto os níveis operacionais e foca na instituição. 

O segundo, de caráter estratégico, compreende o anterior e tem como propósito gerar 
impactos no entorno. 

O objetivo do primeiro sistema é produzir bens e serviços com eficiência, que se gerem os 
produtos e que se cumpram os processos com uma utilização racional de insumos, otimizando 
a relação produto/insumo. A intervenção da gerência sobre esse sistema chama-se de Controle 
de Processos.  

O segundo sistema se nutre dos produtos do sistema interno e sua saída é a geração dos 
efeitos no meio externo (na comunidade e no ambiente). Diz-se que esse sistema é eficaz na 
medida em que se obtém os resultados esperados no entorno, focalizando na eficácia (medida 
de alcance dos objetivos esperados) e a intervenção da gerência sobre esse âmbito chama-se 
de Avaliação de Resultados.  

Assim, a metodologia apresenta o Quadro de Controle Gerencial, que tem cinco componentes:  

- Avaliação de Resultados, 

- Controle de Processos, 

- Controle de Projetos, 

- Avaliação Ex- post, 

- Avaliação estratégica global.  

E considera que, para facilitar os processos de mudança de atitude, necessários para 
estabelecer sistemas eficazes de controle de gestão e avaliação de resultados, devem ser 
utilizadas três estratégias: 

1) Incentivos apropriados, 

2) Transparência e participação, “É necessário planejar, propiciar e colocar em prática 
estratégias que assegurem a transparência nos comportamentos e no manejo do s recursos 
públicos (ANGEL, 1999, p.100)”, 

3) Articulação entre todos os níveis. 

As autoridades planejadoras devem deixar de lado sua persistente tendência a uniformizar tudo 
e a desgastar-se querendo impor planos e comportamentos exclusivamente de cima para 
baixo. O novo mundo do terceiro milênio -  ao qual já chegamos - , (...), é um mundo 
globalizado e descentralizado, que exige comunicação de cima para baixo e vice-versa: a 
comunicação entre a autoridade planejadora e a gerência institucional tem que ser bidirecional. 
(ANGEL, 1999, p.100).  
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4.6 O CICLO DA GESTÃO PÚBLICA 

O Ciclo de gestão Pública é constituído por um conjunto de interações orientadas a garantir o 
sucesso dos objetivos perseguidos em cada nível ou componente institucional, resumidos em 
três âmbitos:  

1. Resultados que a instituição quer alcançar.  

2. Garantir a entrega dos produtos com os quais se espera que a entidade atinja seus objetivos 
estratégicos. Esses produtos são fruto dos processos que a entidade executa e portanto, esse 
é o nível da gerência de processos. 

3. Para institucionalização dos processos, a empresa deve realizar projetos, pois os projetos 
têm como objetivo dotar a entidade da capacidade necessária para colocar em funcionamento 
os processos.  

Assim, ocorre a seguinte lógica:  

Os objetivos institucionais determinam os processos a realizar, já que estes últimos são 
insumos necessários para alcançar os resultados estratégicos. 

Nos processos determinam a natureza dos projetos a executar, já que esses são insumos 
necessários para ativar os processos. 

 
 
 
 
Figura 10: Seqüências em contribuição e concepção de objetivos.  
Fonte: ANGEL, 1999. p14. 
 

Diretrizes do 
Plano Global 

Objetivos 
Estratégicos 

Projetos 

Processos 

Meta espaço 

Meso espaço 

Seqüência de concepção Seqüência de contribuição 

Clientes 

Entorno 
Missão 
Visão 
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4.7 O CONTROLE GERENCIAL 

Para assegurar o alcance dos objetivos correspondentes à sua esfera de preocupação, cada 
âmbito gerencial deve estabelecer os mecanismos de controle correspondentes, de maneira 
que lhe facilitem detectar a tempo os possíveis desvios e introduzir as medidas corretivas 
pertinentes. Assim tem-se um quadro de controle gerencial, com três sistemas básicos de 
controle: 

1) Avaliação de Resultados,  

2) Controle de Processos, e  

3) Controle de Projetos. 

E há ainda duas instâncias adicionais de controle que reforçam e complementam de forma 
importante o controle gerencial:  

- Avaliação ex-post e  

- Avaliação estratégica global.  

4.8 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Com base nas orientações do plano global de desenvolvimento, na percepção das demandas 
do entorno e no direcionamento estratégico, a gerência institucional define objetivos que são 
expressos em resultados a alcançar. A gerência buscará verificar então, se estão ocorrendo os 
impactos esperados ou as transformações desejadas no entorno institucional.  

4.9 CONTROLE DE PROCESSOS 

A instituição deve atender as demandas ou melhor, satisfazer as expectat ivas de seus clientes 
(usuários, beneficiários). Estas demandas são atendidas mediante a entrega de produtos, que 
podem ser bens ou serviços. Os produtos são o resultado de processos determinados. A 
essência do controle de processos está, então, na verificação e retroalimentação das 
informações sobre os produtos e sobre os processos que os geram.  

4.10 CONTROLE DE PROJETOS 

Os processos são os resultados da institucionalização dos projetos. A fase de operação dos 
projetos se materializa na realização de processos de caráter repetitivo, durante um horizonte 
amplo, de vários ou muitos anos. Para que os projetos possam funcionar com continuidade e 
de maneira sustentável, precisam contar com uma capacidade operativa.  

4.11 AVALIAÇÃO EX-POST 

Essa avaliação tem dupla finalidade:  

Reforçar a meso avaliação, mediante análise de informação para: 

- Verificar os impactos no nível dos projetos; 
- Retroalimentar a posteriori os projetos e os processos; 
- Aprender com a experiência para melhorar os projetos futuros.  

Contribuir para a meta avaliação, mediante:  
- A verificação do impacto dos programas de maior alcance, e 
- A reformulação de  políticas  e de instrumentos de desenvolvimento derivadas das análises 
de programas.  
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Na transição de projeto o processo se coloca uma instância especial e complementar de 
verificação, que corresponde à Avaliação Ex-post, que tem como objetivo principal comprovar a 
posteriori no projeto executado: 

- O cumprimento das metas da instalação, 

- Que o projeto tenha iniciado a fase de operação de acordo com o previsto, e 

- Que reúna as condições propícias para garantir sua sustentabilidade.  

A metodologia apresenta 20 aspectos importantes na Avaliação ex-post: 

1. O problema ou necessidade identificada; 

2. O projeto como solução para o problema (Pertinência); 

3. Objetivos do projeto (% de cumprimento de objetivos); 

4. Cobertura (Índice de Cobertura ex- post/ex- ante); 

5. Déficit (Índice = déficit sem projeto/déficit com projeto); 

6. Dimensionamento (Adequado, sobre o subdimensionamento?); 

7. Localização (análise ex- ante; adequada e cumprida?); 

8. Aspectos técnicos (Análise ex- ante; cumprimento de especificações); 

9. Aspectos ambientais (Análise ex- ante; balanço ambiental ex- post); 

10. Aspectos institucionais (Capacidade para a execução e para a operação);  

11. Custos de investimento (Índice de Custos = IC); 

12. Tarifas ou preços (Fixação, viabilidade, atualização e cumprimento);  

13. Esforço de financiamento (Da entidade executora, adicional ao crédito);  

14. Desembolsos (Grau de cumprimento segundo o cronograma); 

15. Execução (Índice de Cumprimento Temporal = ICT); 

16. Avaliação econômica (Análise ACB e/ou ACE); 

17. Avaliação financeira (Indicadores de rentabilidade); 

18. Condições particulares exigidas (Nos casos de exigências por outros aportantes);  

19. Sustentabilidade (Análise integral sobre condições de continuidade e expansão); 

20. Impacto do projeto (Verificação de Eficácia em função do problema e do entorno).  

A participação comunitária pode ser incluída como tema de análise individual, mas em projetos 
de desenvolvimento local se sugere considerá-la como uma categoria de análise transversal, 
pois incide em praticamente todos os outros. 
 

4.12 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA GLOBAL 

Geralmente a entidade forma parte de um sistema mais amplo, e tem a responsabilidade por 
programas pertencentes a planos de maior alcance, em cujo caso é necessário verificar o nível 
de contribuição às metas dos sistemas superiores que a compreendem. Assim, a avaliação 
estratégica global analisa a relação dos resultados institucionais com o plano global de 
desenvolvimento. Essencialmente se realiza no nível da meta-avaliação e se propõe a verificar 
os sucessos e impactos dos planos e programas, e o grau de contribuição efetiva dos objetivos 
institucionais e dos resultados do meso espaço aos planos e programas que os compreendem. 
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A gerência pública deve concentrar sua gestão nas cinco instâncias ou subsistemas de 
controle, onde a meso avaliação se focaliza no manejo dos três primeiros, com reforço do 
quarto e a complementação orientadora do quinto, enquanto a meta avaliação se concentra no 
quinto com o reforço do quarto.  

Com todo o anterior, a gerência institucional dispõe dos elementos suficientes para aplicar de 
maneira interativa e integrada o Sistema de Controle Gerencial.  

 
Figura 11: Sistema de Controle Gerencial.  
Fonte: ANGEL, 1999.p16. 
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5 PROPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO GERENCIAL 

Com base nas metodologias expostas, foram desenvolvidas considerações sobre a análise do 
sistema de gerenciamento e planejamento da organização nos níveis estratégico, tático e 
operacional, fundamentais para a existência de um sistema de monitoramento e avaliação da 
política habitacional de Florianópolis, em trabalho conjunto com a equipe da Secretaria de 
Habitação e Saneamento, nos meses de junho a julho de 2007, por meio de observação, 
análise de documentos e entrevistas abertas. 

Foram realizadas entrevistas com os seguintes membros da equipe da Secretaria:  
Nome Setor Função 

Salomão Mattos Sobrinho Gabinete Secretário Adjunto 
Mary Cristine Coelho  Financeiro Contadora 
Tadeu Rosa Carteira Habitacional Advogado 
Neita Cristina Gallas  Carteira Habitacional Assistente Administrativa 
Edna da Silva Bento Ação Social Assistente Social 
João Maria Pereira Lopes Fiscalização de Obras Arquiteto 
Cibele Assmann Lorenzi Projetos  Arquiteta 
Vanessa Cardoso dos Santos Moreira Lima  Projetos Arquiteta 
Américo Pescador Projetos  Engenheiro Civil 
Elson Bertoldo dos Passos Projetos  Engenheiro Sanitarista 
Moacir da Silva Projetos  Engenheiro Sanitarista 

Tabela 9: Equipe entrevista / Secretaria de Habitação e Saneamento.  
Fonte: Autores. 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para que haja avaliação, é preciso haver monitoramento e este consiste na observação da 
execução, de forma que se possa comparar o planejado com o realizado. Neste trabalho, foi 
realizada uma análise do sistema de planejamento existente na Secretaria  de Habitação e 
Saneamento Ambiental, segundo os três níveis de planejamento organizacional: Estratégico, 
Tático e Operacional. Para cada nível foram analisados os elementos do sistema de 
planejamento, instrumentos, técnicas, metodologia e estrutura organizacional.  

Convém observar que a Secretaria foi criada recentemente, portanto, a solução para algumas  
deficiências que serão apresentadas fazem parte do processo de estruturação da instituição. 

5.1.1 Nível Estratégico 

Buscou-se analisar a forma como o planejamento no nível estratégico é elaborado e 
gerenciado na organização.  
Embora já tenha acontecido um processo de elaboração de Política de Habitação, versão 
preliminar, em 2001, que está sendo reformulada atualmente, verificou-se que o município não 
tem validado os instrumentos de planejamento estratégico organizacional, nem plenamente a 
Política Habitacional, e o Plano de Habitação.  

A falta desses mecanismos no nível estratégico prejudica o planejamento nos demais níveis, 
conforme foi apresentado na metodologia de controle de gestão a avaliação de resultados na 
gestão pública. 

A não-existência de um planejamento no nível estratégico dificulta a elaboração de um sistema 
de monitoramento, que visa justamente verificar a execução do que foi planejado. 
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5.1.2 Nível Tático 

É no nível tático que se traduzem às diretrizes estratégicas em ações efetivas. No entanto, a 
Secretaria não tem as diretrizes estratégicas definidas e, portanto, esse nível de planejamento 
também fica prejudicado.  

Alguns fatores institucionais dificultam a elaboração de um sistema de monitoramento, tais 
como: 

- A estrutura organizacional não está consolidada. 

- Os processos internos não estão mapeados, em virtude da não consolidação da estrutura 
organizacional. 

- Não há um sistema definido de gerenciamento de projetos. 

Ou seja, a organização ainda tem grande dificuldade de definir padrões e analisar o 
desempenho de processos. Durante as entrevistas, os depoimentos não indicaram dificuldade 
de equipamentos, nem de capacitação ou de motivação de pessoal, mas sim de déficit de 
pessoal para realização dos trabalhos necessários. Para que esses fatores possam ser 
diagnosticados e avaliados com precisão, é preciso que seja realizado um mapeamento de 
processos, de preferência como subsídio para um diagnóstico de planejamento estratégico 
organizacional.  

5.1.3 Nível Operacional 

Verifica-se que atualmente a organização opera principalmente em função da execução de 
projetos, mas que não há uma equipe definida para planejamento. Esses projetos, 
considerando a não-estruturação dos níveis estratégico e tático, são instituídos em função  de 
oportunidades, principalmente da disponibilidade de recursos em fontes de financiamento. Com 
relação ao nível dos projetos, foi possível identificar informações mais precisas sobre  
instrumentos, técnicas, metodologia e estrutura organizacional utilizados e portanto, definir um 
sistema de monitoramento. 

As principais deficiências em projetos estão relacionadas às deficiências nos níveis superiores, 
mas destaca-se como principal dificuldade apontada pelos entrevistados, a falta de definição 
de uma estrutura organizacional adequada, sobretudo na questão do planejamento. Além 
disso, não há responsáveis designados para gerenciar os projetos como um todo, sendo que 
cada divisão funcional encarrega-se de realizar a sua parte do projeto, não havendo, por 
exemplo, instrumentos adequados de gerenciamento dos projetos em sua totalidade.  

As deficiências no Planejamento têm acarretado inúmeras dificuldades na execução dos 
projetos, como atrasos de cronograma e necessidade de aditivos de recursos, que impactam 
em estresse na equipe de trabalho e abalo de credibilidade da instituição.  

5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO 

Adota-se, neste trabalho, o conceito de projeto definido por Peter Pfeiffer,  
Um projeto é um conjunto de atividades ou medidas planejadas para serem executadas com 
responsabilidade de execução definida, a fim de alcançar determinados objetivos, dentro de 
uma abrangência definida, num prazo de tempo limitado e com recursos específicos.  

Adota-se também a definição do autor de “projetos de desenvolvimento”:  
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O termo "projeto de desenvolvimento" é relativamente abrangente, porque inclui um grande 
número de tipos de projeto; mas, ao mesmo tempo, ele é específico, porque ultrapassa a 
projeção de uma obra, por exemplo, ou a implantação de uma tecnologia. Este termo engloba, 
sobretudo, a dimensão humana e social. Desenvolvimento, entendido como um processo de 
melhoria e transformações, não se limita à construção de infra-estrutura, senão inclui o uso 
adequado desta infra-estrutura pelos beneficiários. Portanto, um projeto de desenvolviment o 
tem que lidar principalmente com pessoas, o que agrega uma dimensão muito importante ao 
projeto, além dos aspectos técnicos em questão. (PFEIFFER, 2001, p.17)  

Considera-se que os projetos executados pela Secretaria de Habitação e Saneamento 
Ambiental são projetos de desenvolvimento, indo muito além da implementação de obras, 
visando uma transformação social. Para transformar uma situação atual em uma situação 
futura, melhorada, é necessário realizar atividades voltadas para a resolução de problemas. 
Mas também é preciso mudar estruturas e hábitos dos responsáveis pelos problemas. 
(PFEIFFER, 2001, p.17) 

A Secretaria busca agir na transformação de problemas sociais relacionados à habitação e 
saneamento, conforme consta na sua missão: 

“Qualificar e integrar os espaços urbanos, priorizando as intervenções em áreas de 
interesse social e em saneamento, buscando a sustentabilidade econômica, ambiental e 
social”. 

A solução desses problemas não reside apenas na edificação de obras, mas na transformação 
de comportamentos, um processo complexo que exige planejamento e metodologias 
adequadas para gerar os impactos desejados.  

Os problemas de habitações de interesse social nas cidades vêm crescendo a cada ano e caso 
nada seja feito para mudar a situação atual, esses problemas caminharão para um prognóstico 
indesejado, como ilustra a Figura 12, a seguir. É preciso que haja um processo de elaboração 
de uma visão de futuro melhorada e que sejam definidas ações para alcançar essa situação 
futura. Caso contrário, assume-se o prognóstico. Essas ações podem ser descritas como parte 
de um plano, traduzidas em programas e projetos. 

 
Figura 12: Horizonte de Planejamento. 
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Como diretrizes estratégicas para o planejamento habitacional, foram buscadas informações 
auxiliares. No âmbito nacional, o Plano Nacional de Habitação estabelece como objetivos 
gerais: 

- Universalizar o acesso à moradia digna; 

- Promover a urbanização, regularização e inserção dos assentamentos precários à cidade; 

- Fortalecer o papel do Estado na gestão da Política e na regulação dos agentes privados;  

- Tornar a questão habitacional uma prioridade nacional, democratizar o acesso a terra 
urbanizada e ao mercado secundário de imóveis; 

- Ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção habitacional, e 

- Incentivar a geração de empregos e renda dinamizando a economia apoiando -se na 
capacidade da indústria de construção. 

No âmbito Municipal, foi elaborado um documento com a Política Municipal de Habitação, fruto 
de discussões participativas, em 2001. Este documento, preliminar, não está sendo totalmente 
utilizado como fonte de diretrizes estratégicas, mas define, por exemplo, como programas de 
habitação: 

- Programa de atuação em assentamentos subnormais de baixa renda, 

- Programa de Regularização Fundiária, 

- Programa de atendimento ao cidadão, 

- Programas habitacionais complementares, 

- Programa de Parcerias. 

Com relação à situação atual da habitação social em Florianópolis, apresenta-se como 
contexto geral, as seguintes informações: 

- Áreas de Interesse Social em Florianópolis (base 2006): 64 assentamentos;  

- População estimada (2006): 56 mil habitantes; 

- Percentual de 14% da população do Município; 

- Déficit Habitacional Município (2000): 12.500 unidades (estimado); 

- Déficit Habitação Popular – 7.900 Unidades (estimado). 

Em virtude do Projeto de Desenvolvimento Institucional, que deu origem a este trabalho, e em 
conseqüência da importância do tema da ocupação desordenada no Município de 
Florianópolis, há uma série de ações de diagnóstico e de estruturação que servem de 
subsídios para a realização de um planejamento. Todavia, ainda não estão definidos os 
objetivos de planejamento que indicam a visão de uma situação futura melhorada.  

5.3 PROPOSIÇÕES 

A proposições deste trabalho dividem-se em recomendações de ações necessárias para 
implementação de um sistema de monitoramento e avaliação gerencial adequado e proposta 
de procedimentos e instrumentos a serem adotados a fim de possibilitar a avaliação do 
desempenho e da eficiência dos programas habitacionais.  
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5.3.1 Recomendações 

Toda organização deve ter um plano de trabalho e uma estrutura adequada para colocá-lo em 
prática, fixando as responsabilidades, as relações de dependência, de autoridade e 
subordinação. Para que a Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental possa ter um 
sistema de monitoramento e avaliação gerencial efetivo, recomenda-se: 

1. Seja concluída a Política Municipal de Habitação, ainda que a partir da proposta existente;  

2. Seja elaborado um Plano Municipal de Habitação; 

3. Seja realizado um planejamento estratégico da organização, incluindo o mapeamento dos 
processos internos; 

4. Seja definida uma estrutura organizacional;  

5. Seja definido um sistema de planejamento e gerenciamento de projetos, com a capaci tação 
da equipe na Metodologia do Quadro Lógico (Item 3.2, pág. 21) e em Gerenciamento de 
Projetos. 

6. Somente a partir dessas ações é que poderá gerar uma estrutura de informações que 
permita a avaliação de desempenho institucional. 

Atualmente não há uma metodologia definida para gestão dos projetos desde seu início até sua 
finalização. De forma geral, como a gestão dos projetos não segue uma metodologia definida, 
os documentos dos projetos não estão padronizados, encontrando-se sob os cuidados de 
diversas pessoas, responsáveis pelas diferentes fases de execução, sem a adoção de um 
padrão de arquivamento em meio físico e eletrônico.  

5.3.2 Propostas  

A. Procedimentos: recomenda-se realizar os seguintes procedimentos para possibilitar a 
avaliação de desempenho: 

1. Seja realizada uma reunião mensal de monitoramento de projetos com a equipe responsável 
pela execução. 

2. Sejam programadas reuniões periódicas de avaliação do projeto, com intervalos a serem 
definidos em função da sua duração, tendo como sugestão inicial o período de seis meses ou 
em marcos importantes do projeto. 

A princípio o monitoramento pode ser realizado por meio de documentos do Microsoft Word e 
planilhas do Microsoft Excel. Mais importante que a tecnologia neste momento, é a motivação 
da equipe para criar uma cultura de planejamento e monitoramento das ações.  

B. Instrumentos: propõe-se a adoção dos seguintes instrumentos: 

1. Registro do Portifólio de Projetos em Execução. 
2. Matriz de Avaliação da Demanda Acumulada do Portifólio de Projetos. 
3. Matriz de Planejamento de Projetos. 
4. Plano de Trabalho do Projeto. 
5. Matriz de Monitoramento de Projetos. 
6. Relatório de Monitoramento e Controle do Projeto e Relatório de Desempenho Mensal.  
7. Relatório das Medidas Corretivas, Medidas Preventivas e de Mudanças Solicitadas.  
8. Relatório de Avaliação de Resultados do Projeto. 
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1. Registro do Portifólio de Projetos em Execução. 

Projeto Comunidades 
Atendidas Objetivo Principais Indicadores 

Tempo de 
Execução 
(Meses) 

Financiador Parceiros Valor 
(Reais) 

        
Projeto 1        
Projeto 2        
Projeto 3        
Projeto 4        
Projeto 5        
Projeto N        
        
Explicação: 
Lista de Projetos 
em execução 
pela Secretaria. 
 

Explicação: 
Comunidades 
atendidas pelo 
projeto. 

Explicação: 
Objetivo geral do 
projeto. 

Explicação: 
Principais indicadores 
do objetivo geral. Ex: 
número de famílias 
beneficiadas. 

Explicação: 
Tempo de 
execução 
previsto. 

Explicação: 
Instituição 
financiadora 
do projeto. 

Explicação: 
Instituições 
parceiras, que 
participam da 
execução. 

Explicação: 
Valor 
contratado 
do projeto. 

Este quadro permite uma observação rápida do número de projetos em andamento e de suas principais características. Pode incluir ainda outras 
informações como o nome do Gerente do Projeto e equipe, quando há definição de diferentes gerentes e participantes para os projetos.  
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2. Matriz de Avaliação da Demanda Acumulada no Portifólio de Projetos. 

Plano Habitacional Descrição dos 
Objetivos  Indicadores Projetos Indicadores Demanda Acumulada 

Indicador 1 Projeto 1   
Projeto 1   

Programa de Lotes urbanizados  
Indicador 2 

Projeto 2   
Projeto 3   Programa de  Remoção de favelas  Indicador 1 
Projeto 1   

Programa de Urbanização de 
favelas 

 Indicador 1 Projeto 4   

Programa de Regularização 
Fundiária 

 Indicador 1 Projeto 4   

Programa de Financiamento 
Habitacional 

 Indicador 1 Projeto 5   

Programa de Prevenção de Riscos  Indicador 1 Projeto 6   
Indicador 1 Projeto 7   
Indicador 2 Projeto 8   

Gestão e planejamento  

Indicador 3 Projeto 9   
Projeto 10   Projetos de parceria   
Projeto 11   

Explicação:  
Áreas de ação estabelecidas na 
Política Habitacional ou Programas 
do Plano de Habitação. 

Explicação: 
Descrição de onde 
se deseja chegar. 

Explicação: 
Indicadores que 
descrevem os 
objetivos. Ex: número 
de favelas a serem 
removidas. 

Explicação: 
Projetos que contribuem 
para cada indicador. Um 
projeto pode contribuir 
para mais de um 
indicador e portanto, 
deverá ser repetido. 

Explicação: 
Indicadores que 
descrevem os 
objetivos gerais de 
cada projeto e que 
contribuem para os 
indicadores do PH.  

Explicação: 
A diferença entre os 
indicadores desejados e 
os cumpridos, para os 
quais ainda é preciso 
desenvolver projetos 

Esta planilha mostra o grau de alcance dos objetivos da Política Habitacional ou do Plano de Habitação. 

OBS: Os programas apresentados são propostos no âmbito da Política Habitacional (Versão preliminar) e serão objetos de reavaliação, conforme 
ações do DI – Desenvolvimento Institucional. 
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3. Matriz de Planejamento do Projeto 
Título do projeto:  Duração: x meses 
Financiador:  Matriz de Planejamento do Projeto 
Instituições Parceiras:  

   

Estratégia Indicador físico de execução Meio de Verificação Suposições 
Importantes 

   
Objetivo Superior    

Descrição do Objetivo Superior. Indicador do Objetivo Superior Meio de verificação do 
Indicador do Objetivo 
Superior 

 

Objetivo do Projeto    

Descrição do Objetivo do Projeto. Indicador do Objetivo Superior Meio de verificação do 
Indicador do Objetivo 
Superior 

Suposição importante 
para o projeto. 

Produto 1     
Atividade 1.1    
Atividade 1.2    

Atividade 1.3    

Produto 2    

Atividade 2.1    

Atividade 2.2    
Explicação: 
A explicação dos elementos da Matriz de Planejamento consta no Item 3.2.5 deste relatório, sobre a Metodologia do Quadro Lógico. No entanto, há uma 
modificação realizada em relação ao QL original que á colocação das atividades logo abaixo dos produtos correspondentes. Essa modificação foi feita para 
facilitar o processo de planejamento e monitoramento do projeto pela Secretaria de Habitação e Saneamento, visto que não se trata de utilizar a Metodologia 
como um todo, mas apenas a sua Matriz de Planejamento.  

 

A Matriz de Planejamento do Projeto estrutura a lógica do projeto e facilita a sua visualização. 
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Recomenda-se a capacitação da equipe de planejamento de projetos da Secretaria na 
utilização da Metodologia do Quadro Lógico.  

Para auxiliá-los na elaboração de uma Matriz, sem essa capacitação e, portanto sem a 
elaboração de árvore de problemas e árvore de objetivos, foi utilizada a técnica da Estrutura 
Analítica do Projeto (EAP), que organiza e define o escopo do projeto, 

A EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser executado pela  
equipe do projeto, para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas necessárias. A EAP 
organiza e define o escopo total do projeto. A EAP subdivide o trabalho do projeto em partes 
menores e mais facilmente gerenciáveis, em que cada nível descendente da EAP representa 
uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto. (PMBOK GUIDE, p.112) 

Foi utilizado como exemplo, um projeto de reurbanização de assentamento subnormal. A 
descrição do trabalho como será apresentada a seguir, ainda não havia sido feita pela equipe, 
portanto, foi realizada de maneira ilustrativa e deve ser ainda objeto de aperfeiçoamento pela 
equipe. A partir dessa matriz, recomenda-se a elaboração de modelos de documentos para 
padronização de documentos amplamente utilizados pela equipe. 

 
Figura 13: EAP de um projeto de Reurbanização de Assentamento Subnormal.  
Fonte: Autores, elaborado com a equipe da Secretaria de Habitação e Urbanismo (João Maria, 
Cibele, Américo e Élson). 
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5.3.3 Matriz de Planejamento do Projeto elaborada a partir da EAP 
 

A Matriz de Planejamento a seguir é resultado de um exercício para que a equipe da Secretaria pudesse compreender a sua elaboração sem um 
treinamento em Metodologia do Quadro Lógico, o qual se recomenda neste trabalho. Foi feita uma EAP de todo o projeto e para tanto foi 
adaptada a Matriz de Planejamento que seria fruto da metodologia de Quadro Lógico. Quando na fase de Execução, coloca -se no indicador a 
informação “executado conforme o planejado”, pois entende-se que um planejamento vai orientar a elaboração desses indicadores, como número 
de casas a serem construídas, sua qualidade e tempo de execução. As suposições importantes todavia não foram definidas pela equipe.  

 

Estratégia Indicador físico de execução Meio de Verificação 
Suposições 
Importantes 

1. Concepção do projeto     
1.1 Definir diretrizes para o projeto Documento contendo objetivo, responsável pela elaboração, 

premissas organizacionais, ambientais e externas e restrições 
organizacionais, ambientais e externas. 

Termo de abertura do 
projeto.  
(Modelo) 

 

1.2 Realizar diagnósticos Informações sobre a situação do assentamento levantadas e 
avaliadas, com indicação de diretrizes para desenvolvimento do 
projeto. 

Lista de relatórios 
realizados. 
(Modelo) 

 

1.2.1 Diagnóstico ambiental Documento de análise ambiental do local, contendo indicativos 
de ações a serem realizadas.  

Relatório do diagnóstico 
ambiental. 

 

1.2.2 Diagnóstico de áreas de risco Documento contendo indicações sobre áreas de risco. Relatório do diagnóstico 
de áreas de risco. 

 

1.2.3 Levantamento  topográfico Mapa topográfico contendo altimetria, planimetria e cadastro das 
edificações e elementos físicos, com ART. 

Mapa topográfico com 
ART. 

 

1.2.4 Análise de Legislação 
(urbanística e ambiental) 

Documento contendo estudo da legislação incidente, com 
indicativos de ocupação.  

Relatório de Análise.   

1.2.5 Diagnóstico Sócio-Econômico Cadastramento realizado com 100% das famílias moradoras, 
contendo informações sociais, econômicas e de saúde. 

Relatório do diagnóstico 
sócio-econômico. (Modelo) 

 

1.2.6 Levantamento  de 
equipamentos comunitários 

Mapa contendo 100% dos equipamentos comunitários atuais, 
considerando pesquisa de equipamentos previstos nas 
secretarias e órgãos responsáveis.  

Mapa de equipamentos.  

1.2.7 Levantamento  de urbanização 
e infra-estrutura 

Um relatório contendo mapa descritivo da situação atual de infra-
estrutura e fotos. 

Relatório do levantamento.  

1.2.8 Levantamento  fundiário Levantamento de 100% dos títulos fundiários da área. Relatório do levantamento 
fundiário. 
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Estratégia Indicador físico de execução Meio de Verificação 
Suposições 
Importantes 

1.3 Obter viabilidades junto aos 
órgãos responsáveis 

Obter viabilidade de 100% dos órgãos necessários em virtude 
das características do projeto, tais como Casan, Celesc, 
Comcap, Susp, FATMA. 

Documentos de aprovação 
de viabilidade emitidos 
pelos órgãos competentes. 

 

2. Planejamento do projeto     
2.1 Elaborar projeto urbanístico Um projeto, que atenda às diretrizes do Plano Diretor do 

Município, contendo indicações de dimensões, áreas de lazer , 
lotes urbanizados, área de uso institucional, sistema viário, 
densidade e fração ideal, com ART e aprovação pela SUSP.  

Pasta de Projeto, 
contendo ART e 
documento de aprovação 
da SUSP. 
 

 

2.2 Planejar projeto com a 
comunidade 

Número de reuniões previstas para serem realizadas com 
representantes da comunidade. (Importante definir indicador de 
efeito) 

Relatório de planejamento 
contendo fotos e atas de 
reunião. 

 

2.3 Elaborar plano de 
remanejamento 

Um plano contendo: a descrição da área que será desocupada; a 
relação das famílias a serem remanejadas; a estratégia de 
remanejamento, com plano de atividades, cronograma e 
orçamento. O plano deve considerar a minimização do transtorno 
para as famílias e pode conter as seguintes sub-atividades: 
aluguel, construção do abrigo, mudança para o abrigo, 
manutenção das pessoas no abrigo, indenização e mudança, 
mudança do abrigo para as casas, demolição das casas, 
desmontagem dos abrigos. 

Documento de plano de 
remanejamento. 

 

2.4 Elaborar e encaminhar lei 
complementar para aprovação 

Projeto de Lei elaborado, com parecer positivo do IPUF e 
aprovado na Câmara de Vereadores, contendo as mudanças 
que precisam ser contempladas para execução do projeto na 
área escolhida.  

Proposta de Projeto de 
Lei. 
Projeto de Lei Aprovado. 
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Estratégia Indicador físico de execução Meio de Verificação 
Suposições 
Importantes 

2.5 Elaborar os projetos de infra-
estrutura 

Os projetos de infra-estrutura contemplam:  
Os seguintes projetos contendo planta, orçamento, memória de 
cálculo e memoriais descritivos:  
- Projeto Geométrico. 
- Projeto de terraplanagem. 
- Projeto de drenagem aprovado pela Secretaria de Obras. 
- Projeto de Esgoto Sanitário, aprovado pela Casan.  
- Projeto de abastecimento de água, aprovado pela Casan.  
- Projeto de abastecimento de energia elétrica e iluminação, 
aprovado pela Celesc.  
- Projeto de pavimentação, contendo ensaios de solo. 
- Projeto de sinalização, contendo estudo de tráfego.  
- Projetos de contenção, contendo ensaios de solo.  
Compatibilização de projetos. 
Cronograma das obras.  
ARTs. 

Projetos com as devidas 
aprovações e ARTs em 
meio físico e eletrônico, 
em, no mínimo três cópias. 
 
 

 

2.6 Elaborar o projeto habitacional Projeto habitacional atendendo às leis e normas, contendo 
plantas baixas, cortes e fachadas, memorial descritivo, 
orçamento e memória de cálculo e responsabilidade técnica, 
aprovado pela comunidade e pela SUSP, (em caso de habitação 
multifamiliar). Deve conter ainda Projeto Preventivo contra 
incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros.  

Pasta de projeto com as 
devidas aprovações pelos 
órgãos competentes e 
ART. 

 

2.7 Elaborar os projetos de 
equipamentos comunitários 

Projeto dos equipamentos necessários definidos no diagnóstico 
social, contendo planta, orçamento e memória de cálculo, 
aprovados com os órgãos relacionados (Secretarias de Saúde, 
Educação, bombeiros etc).  

Pasta de projeto com as 
devidas aprovações e 
ART.  

 

2.8 Elaborar os projetos sociais Elaborar projetos que contemplem: acesso e uso dos serviços 
sociais, ampliação de relações sociais e participação cidadã e 
desenvolvimento de capacidades – oportunidades. 

Projetos elaborados. 
(Modelo) 

 

3. Viabilização de recursos     
3.1 Definir fontes de financiamento Fontes de financiamento analisadas e possíveis fontes definidas.  Relatório de fontes 

analisadas. 
 

3.2 Elaborar Plano do Projeto Elaborar um Plano de Projeto, contendo matriz de planejamento, 
cronograma, orçamento e justificativa ou seguindo as indicações 
da fonte de financiamento. 

Plano do Projeto (Plano de 
Trabalho). 
(Modelo) 
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Estratégia Indicador físico de execução Meio de Verificação 
Suposições 
Importantes 

3.3 Realizar procedimentos para 
contratação do projeto com 
financiadores 

Exigências de financiadores atendidas, com entrega de 100% 
dos documentos solicitados, nas formalidades exigidas e no 
prazo adequado. 

Contrato do projeto 
assinado. 

 

3.4 Realizar licitações para 
execução do projeto 

Licitações realizadas, de forma válida, em prazo adequado e em 
valor igual ou inferior ao solicitado. 

Edital.  

4. Execução do projeto     
4.1 Solicitar licenças para início da 
obra 

Processo de solicitação de licença ambiental de implantação 
encaminhado com todas as informações necessárias. LAI 
expedida. 

Solicitação de alvará de execução da obra. Alvará expedido. 

LAI e Alvará de Execução.  

4.2 Realizar o processo de 
remanejamento das famílias 

Processo de remanejamento executado conforme o planejado. 
Indicadores: número de famílias e indicadores relacionados à 
estratégia planejada.   

Relatório do processo de 
remanejamento 
executado. 

 

4.3 Controlar a execução do projeto 
urbanístico 

Mudanças no projeto urbanístico controladas e registradas. Documento do projeto 
urbanístico 
executado/atualizado. 

 

4.4 Executar as obras de infra-
estrutura 

Obras realizadas de acordo com os projetos. (indicadores 
relativos a cada um dos projetos). 
Projetos atendem às necessidades da comunidade (indicador de 
impacto). 

Relatórios de medições. 
 

 

4.5 Executar as obras de habitação Obra realizada de acordo com o projeto. (indicadores relativos ao 
projeto, com número e especificação das habitações). 
Projetos atendem às necessidades da comunidade (indicador de 
impacto). 

Relatórios de medições. 
 

 

4.6 Executar as obras de 
equipamentos comunitários 

Obras realizadas de acordo com o projeto. (indicadores relativos 
aos projetos, com especificação das obras). 
Projetos atendem às necessidades da comunidade (indicador de 
impacto). 

Relatórios de medições. 
 

 

4.7 Executar os projetos sociais Realizar projetos conforme planejado, considerando ações de  
mobilização e organização comunitária, ações de educação 
sanitária e ambiental e ações de capacitação profissional e 
geração de renda. 

Relatório dos projetos 
realizados. 
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Estratégia Indicador físico de execução Meio de Verificação 
Suposições 
Importantes 

4.8 Solicitar licenças para operação Processo de solicitação de licença ambiental de operação 
encaminhado com todas as informações necessárias. LAO 
expedida. 
Solicitação de Habite-se. Habite-se expedido. 

LAO e habite-se.  

4.9 Realizar a regularização 
fundiária 

Projeto urbanístico executado aprovado na SUSP, com título de 
propriedade entregue a 100% dos moradores. 

Relatório de títulos de 
propriedade entregue. 

 

4.9 Firmar os contratos das 
habitações 

Contratos firmados com 100% dos moradores até o final do 
projeto. 
Convenção de condomínio elaborada. 

Pasta de processo com 
documentação completa, 
convenção de condomínio 
e contratos firmados. 

 

5. Finalização do projeto     
5.1 Elaborar relatórios finais Relatórios finais realizados contendo avaliação do projeto e 

demais exigências das fontes financiadoras.  
Documento de aceite do 
relatório final. 

 

5.2 Realizar encerramento do 
contrato com financiadores 

Produtos contratados entregues e aceitos. Contratos referentes 
ao projeto finalizados. 

Documento que indique 
aceite e encerramento do 
projeto. 
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5.3.4 Plano de Trabalho de Projeto 

A equipe da Secretaria não utiliza um modelo de Plano de Trabalho. Sugere-se a utilização dos seguintes documentos mínimos para todos os 
projetos, visto que os mesmos serão necessários para o processo de monitoramento: 

?? Matriz de Planejamento 

?? Cronograma Físico 

?? Orçamento 

Exemplo de Cronograma Físico  

Matriz de Planejamento do Projeto  Título do projeto: Duração: 48 meses 

Meses 
Estratégia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

                                                 

1. Concepção do projeto                                                   

1.1 Definir escopo do projeto                                                 

1.2 Realizar diagnósticos                                                 

1.3 Obter viabilidades                                                 
                                                 

2. Planejamento do projeto                                                  

2.1 Elaborar projeto urbanístico                                                 

2.2 Planejar projeto com a comunidade                                                 

2.3 Elaborar plano de remanejamento                                                 

2.4 Elaborar e encaminhar lei 
complementar para aprovação 

                                                

2.5 Elaborar os projetos de infra-estrutura                                                 

2.6 Elaborar o projeto de habitação                                                 

2.7 Elaborar os projetos de equipamentos 
comunitários 

                                                

2.8 Elaborar os projetos sociais                                                 
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3. Viabilização de recursos                                                 

3.1 Definir possíveis fontes de 
financiamento 

                                                

3.2 Elaborar Plano de Trabalho do projeto                                                  

3.3 Realizar procedimentos para 
contratação do projeto com financiadores 

                                                

3.4 Realizar licitações para execução do 
projeto 

                                                

                                                 

4. Execução do projeto                                                   

4.1 Solicitar licenças para início da obra.                                                 

4.2 Realizar o processo de 
remanejamento das famílias. 

                                                

4..3 Controlar execução do projeto 
urbanístico 

                                                

4.4 Executar as obras de infra-estrutura                                                 

4.5 Executar as obras de habitação                                                 

4.6 Executar as obras de equipamentos 
comunitários 

                                                

4.7 Executar os projetos sociais                                                 

4.8 Solicitar licenças para operação                                                 

4.9 Realizar a regularização fundiária                                                 

4.10 Firmar os contratos das habitações                                                 
                                                 

5. Finalização do projeto                                                   

5.1 Elaborar relatórios finais                                                 

5.2 Realizar encerramento do contrato 
com financiadores 
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5.3.5 Modelo de Orçamento 
Orçamento Título do projeto: Duração: x meses 

Desembolso mensal  
Estratégia Unidade Quantidade 

Total 
(R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

Total Projeto (Soma dos Produtos)                
                

Produto 1 (Custo do produto)                

  Atividade 1.1 (Custo da Atividade)                

Material de Consumo                 

Transporte                

Custo com Atividades/ Eventos                

Serviço de Terceiros                

Alimentação/Hospedagem                

Outras despesas (especificar)                

Atividade 1.2                 

Material de Consumo                 

Transporte                

Custo com Atividades/ Eventos                

Serviço de Terceiros                

Alimentação/Hospedagem                

Outras despesas (especificar)                

Atividade 1.N                
                

Produto N                 

Atividade N.1                 
                

Explicação: 
Esse Orçamento permite calcular o custo de cada item de financiamento por atividade e por mês. Da mesma forma, a soma dos custos das atividades gera o custo mensal do produto e a soma 
dos custos dos produtos gera o custo mensal do projeto. Essa planilha pode ser i ndexada a uma segunda que trará apenas o custo por item de financiamento. Assim, recomenda -se o uso de 
Planilhas do Microsoft Excel. 
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5.3.6 Relatório de Monitoramento e Controle do Projeto 
 
Relatório de Monitoramento e Controle do Projeto  Título do projeto: Duração: 48 meses 
         

Prazo Desembolsos Indicadores 
Produtos e Atividades Previsto Realizado Previsto Realizado Previstos Realizados Demanda 

acumulada 

Causas 
da 
Variação 

Medidas 
corretivas Responsável 

           
Produto 1            
Atividade 1.1           
Atividade 1.2           
Atividade 1.3           
Produto 2           
Atividade 2.1           
Atividade 2.2           
           
Explicação: 
Produtos e atividades 
do projeto. 
 

Explicação 
Prazo 
previsto. 
 

Explicação 
Prazo 
realizado. 

Explicação 
Desemb. 
previsto. 
 

Explicação 
Desemb. 
realizado. 

Explicação: 
Indicadores 
previstos. 

Explicação: 
Indicadores 
realizados. 

Explicação: 
Subtração 
dos 
indicadores 
previstos 
pelos 
realizados. 

Explicação: 
Descrição das 
causas da diferença, 
quando houver, 
entre previsto e 
realizado. 

Explicação: 
Medidas corretivas 
a serem tomadas 
com relação à 
diferença. 

Explicação: 
Responsável 
pela realização 
das medidas 
corretivas. 

 

Este relatório é importante para observação do andamento do projeto conforme o planejado, pe rmitindo a realização de ajustes em tempo.  

 

Recomenda-se que seja elaborado mensalmente e que seus resultados sejam discutidos com a equipe de gerenciamento dos projetos (embora a 
estrutura organizacional não esteja ainda definida). 

 

Juntamente com este documento, recomenda-se a elaboração do Relatório de Desempenho Mensal, descrito a seguir.  
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5.3.7 Relatório de Desempenho (Mensal) 
 
O Relatório de Desempenho Mensal é um documento que acompanha o Relatório de 
Monitoramento e Controle do Projeto, trazendo considerações por extenso quanto ao 
andamento do projeto, nos seguintes itens: 

- Fatores que facilitaram a execução do projeto (equipamentos e material, equipe, 
terceirizados, metodologia),  

- Fatores que dificultaram a execução do projeto.  

Traz ainda o histórico das medidas preventivas, corretivas e das mudanças solicitadas. 

 

Relatório de Desempenho Mensal 

  
Nome do Projeto 
 

Referente ao mês de 
Julho de 2007 

  
Fatores que facilitaram a execução do projeto.  

 

Fatores que dificultaram a execução do projeto.  

 

Medidas Corretivas  Responsável Prazo 

01 -  
02 -  
 

 
 

 
 

Medidas Preventivas Solicitadas Responsável  Prazo 
01 - 
02 - 

  

Mudanças Solicitadas no Projeto  Responsável Prazo 
01 - 
02 - 

  

Outras Observações 
 

  
Responsável: Data:  
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5.3.8 Relatório das Medidas Corretivas, Medidas Preventivas e de Mudanças 
Solicitadas 

Recomenda-se que cada Medida Corretiva, Medida Preventiva e Solicitação de Mudança seja 
numerada de forma contínua até o final do projeto, facilitando a obtenção de informações para 
avaliação semestral e final.  

Recomenda-se ainda a elaboração de um Relatório das Medidas Corretivas, Medidas 
Preventivas e Solicitações de Mudança Acumuladas para as avaliações semestrais, a ser 
apresentada juntamente com o Relatório de Monitoramento e Controle referente ao semestre.   

Relatório das Medidas Corretivas, Medidas Preventivas e Mudanças Solicitadas 

  
Nome do Projeto 
 

Referente ao primeiro 
semestre do projeto. 

  
Medidas Corretivas Responsável Situação Observação 
01 -     

02 -     

03 -     

Medidas Preventivas Responsável Situação Observação 
01 -     

02 -     

03 -     

Mudanças solicitadas Responsável Situação Observação 
01 -     

02 -     

03 -     

  
Responsável: Data: 

 

Ações preventivas  

As ações preventivas são orientações que reduzem a probabilidade de conseqüências 
negativas associadas a riscos do projeto. (PMBOK, 2003, p.92) 

Ações corretivas  

As ações corretivas são orientações necessárias para que o desempenho futuro esperado do 
projeto fique de acordo com o plano de gerenciamento do proje to. (PMBOK, 2003, p.92) 

Mudanças solicitadas 

As mudanças solicitadas para ampliar ou reduzir o escopo do projeto, modificar políticas ou 
procedimentos, modificar o custo ou orçamento do projeto ou revisar o cronograma do projeto 
são freqüentemente identificadas durante a execução do trabalho do projeto. As solicitações de 
mudança podem ser feitas de forma direta ou indireta, por iniciativa externa ou interna e podem 
ser impostas por lei/contrato ou opcionais. (PMBOK, 2003, p.93) 
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5.3.9 Matriz de Monitoramento do Avanço Físico do Projeto 
 
Para facilitar o monitoramento dos prazos, recomenda-se a elaboração de uma matriz de monitoramento do avanço físico do projeto, a partir do 
cronograma planejado. 

Matriz de Monitoramento do Avanço Físico 
do Projeto 

Título do projeto: Duração: x meses 

 

Meses 
Estratégia 

 
Situação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

             
Previsto            
Realizado            

1. Produto 1 

Notas            
Previsto            
Realizado            

Atividade 1.1  

Notas            
Previsto            
Realizado            

Atividade 1.2  

            
Previsto            
Realizado            

Atividade 1.3  

            
             
2. Produto 2             
Explicação: A Planilha permite acompanhar o avanço físico do projeto, na comparação do previsto com o realizado, permitindo ainda, por meio de cores, verificar se há prorrogação no prazo do 
projeto. 
Tipo de Arquivo Recomendado: Planilha Excell 

  Programado  Realizado  1ª Prorrogação  Segunda prorrogação 
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6 AVALIAÇÃO EX-POST- INDICADORES DE IMPACTO 

A qualidade ambiental urbana das grandes cidades agrava-se a cada ano, haja vista ao 
crescimento acelerado das metrópoles brasileiras, bem como à limitação dos recursos 
necessários à qualidade de vida da população. O aumento da densidade po pulacional, 
vinculado à falta de infra-estrutura urbana e de serviços associados ao gerenciamento urbano, 
vem afetando os aspectos ambientais relacionados à salubridade das comunidades, como a 
quantidade e a qualidade de água para o abastecimento, bem como  a gestão dos resíduos e 
efluentes domésticos associados. Da mesma forma, os aspectos relacionados ao 
desenvolvimento econômico e social são proporcionalmente afetados, devido às dificuldades 
em se monitorar e controlar o uso e ocupação dos espaços urbanos.  

Essas situações, na maioria das vezes em estado crítico, podem ser atenuadas e evitadas 
através da utilização dos indicadores como instrumentos de monitoramento que visam orientar 
as políticas de planejamento urbano e o controlar os conflitos sócio -ambientais, através de 
soluções estrategicamente direcionadas para cada caso. 

Fundamentados nos princípios de qualidade ambiental urbana e de planejamento ambiental, os 
indicadores são instrumentos que vêm auxiliando os gestores públicos na busca de sistemas 
sustentáveis, com vistas à promoção do desenvolvimento ambiental, social e econômico. Para 
tanto, o planejamento ambiental deve aplicar conceitos de desenvolvimento sustentável 
empregando o máximo de informações disponíveis e pertinentes, através de uma visão 
interdisciplinar e claramente definida. 

6.1 REVISÃO METODOLÓGICA 

Nesta etapa foram pesquisadas e avaliadas as possíveis alternativas de sistemáticas de 
monitoramento adotadas por instituições que desenvolveram estudos através de indicadores, 
tendo em vista a escolha da alternativa mais apropriada ao caso de Florianópolis. Desta forma, 
para a estruturação dos indicadores propostos nesta etapa, foram consultadas as seguintes 
metodologias: 

- GARCIAS (1992): Indicadores de Qualidade dos Serviços e Infra-estrutura Urbana de 
Saneamento, que relaciona o aumento da urbanização com o declínio da infra-estrutura 
das cidades. 

- ALMEIDA (1999): Indicadores de Salubridade Ambiental em Favelas Urbanizadas, que 
verifica as condições urbanísticas ambientais avaliando a salubridade ambiental para 
favelas urbanizadas. 

- FREIRIA (2002): Avaliação da Qualidade Urbana através de Indicadores, que aborda mais 
globalmente a questão dos indicadores e ressalta a avaliação dos aspectos ambientais 
qualidade do solo, da água e do ar. 

- DIAS, BORJA E MORAES (2003): Indicador de Salubridade Ambiental em Áreas de 
Ocupação Espontânea, que aborda a relação entre saneamento e saúde visando à 
promoção da qualidade ambiental urbana. 

- ALMEIDA E ABIKO (2004): Indicador de salubridade ambiental, que elabora uma 
metodologia capaz de verificar a real situação dos aspectos relacionados com a 
salubridade ambiental existentes em comunidades, bairros e/ou cidades. 
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A seguir, são descritas de forma objetiva as metodologias conforme a ordem de apresentação 
dos respectivos autores acima descritos. 

GARCIAS (1992) relacionou o aumento da urbanização com o declínio da infra-estrutura de 
saneamento das cidades. Analisando o crescimento populacional, com intensas mudanças no 
uso e ocupação do solo, a metodologia aplicada vem sendo utilizada com eficácia por 
planejadores dos espaços urbanos. O autor afirma que há grande dificuldade entre o tempo 
para o planejamento e o grau de certeza para prognosticar os cenários futuros, sendo estas 
relações inversamente proporcionais. Os planos diretores poderiam utilizar-se de uma 
legislação preventiva, com o objetivo de fomentar a preservação ambiental, mas as diretrizes 
atuais vêm somente segregar os espaços urbanos sem contribuir para a adequação de 
condições mínimas de qualidade ambiental elaboradas sem respaldo técnico, econômico e 
social. Para compreender o comportamento das populações é necessário obter informações de 
fácil análise para compor os futuros cenários urbanos com maior eficiência. Deste modo, os 
indicadores podem ser usados pelos planejadores como instrumentos que auxiliem na 
avaliação de uma situação e acompanhar sua possível evolução de modo racionalista, pois 
estão sujeitos a uma série de leis e variáveis que podem sofrer diversas interferências.  

Neste estudo foram utilizados dois métodos de análise: o método baseado na curva de Lorenz, 
muito usada pelos economistas para associar indicadores, referenciando uma situação teórica 
ideal em que a renda ou outro fator seria igualitariamente distribuído; o segundo método é o do  
Coeficiente de Deficiência de Atendimento (CDA), que representa o grau de concentração do 
atendimento. O primeiro método aplica a reta de equiatendimento e a curva dos valores 
acumulados dos percentuais dos serviços existentes foi definida por GARCIAS (1992) pela 
expressão A: 

A = 7 S1 + 5 S2 + 3 S3 + 1 S4 (1) 

Sendo: 

12. A - Área entre a reta de equiatendimento e a curva dos valores acumulados dos 
percentuais existentes; 
13. S1 - Área de deficiência de atendimento do serviço com prioridade 1; 
14. S2 - Área de deficiência de atendimento do serviço com prioridade 2; 
15. S3 - Área de deficiência de atendimento do serviço com prioridade 3; 
16. S4 - Área de deficiência de atendimento do serviço com prioridade 4. 

Para o segundo método foi feito o cálculo do Coeficiente de Deficiência de Atendimento (CDA), 
utilizando as seguintes expressões para exemplo de uma situação real para o município de São 
José dos Pinhais, no estado do Paraná: 

Esgoto S1 = (25 x 25) / 2 – (25 x3, 48) / 2 = 269,00. 
Drenagem S2 = (25x25) /2 – (25x6, 15) /2 = 235,62. 
Água S3 = (25 x250 /2 – 9 25x19, 45) / 2 = 69,375. 
Lixo S4 = (25x25) /2 – (25x22, 46) /2 = 31,75. 

Retornando à expressão A anterior: 

A = 7x269, 0 + 5x 235, 625 + 3 x 69,375 + 1 x 31,75. 
A= 3.301,0. 
CDA = (3.301,00) / ((100 x 100) / 2) 
CDA= 0,66. 
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Na pesquisa foram referenciados 76 indicadores classificados segundo a ordem de 
importância. Os indicadores são divididos em primários, secundários e gerais. Os dados para a 
composição dos índices foram obtidos junto ao IBGE, na prefeitura municipal de São José dos 
Pinhais, na companhia de saneamento e de energia elétrica do estado do Paraná.  

A cidade selecionada para a aplicação do estudo situa-se na região metropolitana de Curitiba, 
e pelo autor ter o conhecimento prévio da região, o que facilitou o acesso às informações. 

Os indicadores foram hierarquizados em primários, secundários e gerais. Nos primeiros 
estavam inseridos: os de abastecimento de água e de esgoto, referente a população atendida; 
de drenagem, referente a densidade da malha, de resíduos sólidos urbanos, referente ao 
volume de produção. Relativos aos secundários, novamente referenciando o abastecimento de 
água e esgoto, mas segundo número de ligações; serviço de drenagem segundo o volume de 
água; serviço de sólidos urbanos, referente à freqüência de atendimento; acrescentando o 
serviço de varrição de ruas. Os indicadores gerais possuem especificações demográficas, 
sociais, econômicas e relacionadas à saúde. 

A análise dos resultados foi feita através da reta de equiatendimento e do coeficiente de 
deficiência de atendimento, considerando valores encontrados para a água, esgoto, lixo e para 
a drenagem. Foi definida a população atendida com estes quatro itens, caracterizando -se a 
realidade do saneamento básico da cidade de São José dos Pinhais em 1992. 

As dificuldades encontradas pelo autor neste estudo foram com relação às informações 
necessárias para calcular os índices de alguns indicadores, pois os registros ficaram de forma 
dispersa nos sistemas de dados de cada empresa. GARCIAS (1992) ressaltou que a falta de 
registros sistemáticos de informações é uma realidade brasileira, comprovada pela tentativa de 
retirada de informações sobre os serviços de São José dos Pinhais, pois alguns indicadores 
não foram possíveis de serem analisados. Não foram encontrados dados referentes à renda 
per capita, ao volume aduzido, à capacidade do manancial abastecedor, a perdas e 
desperdícios, as condições sociais do sistema tarifário, ao número de pontos de lançamento 
final, nem mesmo dados para cálculo da acessibilidade e confiabilidade destes itens. GARCIAS 
(1992) considerou os objetivos definidos primeiramente atingidos na aplicação dos métodos de 
agrupamento dos dados e avaliação do coeficiente de deficiência de atendimento (CDA), sendo 
este método indicado para identificação das condições de saneamento básico, pois 
representou a realidade do local de aplicação. O autor indica ainda este método para a 
avaliação de outros referenciais, tais como a preservação dos recursos hídricos e de proteção 
ambiental, pois pode auxiliar na tomada de decisões para o planejamento urbano das cidades. 

ALMEIDA (1999) propõe um método para a avaliação ambiental de favelas urbanizadas, 
denominado Indicador de Salubridade Ambiental para Favela (ISA/F), tendo por referência as 
premissas de GARCIAS (1992) e o modelo de Indicadores de Salubridade Ambiental, o ISA, 
desenvolvido pela Câmara Técnica de Planejamento do Conselho Estadual de Saneamento do 
Estado de São Paulo (CONESAN). 

O ISA – Indicador de Salubridade Ambiental, tinha por objetivo avaliar, periodicamente, a 
situação de salubridade ambiental dos municípios do Estado de São Paulo, sendo o ISA/F 
parte integrante do relatório do ISA, podendo ser utilizado a critério do poder público local, em 
todo município que apresentasse um volume relevante de favelas.  
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Deste modo, o ISA/F deveria ser sensível para identificar as condições urbanísticas ambientais, 
de forma a permitir uma hierarquização das áreas, de acordo com os níveis de salubridade 
ambiental, podendo dar suporte a programas e propostas de intervenção. Para a avaliação o 
ISA/F utilizou indicadores de saneamento, urbanístico, socioeconômico e de saúde pública, de 
modo que os valores individuais obtidos pelos indicadores propostos foram ponderados de 
forma a encontrar um valor médio final, referente ao nível de salubridade existente. A análise 
global das condições de salubridade de uma favela foi obtida da leitura do resultado fornecido 
pelo ISA/F, no âmbito da favela, complementado pela avaliação de salubridade ambiental geral 
do município. 

Com os indicadores selecionados, procurou-se verificar o funcionamento orgânico da favela de 
maneira individualizada, estudar as relações urbanísticas, sem perder o entendimento global da 
região. Para uma adequada avaliação, foram escolhidos os indicadores fazendo-se a 
elaboração de uma análise comparativa de cada realidade. 

ALMEIDA (1999) buscou verificar as condições de salubridade ambiental de uma favela 
urbanizada com a interação de 14 indicadores, sendo eles: Indicador de Cobertura em 
Abastecimento de Água (ICA); Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques 
Sépticos (Ice); Indicador de Coleta de Lixo (ICR); Indicador de Drenagem (IDR); Indicador de 
Vias Circulação (IVC); Indicador de Segurança ecológico -geotécnica (ISG); Indicador de 
Densidade Demográfica Bruta (IDD); Indicador de Energia Elétrica (IEL); Indicador de 
Regularização Fundiária (IRE); Indicador de Varrição (IVA); Indicador de Iluminação (IIP); 
Indicador de Espaço Público (IEP) e Indicador de Educação (IED). As informações para o 
cálculo dos índices dos indicadores foram obtidas nos órgãos públicos em conjunto com um 
levantamento censitário feito junto aos moradores. 

Como exemplos de cálculo têm o Indicador de Energia Elétrica (IEL) na equação2, que 
necessita de dois parâmetros para ser calculado, sendo ponderado pela multiplicação do fator 
K, que neste caso significa o peso, que será calculado pela equação3. 

IEL= (DHE ÷ DFT) x 100 x K (%) (2) 
K= 0, 9 + [(DHL ÷DFT) ÷ 10] (3) 

Sendo: 

3. IEL - Indicador energia elétrica 
4. K - Índice de regularização 
5. DHE - Número de habitações com energia elétrica 
6. DFT - Domicílios totais na favela 
7. DHL - Número de habitações com energia elétrica que recebem conta de energia elétrica.  

Após o cálculo da pontuação de todos os indicadores propostos, os resultados obtidos foram 
agregados através do cálculo do ?Indicador de Salubridade Ambiental em Favelas Urbanizadas 
(ISA/F), feito pela média aritmética de todos os quatorze indicadores. Como exemplo de cálculo 
para o ISA/F tem-se a equação4. 

ISA/F= (ICA+ICE+ICR+IDR+IVC+ISG+IDD+IEL+IRE+IVA+IIP +IEP+IRF+IED)÷14 (4) 

A pontuação do ISA/F varia entre 0 a 100, considerando que entre 85 a 100 – uma situação de 
salubridade positiva, entre 70 e 85 considera-se uma situação de salubridade moderada, menor 
que 70 indica uma situação de salubridade insatisfatória. Ficando como conselho do autor que 
se observe cada indicador individualmente para uma melhor compreensão da situação 
ambiental, caso contrário pode se ter uma avaliação errônea da situação. 
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O ISA/F pode ser aplicado em qualquer município para comparar a salubridade ambiental das 
favelas que o compõe. A pontuação final do ISA/F possibilita fazer a análise e ordenar as 
favelas de maneira hierárquica, permitindo que se caracterize o nível de necessidade e 
demandas prioritárias entre elas. Para a comparação do município ao longo dos anos, o ISA/F 
deve ser atualizado, pois o cenário real muda todos os dias. 

A região selecionada como área de estudo foi à favela Jardim Floresta, localizada na área 
marginal da represa do Guarapiranga, município de São Paulo, por estar inserida no contexto 
da pesquisa e pelo fato do autor possuir fácil acessibilidade as informações, ser uma favela de 
porte médio e sua localização estar numa região sensível à ocupação. 

O ISA/F ainda apresentou, um relatório para a descrição dos critérios adotados na elaboração 
dos parâmetros, delimitação a aplicabilidade na região de estudo e discussão dos resultados 
obtidos. Para tanto, o Relatório de Salubridade Ambiental para Favelas Urbanizadas, explicou 
os resultados de cada um dos 14 indicadores, descrevendo claramente as condições de 
salubridade da favela Jardim Floresta. 

ALMEIDA (1999) concluiu que os indicadores que apresentaram as melhores avaliações são 
justamente aqueles que possuem maior potencial de alteração das condições de salubridade, 
como a coleta de esgoto e de lixo, abastecimento de água, sendo que foi verificado que o 
indicador de segurança geológico-geotécnico necessita da participação de especialistas para 
sua elaboração. Com a aplicação do método houve a comprovação que os indicadores que 
compõe o ISA/F são eficazes, objetivos e de fácil aplicabilidade, permitindo um rápido 
equacionamento dos problemas detectados e acompanhamento sistemático das condições 
ambientais da vida urbana. Segundo o autor, o método foi capaz de realizar a avaliação 
proposta, configurando-se como instrumento adequado para subsidiar processos de tomada de 
decisão para a gestão municipal. 

FREIRIA (2002), em pesquisa desenvolvida, vêem de encontro aos conceitos inseridos no  
capítulo 7 e 8 da agenda 21, que comenta que o planejamento urbano deva preocupar -se com 
os riscos e impactos ambientais e suas resoluções. O capítulo 7 prescreve a necessidade do 
planejamento ambiental, afirmando que a redução da pobreza urbana só será possível 
mediante o planejamento e a administração do uso sustentável do solo. 

Segundo o capítulo 8 da agenda, os países devem desenvolver sistemas de monitoramento e 
avaliação do avanço para o desenvolvimento sustentável, adotando indicadores que meçam as 
mudanças nas dimensões econômicas, social e ambiental. Os indicadores vêem consolidar 
uma melhor base de informações para integrar os processos de tomada de decisão relativos a 
questões de meio ambiente e desenvolvimento. O aperfeiçoamento no processo de tomada de 
decisões é necessário para integrar de modo gradual as questões econômicas, sociais e 
ambientais, na busca de um desenvolvimento economicamente eficiente, socialmente 
eqüitativo, responsável, e ambientalmente saudável. Este estudo acrescenta ainda conceitos 
de qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e planejamentos ambientais apresentados 
como: 

1. Qualidade de Vida: segundo WILHEIM (1976), pode ser definida como a sensação 
agradável do indivíduo com o meio dependendo de fatores objetivos e externos e subjetivos e 
internos. Os fatores externos estão de acordo com a maior ou menor satisfação e felicidade do 
indivíduo com o seu entorno. 

2. Desenvolvimento Sustentável: baseia-se na defesa dos recursos naturais, fazendo o uso e 
manutenção destes recursos para as futuras gerações. 
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3. Planejamento Ambiental: segundo FRANCO (2000), “é todo o esforço da civilização na 
direção da preservação e conservação dos recursos ambientais de um território com vistas à 
sua própria sobrevivência”. 

Para isso, o planejamento ambiental aplica os conceitos de desenvolvimento sustentável, 
empregando como instrumento todas as informações disponíveis, vindas das mais diversas 
áreas do conhecimento, bem como pode utilizar os indicadores ambientais para posicionar as 
diretrizes de crescimento, inseridos na construção de uma visão de planejamento 
interdisciplinar. 

Todos estes conceitos foram aplicados na metodologia desenvolvida por FREIRIA (2002), pois 
se pretendia encontrar instrumentos de monitoramento para controle com vistas à preservação 
dos rios e que se destinam a abastecimento público, ou seja, rios necessários à sobrevivência 
da região metropolitana de Curitiba - RMC. Sendo os instrumentos para a leitura da realidade 
local os indicadores ambientais. 

Segundo GARCIAS (1999), a boa qualidade ambiental no meio urbano pode ser expressa por 
fatores objetivos como o atendimento às necessidades básicas de moradia, transporte, trabalho 
e as demais que se originam desta como saúde, lazer, segurança, comércio, serviços de 
informação, abastecimento (alimento, energia, etc.), a preservação de áreas verdes e 
adequado atendimento dos serviços públicos. Adicionadas a essas informações, o estudo de 
FREIRIA (2002) considera ainda a manutenção de condições saudáveis de qualidade do ar, do 
solo e da água. Neste caso, a metodologia utilizada foi construída baseada em indicadores 
ambientais, que são um instrumento de análise ágil e flexível de dados ambientais, 
possibilitando acessar a realidade urbana a cada transformação. O objetivo principal foi à 
construção de um indicador para a avaliação da qualidade ambiental, (definido como Indicador 
da Qualidade Ambiental Urbana – IQAU) para verificar as informações disponíveis e orientar 
algumas proposições que pudessem auxiliar no planejamento urbano e na gestão municipal. 

Como estudo de caso utilizou-se a cidade de Pinhais na região metropolitana de Curitiba. A 
razão básica de tal escolha deveu-se ao processo de modificação dos parâmetros de ocupação 
existente para novos com maiores densificações projetadas. Após a análise da dinâmica da 
ocupação, FREIRIA (2002) propuseram recomendações para melhor ordenar a coleta de 
informações. Apresentou-se também, a discriminação de restrições resultantes da aplicação da 
metodologia.  

O IQAU definido pelos autores é composto hierarquicamente por indicadores primários, 
secundários, terciários e quaternários. Os secundários são componentes dos primários e assim 
sucessivamente. O IQAU é o indicador principal que é composto hierarquicamente por 47 
indicadores, dividido primeiramente em 3 indicadores primários: indicadores socioeconômicos, 
de serviços públicos e ambientais. Compondo estes indicadores, existem 19 indicadores 
secundários, 24 terciários e 4 quaternários.  

O indicador socioeconômico (ISE) é composto por outros 10 indicadores secundários, 8 
terciários e 4 quaternários. Os secundários são os indicadores: de moradia (IM), transporte (IT), 
trabalho (ITR), saúde (IS), lazer (IL), segurança (ISEG), social (ISO), educação (IE), renda (IR) e 
populacional (IPO). Os terciários são compostos pelos indicadores de: cobertura das ruas (ICR), 
ônibus (IO), deslocamento (ID), mortalidade infantil (IMI), mortalidade por doenças de veiculação 
hídrica (IMH), mortalidade por doenças respiratórias (IMR), analfabetismo (IAN), nível de instrução 
(INI), população urbana (IPU), taxa de crescimento (ITC), densidade (IDE). Quaternários são os 
indicadores de esquistossomose (IESQ), leptospirose (ILP), diarréia (IDI) e hepatite A (IH).  
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O indicador de serviços públicos (ISP) é composto por 5 indicadores secundários e 12 
terciários. Os indicadores secundários são: de água (IAA), esgoto sanitário (IES), resíduos 
sólidos (IRS), drenagem (IDR) e energia elétrica (IEL). Nos terciários estão os indicadores de: 
cobertura de atendimento (ICA), qualidade da água distribuída (IQA), saturação do sistema 
produtor (ISA), coleta de esgoto (ICE), tratamento de esgoto (ITE), saturação do tratamento (IST), 
coleta de lixo (ICL), tratamento e disposição final (IDF) e saturação da disposição final (ISR), 
extensão da rede de drenagem (IMD), capacidade de expansão da rede de drenagem (IED) e 
energia elétrica (IEL). 

Para finalizar, o indicador ambiental (IA) é composto por 4 indicadores secundários e 4 
terciários. Os secundários são compostos pelos indicadores de: rios (IRI), risco geológico (IRG), 
áreas verdes (IAV) e qualidade do ar (IAR). Os indicadores terciários são de: qualidade da água 
bruta (IQB), disponibilidade dos mananciais (IDM), risco moderado (IRM) e alto risco (IRA).  

O trabalho desenvolvido por DIAS, BORJA E MORAES (2003) teve como objetivo contribuir 
nos esforços da construção de um sistema de indicadores voltados para avaliar a salubridade 
ambiental de áreas de ocupações espontâneas, que possam ser utilizados pelo poder Público e 
a sociedade, na definição de políticas para estas áreas. Mais especificamente propõe-se um 
Índice de Salubridade Ambiental Urbana para Áreas de Ocupações Espontâneas - ISA/OE, 
construído a partir de um banco de dados já existente, contendo informações sobre as 
condições socioeconômicas e ambientais de nove assentamentos periurbanos da Cidade do 
Salvador, capital do Estado da Bahia, localizados na bacia hidrográfica do Rio Camarajipe.  

Segundo os autores, a origem das ocupações espontâneas no Brasil sofreu, inicialmente, a 
contribuição da migração rural, provocada pela estagnação econômica rural, pela 
modernização das atividades agrícolas e pela atração provocada pela expansão industrial.  

Estes fatores, dentre outros, promoveram um deslocamento populacional para as cidades em 
busca de trabalho, sendo que atualmente estas ocupações vêm sendo constituídas de 
moradores da própria área urbana dos municípios. Outro aspecto citado por DIAS, BORJA E 
MORAES (2003) e que contribuiu para o surgimento das ocupações espontâneas, foi o 
empobrecimento gradativo e constante das massas de trabalhadores urbanos, que foram 
excluídos do acesso às condições mínimas de dignidade e cidadania. Assim, a distribuição da 
população no espaço urbano segue padrões de desigualdade social, havendo grandes 
disparidades socioeconômicas e de saúde. 

Os autores citam que, em condições ideais, para habitar é necessário um espaço acessível e 
agradável, confortável, seguro e salubre e que esteja integrado de forma adequada ao entorno, 
ou seja, ao ambiente que o cerca. No caso das habitações urbanas, estas condições também 
envolvem os serviços urbanos e a infra-estrutura, isto é, as atividades que atendam às 
necessidades coletivas: abastecimento de água, coleta dos esgotos e de resíduos sólidos, 
redes de drenagem, distribuição de energia elétrica, áreas de lazer, dentre outras. 

DIAS, BORJA E MORAES (2003) observam que um dos maiores problemas da favela é a falta 
de salubridade, conseqüência direta da falta de serviços de infra-estrutura sanitária. A 
problemática da salubridade ambiental é tida como produto das relações entre as pessoas, 
comunidades e organizações, e o meio ambiente, criado pela mesma sociedade, dentro de 
uma tradição cultural, ou seja, dentro de uma maneira particular de perceber e tratar o 
patrimônio espacial e de modificá-lo por meio de processos de desenvolvimento interno e de 
pressões e influências externas. 

Assim, o meio ambiente seria o produto da sociedade que nele habita, da sua cultura, ideologia 
e educação. Na pesquisa realizada pelos autores, salubridade será entendida como o conjunto 
das condições materiais e sociais necessárias para se alcançar um estado propício à saúde, 
condições estas influenciadas pela cultura.  
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Em sendo a salubridade ambiental um fator importante para a promoção da saúde pública, a 
identificação dos elementos que a compõe, principalmente nas áreas de ocupação espontânea, 
torna-se de extrema importância, não só no sentido de caracterizar as condições de 
salubridade destas áreas e no estudo da relação entre o saneamento e a saúde,  como também 
para contribuir na definição de políticas públicas que promovam a sua melhoria.  

Desta forma, o estabelecimento de índices que permitam avaliar a salubridade ambiental foi 
citado como um meio de sistematizar diversas variáveis responsáveis pela mesma, fornecendo 
uma informação de fácil entendimento, não só por técnicos e administradores, mas 
principalmente pela população, permitindo que os mesmos contribuam para a ampliação do 
processo de reconhecimento da realidade para transformá-la. Os fatores materiais estudados 
pelos autores contemplam quatros componentes do saneamento ambiental: abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana acrescida às condições de 
moradia do domicílio.  

Segundo o IBGE citado por Sales (2001), as características dos domicílios e dos serviços de 
infra-estrutura sanitária constituem elementos básicos para a avaliação da qualidade de vida da 
população. A moradia que não dispõe de serviços de saneamento ambiental, além de 
representar riscos à saúde humana, torna-se fator de degradação do meio ambiente. Estes 
fatores são comumente utilizados no cálculo de indicadores ambientais, comprovando, assim, 
sua estreita relação com as condições ambientais de um espaço urbano. 

Os fatores sociais estudados citados pelos autores constituem-se nos componentes 
Socioeconômico-culturais e de Saúde Ambiental. Segundo a teoria do limiar-saturação, em 
populações com condições socioeconômicas extremamente baixas ou elevadas, o efeito de 
intervenções em saneamento ambiental provocaria um impacto desprezível sobre a saúde. 
Esta teoria induziu, na década de 1980, a não priorização dos investimentos em saneamento 
ambiental em favor de outras ações de atenção primária à saúde. Porém, esta teoria não levou 
em consideração diversos estudos desenvolvidos em países com população pauperizada que 
demonstram impactos positivos sobre indicadores de saúde a partir de intervenções em 
saneamento ambiental. 

As variedades de técnicas que foram utilizadas para coletar as informações e dados foram as 
seguintes: i) aplicação de questionário sobre as condições do domicílio e de saneamento 
domiciliar e ambiental, coletando-se informações gerais (nome, idade, sexo, escolaridade e 
ocupação de cada indivíduo); dados sobre a característica da moradia (número de quartos, 
piso, parede, teto, eletricidade e suprimento de água, disposição de águas servidas, excretas e 
resíduos sólidos); dados sobre a presença de vetores (ratos, baratas e moscas) e animais; 
informações sobre o tempo de residência, renda, propriedade de bens (rádio, TV, geladeira); 
sobre a propriedade da casa e terreno e história de migração. Estes dados foram coletados 
apenas uma vez no período de estudo que foi de um ano; ii) levantamento do consumo per 
capita de água por meio da leitura da conta de água. Nas casas que não tinham medidor de 
água, estimou-se o consumo para as várias atividades domésticas, perguntando -se ao 
entrevistado quantos recipientes de água eram usados em um dia, para cada atividade no 
domicílio, que multiplicado pelo volume dos recipientes usados normalmente, fornecia o 
consumo domiciliar de água; iii) coleta de amostras de água diretamente da rede pública de 
distribuição e dos recipientes utilizados para armazenar água de beber, realizada durante um 
ano, em 6 domicílios de cada assentamento, oportunizando-se desta forma a verificação da 
qualidade da água na chegada do domicílio e o estudo dos hábitos da população, na 
manipulação da água após a chegada no domicílio.  
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As análises bacteriológicas da água foram realizadas no Laboratório de Físico-Química e 
Bacteriologia da Água do então DHS/UFBA; iv) histórico de diarréia das crianças menores de 5 
anos de idade, por meio de um sistema de registro diário pelas mães com a utilização de um 
calendário quinzenal, o qual possuía uma fotografia da criança para facilitar a identificação da 
mesma. As mães eram estimuladas a relembrar diariamente com a marcação de “+” ou “–” (sim 
ou não) se cada uma das suas crianças tinham tido diarréia naquele dia. Além disso, um 
técnico de campo entrevistava as mães a cada quinzena, quando o calendário era coletado e 
um novo era entregue à mãe. (Esta informação foi coletada por um ano para permitir 
observações do padrão sazonal da enfermidade; e v) coleta de amostras de fezes, com 
particular atenção para identificação e contagem de ovos de nematóides intestinais (Ascaris 
lumbricoides, Trichuris trichiura e ancilostomídeos-Necator americanus ou Ancylostoma 
duodenale) em crianças entre 5 e 14 anos de idade, para estudar a prevalência e intensidade 
das infecções. Foram coletadas amostras em três etapas distintas. As amostras foram 
examinadas pelo laboratório do Departamento de Bioagressão do Instituto de Ciências da 
Saúde da UFBA. De posse dos resultados desta pesquisa foi realizada uma análise 
exploratória para conhecimento do banco de dados e análises descritivas, univariada e 
bivariada. A distribuição de freqüência das variáveis permitiu o reconhecimento, seleção e 
recategorização das variáveis. 

As condições materiais e sociais estudados para cálculo do Índice de Salubridade Ambiental 
Urbana para Áreas de Ocupações Espontâneas - ISA/OE foram agrupadas em sete 
componentes, cada um possuindo um conjunto de variáveis e indicadores, sendo esses 
componentes: 

- Abastecimento de Água (IAA); 
- Esgotamento Sanitário (IES); 
- Resíduos Sólidos (IRS); 
- Drenagem Urbana (IDU); 
- Condições de Moradia (ICM); 
- Socioeconômico-cultural (ISE); 
- Saúde Ambiental (ISA). 

Para o componente abastecimento de água foram analisadas quatro variáveis: origem da água 
no domicílio, freqüência do abastecimento no domicílio, quantidade de água utilizada no 
domicílio e a qualidade da água da rede pública. O componente esgotamento sanitário contou 
com duas variáveis: destino dos dejetos sanitários do domicílio e destino das águas servidas do 
domicílio. Também os componentes de resíduos sólidos e drenagem urbana contaram com 
duas variáveis. O primeiro com a variável existência de coleta de resíduos sólidos domiciliares 
e regularidade da coleta de resíduos sólidos domiciliares; e, o segundo, com a variável 
ocorrência de inundações ou alagamentos no domicílio e pavimentação da rua onde se situa o 
domicílio. 

O último componente das condições materiais diz respeito às condições de moradia 
envolvendo as variáveis: material usado nas paredes do domicílio , material usado no piso do 
domicílio, material usado na cobertura do domicílio, existência de sanitário no domicílio, como a 
água chega ao domicílio, acondicionamento da água no domicílio e qualidade da água no 
domicílio. 

Nas condições sociais, o componente socioeconômico-cultural foi composto pelas seguintes 
variáveis: situação de propriedade do domicílio, renda mensal familiar, aglomeração (número 
de pessoas por cômodo), condicionamento de resíduos sólidos no domicílio, uso da cozinha no 
domicílio, animais no domicílio, existência de lavatório no domicílio, escolaridade do cabeça da 
família no domicílio, tempo de residência no domicílio e tratamento da água no domicílio. 
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Por fim, ainda nas condições sociais, tem-se o componente saúde ambiental envolvendo as 
variáveis resíduos próximos ao domicílio e presença de vetores no domicílio. Este componente 
vem atender ao conceito de Brilhante (1999), que define saúde ambiental como “a 
interdependência da saúde com os fatores socioeconômicos/ ambientais”. Este enf oque 
reconhece que quase todos os aspectos do meio ambiente afetam potencialmente a saúde, 
como retrata o mesmo autor, não só entidades biológicas (microrganismos), agentes físicos e 
químicos, mas também elementos do meio urbano e componentes do mundo natural estão 
diretamente ligados ao estado de saúde do homem e dos ecossistemas. Assim, as variáveis 
integrantes do componente saúde ambiental têm como características estes aspectos. Para 
cada variável, DIAS, BORJA E MORAES (2003) consideraram categorias específicas que 
contribuem para a salubridade do ambiente, as quais foram destacadas para compor os 
indicadores de salubridade ambiental. Estas categorias fazem parte do grupo de alternativas de 
respostas no questionário aplicado nas nove áreas de estudo.  

Após seleção e recategorização das variáveis, foram determinados os percentuais de 
ocorrência de cada uma delas. Os indicadores foram gerados e depois foram homogeneizados 
por meio de interpolação linear. Com a obtenção dos indicadores efetuou-se o cálculo dos 
índices parciais para cada componente, por meio de média aritmética do seu conjunto de 
indicadores. De posse dos índices, por meio da média ponderada, calculou-se o ISA/OE de 
cada área de ocupação espontânea.  

Os autores constataram que a salubridade ambiental em áreas de ocupação espontânea 
relaciona-se com as condições materiais e sociais da população residente.  

Os resultados obtidos por DIAS, BORJA E MORAES (2003) expressam elevada carência em 
medidas de saneamento ambiental em todas as ocupações espontâneas por eles estudadas, 
bem como a predominância de baixos valores na maioria das variáveis estudadas. Além disso, 
foi apresentada uma desigualdade na distribuição dos serviços de saneamento ambiental, 
mesmo tratando-se de assentamentos periurbanos.  

Segundo ALMEIDA E ABIKO (2004), o processo de desenvolvimento urbano é caracterizado 
pela busca de instrumentos que auxiliem na elaboração de políticas públicas que permitam a 
aplicação racional e eqüitativa dos recursos públicos. Observa-se que cada vez mais se 
procura utilizar indicadores como instrumentos das instituições que trabalham diretamente 
ligadas ao desenvolvimento de nossas cidades. 

O autor menciona que, de acordo com McMULLAN (1997), após a II Guerra Mundial surge na 
América do Norte o conceito de indicadores sociais para “melhorar a racionalidade e os 
processos de tomada de decisão em políticas públicas”. A preocupação com o 
desenvolvimento eqüitativo também pode ser observada na pauta de discussão da 
Organização das Nações Unidas (ONU) quando de sua criação em 1945. A Assembléia Geral 
das Nações Unidas, realizada em 1972 em Estocolmo, cujo tema principal foi o meio ambiente 
humano, aprovou a Declaração de Estocolmo “atendendo à necessidade de estabelecer uma 
visão global e princípios comuns, que sirvam de inspiração e orientação à humanidade, para a 
preservação e melhoria do ambiente humano através dos 23 princípios” definidos pelo texto. 
Um desses princípios, o de n° 17, afirma que “a planificação racional constitui um instrumento 
indispensável para conciliar às diferenças que possam surgir entre exigências de 
desenvolvimento e necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente”. Outro princípio o de 
n° 20 propõe “ser fomentada, em todos os países, especialmente naqueles em 
desenvolvimento, a investigação científica e medidas desenvolvimentistas, no sentido dos 
problemas ambientais, tanto nacionais como multinacionais”. 
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Os autores mencionam que, na década de 80, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Cmad), conhecida por Comissão Brundtland, grupo designado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), recomendou a criação de uma 
carta ou declaração universal sobre a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Em 
1987, essa comissão elaborou o Relatório Nosso Futuro Comum, apresentando o conceito de 
desenvolvimento sustentável e definindo-o como “aquele que atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias 
necessidades”. Segundo os autores, EL SERAFY (1997) afirma que o “interesse ou a 
preocupação com a sustentabilidade certamente progrediu mais a partir do Relatório 
Brundtland de 1987 (Nosso Futuro Comum) e da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Unced) em 1992”. 

O uso de indicadores foi impulsionado a partir da Reunião de Cúpula do Rio de Janeiro - 
conhecida como ECO 92, quando a Agenda 21 foi elaborada. Ela se constitui num plano de 
ação para um desenvolvimento sustentável que inclui objetivos, ações a serem tomadas, 
comprometimento das partes interessadas e áreas de planejamento estratégico (CIB, 2000).  

Em relação à utilização de indicadores, a Agenda 21, em seu artigo 6.36, destaca o uso de 
indicadores como elemento auxiliar no processo de desenvolvimento  e de gerenciamento 
urbano, afirmando que “é preciso melhores estatísticas nacionais e municipais baseadas em 
indicadores práticos e padronizados. O desenvolvimento de métodos é uma prioridade para 
medir as variações intra-urbanas e intradistritais da situação sanitária e ambiental, e para a 
aplicação dessas informações ao planejamento e ao gerenciamento” (UNITED NATIONS , 
1996). 

A partir da elaboração da Agenda 21 ficou patente que “países, organizações internacionais e 
organizações não governamentais demandam o desenvolvimento e o uso de indicadores de 
desenvolvimento sustentável”. 

A realização da segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 
(Habitat II), celebrada em Istambul em 1996, marcou a atividade internacional destinada a 
promover as cidades sociais e ambientalmente saudáveis. No Habitat II foi reconhecida a 
necessidade da adoção de políticas, estratégias e medidas mais holísticas, integradas e 
participativas para alcançar cidades e comunidades seguras, saudáveis e justas.  

De acordo com Almeida e Abiko (2004), o uso de indicadores também é sugerido por SOUTO 
(1995), ao afirmar que “não se pode fazer avaliações baseando -se apenas em fatores e 
impressões subjetivas. No caso da gestão municipal, para que se possa avaliar o seu 
desempenho e também para que seja possível acompanhar a evolução da qualidade de vida, 
são necessárias informações tanto qualitativas quanto quantitativas, que expressem em 
números os resultados das ações do governo ou forneçam uma referência pública para sua 
discussão. Essas informações expressas na forma de indicadores e índices são números que 
procuram descrever um determinado ângulo da realidade, ou a relação entre seus diversos 
aspectos”. 

Almeida e Abiko (2004) observam que a formulação de indicadores e índ ices como 
instrumentos capazes de fornecer uma mensuração para determinados desempenhos, 
principalmente os econômicos e em menor grau, os sociais, vem sendo desenvolvida e 
aplicada em diferentes países, há muitas décadas. 

Vale destacar que “os indicadores são medidas indiretas ou parciais de uma situação 
complexa, mas, quando aplicados em tempos sucessivos, podem servir para comparar 
diferentes zonas ou grupos de população em certo momento” (GARCIAS, 1991, mencionado 
por Almeida e Abiko, 2004). Entende-se que um indicador deve explicitar um atributo que 
permita a qualificação das condições de uma determinada questão. Em muitos casos, recorre -
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se aos indicadores quando não é possível medir diretamente essas mudanças. Nesse sentido, 
sabe-se que “os indicadores são usados pelos planejadores como instrumentos que permitem 
a avaliação de uma situação e sua possível evolução. Devem ser usados com visão 
racionalista, pois estão sujeitos a uma série de leis e variáveis que poderão sofrer diversas 
interferências” (GARCIAS, 1991, mencionado por Almeida e Abiko, 2004). 

Observa-se que um indicador deve ser definido de forma a atender os requisitos que motivaram 
sua elaboração, condição sine qua non para sua validação. Esses requisitos variam de acordo 
com o autor consultado. Segundo Almeida e Abiko (2004), CARDOSO (1999) considera que os 
indicadores a serem aplicados devem ser: 
 

Indicadores Obtenção e Exeqüibilidade dos Indicadores 

Confiáveis Diferentes avaliadores têm de obter os mesmos resultados ao usá-los para avaliar um 
programa. 

Válidos Devem permitir a medição do que se quer determinar. 
Específicos Atribuíveis ao programa e não a outras variáveis. 
Seletivos Concentração nos aspectos essenciais do que se quer monitorar.  
Simples Facilidade de compreensão, de cálculo e de uso. 

Cobertura Representativo da amplitude e diversidade de características do fenômeno monitorado.  
Rastreabilidade Existência, acessibilidade e disponibilidade das informações primárias para seu cálculo.  

Estabilidade Estabilidade conceitual das variáveis componentes do indicador e do próprio indicador. 
Baixo custo Geração, manutenção e disponibilização. 

Tabela 10: Critérios para Exeqüibilidade dos indicadores.  
Fonte: Almeida e Abiko, 2004. 
 

Em relação a indicadores de desempenho o autor, citando CARDOSO (1999), afirma que eles 
devem ser: 

Indicadores Obtenção e Exeqüibilidade dos Indicadores 

Pertinentes Devem ser a expressão dos processos e produtos essenciais da instituição, de modo a refletir 
adequadamente o grau de cumprimento de seus objetivos institucionais. 

Mensuráveis Homogênea. 
Independentes Responder fundamentalmente às ações desenvolvidas pela instituição.  

Informação Ser coletada a um custo razoável e com garantia de confiabilidade necessária.  
Tabela 11: Critérios para Exeqüibilidade dos Indicadores (cont.). 
Fonte: Almeida e Abiko, 2004. 

O autor cita ainda HUNT (s.d.) que, em estudos desenvolvidos junto a London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, pondera que os indicadores deveriam ter as seguintes 
características: 

Indicadores Obtenção e Exeqüibilidade dos Indicadores 
Capazes de serem medidos Deverão ser quantificáveis. 

Baseados em informações existentes As informações deverão estar disponíveis nas prefeituras, 
concessionárias de serviços públicos etc. 

Viáveis economicamente Não deverão demandar custos para a obtenção das informações. 

Baseados em séries contínuas 
As informações necessárias para a utilização de um indicador 
deverão ser passíveis de serem coletadas com intervalos 
regulares. 

De rápida observação A leitura das informações deverá ser de fácil observação. 

Sensíveis a mudanças Deverão mudar conforme as condições mudam somente assim 
eles poderão de modo preciso refletir a realidade. 

Aceitação geral Deverão ser entendidos e aceitos por todos os usuários. 
Fáceis de compreender A leitura do indicador deverá ser de fácil compreensão. 

Balanceados Deverão ser politicamente neutros e permitir a medição dos 
impactos tanto positivos quanto negativos. 

Tabela 12: Critérios para Exeqüibilidade dos Indicadores (cont.). 
Fonte: Almeida e Abiko, 2004. 
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Segundo Almeida e Abiko (2004), GARCIAS (1991) menciona que os indicadores deveriam ter 
as seguintes características: 

Indicadores Obtenção e Exeqüibilidade dos Indicadores 
Ser válidos Devem medir realmente o que se supõem devam medir. 

Ser objetivos Dar o mesmo resultado quando a medição é feita por pessoas distintas em circunstâncias 
análogas. 

Ser sensíveis Ter a capacidade de captar as mudanças ocorridas na situação. 
Ser específicos Refletir só as mudanças ocorridas na situação de que se tratem.  

Tabela 13: Critérios para Exeqüibilidade dos Indicadores (cont.). 
Fonte: Almeida e Abiko, 2004. 

Nota-se que através do uso de indicadores, diferentes autores almejam avaliar a satisfação do 
cidadão, a racionalidade nos processos de tomada de decisão, o desenvolvimento econômico e 
social, o ordenamento e a salubridade ambientais, as condições de moradia e saúde pública, 
entre outros. Observa-se assim que o uso de indicadores tem contribuído para o 
estabelecimento de políticas públicas de desenvolvimento urbano, objetivando garantir o 
crescimento eqüitativo das cidades e buscando elevar continuamente os níveis de qualidade de 
vida da população. 

Considera-se também que essa elevação esteja condicionada, entre outros, ao processo de 
gestão, ao planejamento e à definição de estratégias de formulação de políticas públicas.  
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7 METODOLOGIA PROPOSTA – INDICADOR DE HABITABILIDADE URBANA 

7.1 METODOLOGIA DE INDICADORES APLICADA A POLÍTICA HABITACIONAL 
MUNICIPAL 

Os indicadores se conformam em três categorias: 

1. Processo: mostram todos os insumos ou os meios pelos quais o projeto deverá ser 
implementado; 

2. Resultados: mostram se os objetivos foram alcançados; 

3. Impacto: mostram o efeito destes benefícios na qualidade de vida de uma população ou 
grupo social. 

Tendo como base a descrição das metodologias expressas anteriormente, foi especificada a 
Sistemática das Avaliações de Impacto como aquela que melhor alcançaria o objetivo deste 
trabalho, o 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.  

Tem por objetivo, ainda, possibilitar a avaliação e a readequação dos projetos e programas 
urbanos de Florianópolis, visando às metas estabelecidas pela Política Habitacional Municipal 
(PHM), articulada a questões prioritárias como serviços públicos, aspectos sociais, 
econômicos, ambientais e institucionais. Para tanto, considera-se fundamental o 
direcionamento dos esforços para contribuir inclusive com a estruturação das etapas futuras 
deste trabalho, referentes à Formatação do Processo de Monitoramento e Avaliação Gerencial 
(ETAPA2) e Formatação do Processo de Monitoramento e Avaliação de Impacto (ETAPA3), 
descritas no termo de referência TR14, nos produtos 2 e 3 respectivamente.  

Para o desenvolvimento desta metodologia, foi estruturado o conceito de habitabilidade 
urbana considerando fatores como condições de moradia, preservação ambiental, 
qualidade dos espaços urbanos, aspectos institucionais e legais da propriedade urbana, 
condições sócio-econômica cultural. Estabeleceram-se variáveis relacionadas às condições 
de internas e externas as moradias vinculadas à qualidade do atendimento de serviços 
públicos, a preservação de recursos naturais, a legalidade da propriedade urbana, entre outros 
aspectos como renda, nível de escolaridade, preocupando-se em todos estes fatores com a 
questão da acessibilidade. Após a aplicabilidade desta metodologia, pretende subsidiar a 
análise dos dados coletados, 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). 
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7.2 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 pro jetos 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 voltados para a 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. 
 

7.3 INDICADOR DE HABITABILIDADE URBANA-IHU 

O Indicador de Habitabilidade Urbana (IHU) foi estruturado para o município de Florianópolis a 
fim de caracterizar os aspectos das favelas 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). 

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.  
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O termo urbanidade segundo PEREIRA (1999) diz respeito à qua lidade 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 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+IPA+IPU+ISEC) / 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:  

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: 

Pontuação: 

- 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.  

INDICADORES COMPONENTES DO IHU: 

7.3.1 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. 
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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 
aqueles que não possuem bwc incorporado à unidade. 
Fonte provável de dados: Questionário aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 

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 
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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. 

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. 
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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 descrit o. 
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. 
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. 
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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. 

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: 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 

Manutenção da quantidade e características 
consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma 
de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, 
paredes e elementos de cobertura em todos os 
cômodos. 

ótima 5% 100 

Manutenção da quantidade e características 
consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma 
de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, 
paredes e elementos de cobertura nos quartos e 
banheiro. 

boa 15% 70 
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Condição verificada Condições da moradia Resposta Pontuação 

Manutenção da quantidade e características 
consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma 
de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, 
paredes e elementos de cobertura nos quartos. 

regular 70% 50 

Diminuição da quantidade e/ou descaracterização 
das esquadrias consideradas em projeto (portas e 
janelas), considerando  diminuição do vão de 
abertura e/ou iluminação, e outros, assim como 
alteração da distância entre estas e elementos de 
obstrução como muros, paredes e elementos de 
cobertura. 

crítica 10% 30 

Considerações: Partindo do pressuposto que o projeto apresenta as condições ideais de 
ventilação/iluminação natural assim como atende ao Código de Obras Municipal de 
Florianópolis (o qual estabelece os valores mínimos para ventilação e iluminação de acordo 
com os grupos de cômodos) foi considerado a influência, na salubridade da unidade, de 
modificações nas estratégias adotadas em projeto. 
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 
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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 co m seu entorno.  
Fonte provável de dados: Observação da unidade pelo técnico da habitação e questionário 
aplicado ao morador. 
Periodicidade: anual. 

7.3.2 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: 
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: 
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 
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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 

Considerações: Avalia-se a quantidade de domicílios abastecidos pela rede de água, pois 
aqueles que utilizam água de poços artesiano s 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 
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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. 
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. 

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 
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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. 
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 
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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 

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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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: 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 
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 
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Pontuação: 

Resposta sim (%) Condições da adequação Pontuação 

Ae > 10 crítica 30 

6 a 10 regular 50 

1 a 5 boa 70 

0 ótima 100 

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. 
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7.3.3 Indicador de Propriedade Urbana – IPU 
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 
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 anteriormente 
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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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7.3.4 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 + ISO + 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: 
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.  

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  
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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 

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. 

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 ou acima ótima 100 
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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 - IER 
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 

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. 
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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 

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 
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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: 

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. 
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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 

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. 

7.3.5 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. 
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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 superior Crítica 30 

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. 



 
 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
102 

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 diminuição nas áreas regular 50 

Extinção das áreas verdes crítica 30 

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 
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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: 

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 
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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 uti lização 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 próximas à área de 
intervenção. 
Critério de Cálculo: verificar diretamente o sistema de pontuação.  
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Pontuação: 

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 aquela 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. 
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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: 

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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8 MANUAL DE IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO E 
CONTROLE 

Este manual apresenta a metodologia desenvolvida para Monitoramento e Controle dos 
Projetos da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental.  

Para que haja avaliação, é preciso haver monitoramento, que consiste na observação da 
execução, a fim de comparar o planejado com o realizado.  

Durante a execução deste trabalho, observou-se alguns fatores que atualmente dificultam a 
implementação de processos e instrumentos de Monitoramento e Controle na Secretaria: 

- A não-existência de processos de planejamento no nível estratégico. 

- A estrutura organizacional não está consolidada. 

- Os processos internos não estão mapeados, em virtude da não consolidação da estrutura 
organizacional. 

- Não há um sistema definido de gerenciamento de projetos. 

A falta de planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional dificulta a implementação 
de mecanismos de monitoramento e controle. No entanto, convém observar que a Secretaria 
foi criada recentemente, portanto, a solução para algumas deficiências que serão apresentadas 
fazem parte do processo de estruturação da instituição. 

8.1 CONTROLE GERENCIAL 

Toda instituição tem em sua essência a operação de processos com os quais pretende 
satisfazer as necessidades de seus clientes e produzir mudanças no seu entorno. (ANGEL, 
1999). Cada âmbito de gestão, estratégico, tático e operacional, constitui um conjunto de 
interações voltados para o alcance desses objetivos. A alta direção estabelece os objetivo s 
institucionais, que são seguidos pelas gerências que estabelecem processos para garantir a 
entrega dos produtos (gerência de processos), que são executados no nível operacional 
(gerência de projetos), como expõe a Tabela 14. 

Âmbito gerencial Objeto Tipo de controle 
Alta direção Objetivos estratégicos Avaliação de resultados 
Gerência de área Processos Controle de processos 
Gerência de projeto Projetos Controle de projetos 

Tabela 14: Âmbitos gerenciais, objetos e tipos de controle.  
Fonte: ANGEL, 1999, p14. 

Para assegurar o alcance dos objetivos, em cada âmbito é preciso que sejam estabelecidos 
instrumentos de gestão, incluindo, planejamento, execução, monitoramento, controle e 
avaliação. O controle da gestão e avaliação de resultados pode ser estruturado em um 
Diagrama de Controle Gerencial, com cinco componentes, observados na Figura 14: 

- Avaliação de Resultados, 

- Controle de Processos, 

- Controle de Projetos, 

- Avaliação Ex- post, 

- Avaliação estratégica global.  
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Figura 14: Sistema de Controle Gerencial.  
Fonte: ANGEL, 1999, p16. 
 
O Quadro de Controle Gerencial pressupõe a existência de planejamento dos níveis 
estratégico, tático e operacional, ou seja, a existência de Diretrizes do Plano Global, objetivos 
estratégicos, processos definidos e planejamento de projetos.  

 

 
Figura 15: Sistema de Controle Gerencial na Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental. Fonte: ANGEL, 1999, p16. 
 

Diretrizes do 
Plano Global 

Objetivos 
Estratégicos 

Projetos 

Processos 

Avaliação 
Estratégica 

Global 

Avaliação de 
Resultados 

Controle de 
Processos 

Controle de 
Projetos 

Avaliação 
Ex-post 

Clientes 

Entorno 
Missão 
Visão 

Plano Estratégico 
Municipal 

Política de Habitação 
Plano de Habitação 

 

Plano de Habitação 
Plano Estratégico da 

SMHSA 

Estruturação da 
Secretaria 

Sistema de Gestão de 
Projetos 

Diretrizes do 
Plano Global 

Objetivos 
Estratégicos 

Projetos 

Processos 

Avaliação Estratégica 
Global 

Avaliação de 
Resultados 

Controle de Procesos 

Controle de Projetos 

Avaliação 
Ex-post 

Clientes 

Entorno 
Missão 
Visão 



 
 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
110 

8.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA GLOBAL 

A Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental faz parte de um sistema mais amplo de 
administração municipal. A Avaliação estratégica global visa verificar o sucesso dos programas 
e projetos e o nível de contribuição das ações da entidade para as metas dos sistemas 
superiores que a compreendem, analisando a relação dos resultados institucionais com o plano 
global de desenvolvimento, no caso, o Planejamento Estratégico Municipal, a Política Municipal 
de Habitação e o Plano de Habitação, conforme pode ser observado na Figura 15. Não se 
verifica atualmente um processo de planejamento estratégico municipal que possa determinar 
diretrizes ou objetivos estratégicos para a atuação da Secretaria.  

A política Habitacional é um marco fundamental para a determinação de projetos de habitação 
(NIETO, 1999), condicionando as formas que um projeto pode assumir, sua gestão, as fontes 
de financiamento possíveis, entre outros. Embora já tenha acontecido um processo de 
elaboração de Política de Habitação em 2001, esta não está validada como diretriz para 
planejamento e está sendo reformulada atualmente.  

Quanto ao Plano de Habitação, este ainda não começou a ser elaborado. A inexistência dessas 
diretrizes dificulta a avaliação sobre a forma como a Secretaria está contribuindo para o 
alcance dos objetivos dos sistemas superiores. 

8.2.1 Gestão do Portifólio de Projetos. 

Ainda que não exista um plano, a Secretaria possui um conjunto de programas e projetos, que 
constituem o seu portifólio de projetos. A gestão do portifólio de projetos visa selecionar, 
avaliar, priorizar programas e projetos com base no alinhamento e contribuição destes pa ra o 
alcance dos objetivos estratégicos da organização (PMI, 2006). A avaliação estratégica global 
permite verificar ainda, de que forma esses esforços estão alinhados com os objetivos 
estratégicos do sistema maior da Administração Municipal.  

O Quadro 1 apresenta um modelo de Registro de Portifólio de Projetos que permite visualizar 
as principais informações sobre todos os projetos em execução na Secretaria e seus principais 
resultados esperados. Este quadro serve para conhecimento do volume de projetos em 
andamento e de suas informações principais. 

O instrumento indicado para verificar de que forma os programas da Secretaria contribuem 
para o atendimento do Plano de Habitação é a “Matriz de Avaliação da Demanda Acumulada 
no Portifólio de Projetos”, descrita no Quadro 2. 

No Plano de Habitação são estabelecidas as ações necessárias para o alcance dos objetivos 
estratégicos desejados, geralmente na forma de programas e projetos. Considerando-se um 
programa como um conjunto de projetos, é preciso que haja um número de projetos suficiente 
em cada programa para que todos os objetivos sejam alcançados. Por exemplo, o município 
pode ter como meta para o objetivo estratégico de urbanização de assentamentos subnormais, 
urbanizar 50 assentamentos até 2012. Para tanto, cria o Programa de Urbanização de 
Assentamentos Subnormais. Todavia, se tiver projetos previstos para urbanizar apenas 20, 
nesse período, terá uma demanda acumulada de 30 assentamentos subnormais, indicando que 
a meta não será cumprida sem novos projetos. 

Por terem efeitos complexos, os indicadores de cada projeto podem contribuir para mais de um 
programa, devendo ser repetidos na tabela quando isso acontecer.  

O Quadro 1 foi elaborado com programas inspirados na atual Política Municipal de Habitação, 
apenas como exemplo. Ele deve permitir a visualização do montante dos esforços atuais e a 
demanda que ainda está acumulada.  
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Quadro 1: Registro do Portifólio de Projetos em Execução.  

Projeto Comunidades 
Atendidas Objetivo Principais Indicadores 

De Resultados 

Tempo de 
Execução 
(Meses) 

Financiador Parceiros Valor 
(Reais) 

        

Projeto 1        

Projeto 2        

Projeto 3        

Projeto 4        

Projeto 5        

Projeto N        
        

Explicação: 

Lista de Projetos 
em execução pela 
Secretaria. 

 

Explicação: 

Comunidades 
atendidas pelo 
projeto. 

Explicação: 

Objetivo geral do 
projeto. 

Explicação: 

Principais indicadores do 
objetivo geral. Ex: número 
de famílias beneficiadas. 

Explicação: 

Tempo de 
execução 
previsto. 

Explicação: 

Instituição 
financiadora do 
projeto. 

Explicação: 

Instituições 
parceiras, que 
participam da 
execução. 

Explicação: 

Valor 
contratado do 
projeto. 

Este quadro permite uma observação rápida do número de projetos em andamento e de suas principais características. Pode incluir ainda outras 
informações como o nome do Gerente do Projeto e equipe, quando há definição de diferentes gerentes e participant es para os projetos.  
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Quadro 2: Matriz de Avaliação da Demanda Acumulada no Portifólio de Projetos.  

Plano de Habitação Descrição dos 
Objetivos  Indicadores Projetos Indicadores Demanda 

Acumulada 
      

Indicador 1 Projeto 1   
Projeto 1   

Programa de lotes urbanizados.  
Indicador 2 

Projeto 2   
Projeto 3   Programa de  remoção de 

assentamentos subnormais. 
 Indicador 1 

Projeto 1   
Programa de urbanização de 
assentamentos subnormais. 

 Indicador 1 Projeto 4   

Programa de regularização 
fundiária. 

 Indicador 1 Projeto 4   

Programa de financiamento 
habitacional. 

 Indicador 1 Projeto 5   

Programa de prevenção de 
riscos. 

 Indicador 1 Projeto 6   

Indicador 1 Projeto 7   
Indicador 2 Projeto 8   

Gestão e planejamento.  

Indicador 3 Projeto 9   
Projeto 10   Projetos de parceria.   
Projeto 11   

Explicação:  
Programas estabelecidos a partir 
dos objetivos estratégicos do 
Plano de Habitação. 

Explicação: 
Descrição do estado 
futuro desejado. Todo 
objetivo deve ser 
explicitado na forma de 
indicadores mensuráveis. 
Um indicador é uma 
expressão de medida de 
um atributo. (ANGEL, 
1999). 

Explicação: 
Indicadores que 
descrevem os objetivos. 
Ex: número de favelas a 
serem removidas. 

Explicação: 
Projetos que contribuem 
para cada indicador. Um 
projeto pode contribuir para 
mais de um indicador e 
portanto, deverá ser 
repetido. 

Explicação: 
Indicadores que 
descrevem os objetivos 
gerais de cada projeto e 
que contribuem para os 
indicadores do PH. 

Explicação: 
A diferença entre os 
indicadores 
desejados e os 
cumpridos, para os 
quais ainda é preciso 
desenvolver projetos 
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8.3 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

A avaliação de resultados verifica o grau de execução dos resultados esperados ou das 
transformações desejadas no entorno institucional. Verifica portanto, quais os resultados das 
ações da Secretaria para o município. Em geral, avalia-se os resultados efetivos das ações 
com relação aos resultados desejados. Esses resultados desejados devem estar alinhados 
com os objetivos do Plano Estratégico da Secretaria e dos programas do Plano Municipal de 
Habitação.  

Observa-se, portanto, a importância do estabelecimento de objetivos estratégicos por meio de 
um planejamento estratégico da entidade, executado em consonância com um planejamento 
estratégico municipal, definindo diretrizes para planos, programas e projetos.   

Para a CEPAL4, uma das melhores definições de planejamento estratégico é a seguinte: 
“planejamento estratégico é o processo que se segue para determinar as metas de uma 
organização e as estratégias que permitirão alcançá-las” e a partir dessa perspectiva, o 
planejamento estratégico fixa os limites dentro dos quais têm lugar o controle e avaliação. 
(ANTHONY, 1998 apud BONNEFOY e ARMIJO, 2005, p.62) 

As principais fases de um processo de planejamento estratégico são: 

- Identificação ou revisão da missão institucional, por meio de um processo dinâmico que 
fundamente a existência da instituição e dos programas que produz.  

- Identificação de objetivos estratégicos (processo de definição de estratégias institucionais  no 
âmbito dos recursos, processos, usuários) e metas (que traduzem as estratégias em 
dimensões concretas).  

- Identificação de indicadores de medição que permitam controlar e monitorar o alcance dos 
objetivos e posteriormente avaliar o grau de cumprimento e retroalimentar o sistema para 
embasar a tomada de decisões nos diferentes níveis organizacionais.  

O planejamento no nível estratégico está voltado para pensar a organização no longo prazo, 
compreendendo geralmente a determinação de sua missão, visão, valores e objetivos para os 
próximos anos. O planejamento tático coordena a relação entre o planejamento estratégico e o 
operacional, visando o médio prazo, focando ainda, na eficiência dos processos 
organizacionais que viabilizam o nível operacional. O plane jamento operacional atua no curto 
prazo, visando a execução dos objetivos da organização. 

Os produtos característicos de um processo de planejamento são os planos, que podem 
compor-se de objetivos, políticas, procedimentos, regras, orçamentos, programas e estratégias. 
(KOONTZ et al. 1990 apud ARRIAGADA, 2002), da seguinte forma: 

- Os objetivos estabelecem os fins, os estados futuros que a organização deseja alcançar. Os 
objetivos são os pontos finais e as políticas orientam as decisões para que se possa chega r 
até eles.  

- As políticas são afirmações gerais ou declarações que guiam o processo de tomada de 
decisão, determinando uma área dentro da qual uma decisão vai ser tomada, assegurando 
que as decisões sejam consistentes com os objetivos e metas da organização.  

- Procedimentos são guias para a ação, permitindo um método habitual para a execução das 
atividades, representando uma normalização para as ações rotineiras.  

                                                 
 
4 Um dos primeiros manuais lidos. 
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- As regras são linhas gerais estabelecidas para apoiar as ações administrativas e alguns 
procedimentos. 

- Um orçamento é um estado de resultados expresso em termos numéricos, buscando 
antecipar um comportamento financeiro, um estado de situação no tempo. 

- Um programa é um conjunto de políticas, procedimentos, regras e outros elementos 
necessários para levar a cabo uma determinada linha de ação. É mais comumente 
compreendido com um conjunto de projetos.  

- As estratégias definem os possíveis caminhos para alcançar os objetivos mais relevantes 
que suportam a missão da organização, considerando o comportament o dos diferentes 
fatores que podem contribuir para colaborar ou prejudicar o alcance desses objetivos.  

A avaliação de resultados preocupa-se com a eficácia do sistema, com os impactos dos 
produtos gerados, diferenciando-se do controle de processos, que se preocupa com a 
eficiência dos processos que geram os produtos. 

Resultados são os fins esperados e não os produtos entregues ou as atividades realizadas, 
não devendo ser confundidos com indicadores de processo. Representam efeitos das ações 
executadas pelo projeto. Por exemplo, o indicador de resultado de um curso é o efeito 
provocado pelo aprendizado, as mudanças de atitude e não o número de aulas ministradas ou 
de participantes presentes.  

Alguns resultados esperados em projetos de habitação podem ser:  

- Aumento da participação comunitária; 

- Aumento de ações empreendedoras; 

- Melhoria no acesso a serviços públicos; 

- Aumento de índices de qualidade de vida como renda, saúde, educação e o próprio IDH;  

- Diminuição dos índices de criminalidade; 

- Diminuição do índice de incidência de doenças; 

- Diminuição dos gastos com saúde; 

- Aumento da longevidade da população; 

- Redução dos índices de mortalidade infantil;  

- Redução dos riscos de acidentes e desastres; 

- Diminuição dos riscos ambientais; 

- Aumento da taxa de freqüência escolar. 

Os resultados são definidos como uma expressão dos objetivos esperados do projeto e a partir 
de indicadores de efeito ou impacto. São as situações futuras desejadas, resultantes das 
transformações provocadas pelas ações do projeto. No entanto, um projeto  habitacional 
geralmente envolve um grande volume de recursos e um prazo de execução longo. Não 
convém esperar o projeto acabar para verificar se ele está caminhando no sentido de fazer os 
resultados esperados acontecerem. É importante que sejam feitas avaliações periódicas com 
participação dos interessados, ao longo da sua execução, por exemplo, a cada seis meses.  

Assim, sem prejuízo às técnicas que sejam adotadas para a seleção e priorização de projetos 
na fase de planejamento, indica-se a seleção de três a cinco “resultados críticos”, indicativos de 
sucesso para cada projeto específico, a serem analisados no Relatório de Desempenho 
Semestral. 
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Embora os efeitos das ações do projeto ainda não possam ser totalmente verificáveis durante a 
sua execução, é possível fazer uma reflexão sobre os rumos do projeto em função dos 
resultados esperados. 

Além dos resultados sugeridos na lista acima, um resultado crítico pode estar relacionado ainda 
à obtenção de apoio político na comunidade, à participação em um programa maior de 
desenvolvimento local, à aplicação de uma metodologia–piloto.  

8.4 CONTROLE DE PROCESSOS 

A gestão de processos tem um papel fundamental na qualidade dos resultados gerados pela 
instituição, determinando em quais processos a organização se apóia para levar a cabo os 
objetivos estratégicos e resultados esperados. 

Os processos são um conjunto de atividades que recebem insumos e os transformam em 
produtos e serviços de valor para o cliente. Por meio dos processos, a organização cumpre 
seus objetivos, satisfaz as demandas dos clientes e realiza sua missão. Eles são a base para a 
formulação dos projetos. (ANGEL, 1999). 

O controle de processos deve verificar se os parâmetros e as metas estipuladas para os 
processos, insumos e suas saídas na forma de produtos e serviços, estão sendo cumpridos. 

Essa análise pode ser feita em termos de eficiência, economia, eficácia e qualidade.  

- Eficácia: qual o grau de cumprimento dos objetivos, a quantos usuários ou beneficiários se 
enquadram os bens ou serviços, a qual percentagem corresponde do total de usuários.  

- Eficiência: qual a produtividade dos recursos utilizados, quanto de recursos é utilizado para 
produzir cada bem ou serviço.  

- Economia: o quão adequadamente são administrados os recursos utilizados para a 
produção dos bens e serviços?  

- Qualidade: o quanto os bens e serviços produzidos são acessíveis aos usuários.  

- Alguns fatores atualmente prejudicam o controle de processos na Secretaria Municipal de 
Habitação e Saneamento Ambiental:   

- A estrutura organizacional não está consolidada. 

- Os processos internos não estão mapeados, em virtude da não consolidação da estrutura 
organizacional. 

- Não há um sistema definido de gerenciamento de projetos, com poucas evidências de  
procedimentos e instrumentos e sem equipe designada. 

8.5 CONTROLE DE PROJETOS 

A respeitada metodologia do Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management 
Institute, PMI, 2003) considera que a gestão de projetos abrange nove áreas de conhecimento: 

1. Gerenciamento de integração do projeto; 
2. Gerenciamento de escopo do projeto; 
3. Gerenciamento do tempo do projeto; 
4. Gerenciamento de custos do projeto; 
5. Gerenciamento da qualidade do projeto; 
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6. Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; 
7. Gerenciamento das comunicações do projeto; 
8. Gerenciamento dos riscos do projeto; 
9. Gerenciamento das aquisições do projeto. 

A metodologia do PMI apresenta ainda, os grupos de processos que são necessários ao 
gerenciamento de qualquer projeto: 

- Grupo de processos de iniciação.  

- Grupo de processos de planejamento. 

- Grupo de processos de execução.  

- Grupo de processos de monitoramento e controle.  

- Grupo de processos de encerramento. 

Esses grupos de processos são atividades sobrepostas que ocorrem em diversos níveis de 
intensidade durante todo o projeto, como pode ser observado na Figura 16. (PMBOK, 2003, p. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: Interação de grupos de processo em um projeto.  
Fonte: GUIA PMBOK, 2003, p68. 

O presente Manual refere-se especificamente aos grupos de processos de monitoramento e 
controle e de avaliação. No entanto, convém ressaltar a relevância dos demais grupos de 
processos para o alcance dos resultados dos projetos, reforçando uma vez mais a importância 
da instituição ter organizado o seu processo de planejamento, como subsídio para o 
monitoramento dos projetos.  

Como pode ser observado no Quadro 3, o grupo de processos de monitoramento e controle 
constitui apenas uma das colunas fundamentais para o gerenciamento de projetos, sendo 
possível compreender como esse grupo de processos está relacionado com cada uma das 
nove áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 
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Quadro 3: Mapeamento entre os grupos de processos de gerenciamento de projetos e as 
áreas de conhecimento de um projeto. Fonte: PMBOK, 2003, p70.  
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Em virtude da falta de processos estruturados de planejamento de projetos verificada na 
Secretaria são sugeridos alguns instrumentos e métodos de planejamento que são importantes 
para subsidiar o processo de monitoramento. 

8.5.1 Estrutura Analítica do Projeto 

Dentre os instrumentos essenciais de planejamento destaca-se a Estrutura Analítica do Projeto 
(EAP). que organiza e define o escopo do projeto,  

A EAP é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho a ser 
executado pela equipe do projeto, (...). A EAP subdivide o trabalho do projeto em 
partes menores e mais facilmente gerenciáveis, em que cada nível descendente da 
EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto. 
(PMBOK GUIDE, p.112) 

Juntamente com a equipe da Secretaria, foi elaborada como exemplo, uma EAP de um projeto 
de reurbanização de assentamento subnormal. É a primeira vez que a equipe descreve os 
componentes desse tipo de projeto da forma como será apresentada na Figura 17, portanto 
deve ser ainda objeto de aperfeiçoamento. 
 

 
Figura 17: EAP de um Projeto de Reurbanização de Assentamento Subnormal. 
Fonte: Autores e equipe da Secretaria de Habitação e Urbanismo.  

 

Projeto de Reurbanização de Assentamento Subnormal 

Concepção Planejamento Viabilização de 
recursos 

Finalização Execução   

Execução do 
projeto urbanístico 

Execução dos 
Projetos Sociais  

Obras dos 
equipamentos 
comunitários  

Solicitar licenças 
para operação. 

Relatórios 
finais  

Encerramento 
de contrato  

Elaboração do 
Plano de Trabalho 

do projeto  

Definir fontes de 
financiamento  

Contratação do 
projeto pelo 

agente  financeiro 
 

Licitação do 
projeto 

Elaboração do 
Projeto urbanístico 

Aprovação de Lei 
Complementar 

Elaboração do 
plano de 

remanejamento 

Planejamento com 
a comunidade 

Elaboração dos 
Projetos de Equip. 

Comunitários 

Elaboração do 
Projeto 

Habitacional 

Elaboração dos 
Projetos Sociais 

Declaração de 
escopo 

Diagnósticos 

Levantamento de 
Viabilidades 

Execução das 
obras de  infra-

estrutura 

Obras de 
habitação 

Regularização 
Fundiária  

Elaboração dos 
Projetos de Infra-

estrutura 

Remanejamento 
das famílias 

Licenças para 
início da obra 

Contratação de 
empreiteira para 

execução do 
projeto 



 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
119 

A partir da elaboração dessa EAP, sentiu-se a necessidade de descrever um projeto de 
Reurbanização de Assentamento Subnormal. A quebra de trabalho permitiu exemplificar essa 
necessidade na Tabela 15 de “Análise da Qualidade do Projeto”, que serve para analisar o grau 
de qualidade do projeto em função da qualidade de seus componentes.  

Na coluna “Componentes”, são descritos os componentes necessários e suficientes que 
compõem o projeto, que podem ser divididos ainda em sub-componentes. A coluna “Qualidade” 
serve para que seja selecionada uma opção de qualidade do componente ou sub -componente 
e está dividida em “Não se verifica”, “Ruim”, “Razoável”, “Bom”, “Ótimo”, correspondendo 
respectivamente a zero, trinta, cinqüenta, setenta e 100 pontos. 

Para cada componente ou sub-componente, há um espaço denominado “Elementos para 
avaliação”, onde são descritos os elementos que devem ser utilizados para determinação do 
grau de qualidade do componente ou sub-componente. Esses elementos podem variar de 
acordo com o aprendizado dos membros da equipe com relação ao que define um projeto de 
qualidade.  

Há ainda, para cada componente ou sub-componente, um campo denominado “Pontos Fracos / 
Oportunidades” onde podem ser feitas considerações para melhoria do projeto.  

Essa tabela deve ser elaborada em planilha de cálculo, recomendando -se o Microsoft Excell, 
com o objetivo de permitir o cálculo automático dos totais. 

É possível ainda, atribuir pesos diferentes para os componentes e sub -componentes. 

Qualidade 
Componentes 

Não se verifica Ruim Razoável Bom Ótimo 

Valores 0 30 50 70 100 
      

Total5       
      

1 Diagnósticos (soma dos diagnósticos)      

1.1Diagnóstico ambiental.      

Elementos para avaliação:  
Documento de análise ambiental do local, contendo indicativos de 
ações a serem realizadas. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

1.2 Diagnóstico de áreas de risco.      

Elementos para avaliação:  
Documento contendo indicações sobre áreas de risco. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

1.3 Levantamento  topográfico      

Elementos para avaliação:  
Mapa topográfico contendo altimetria, planimetria e cadastro das 
edificações e elementos físicos, com ART. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

1.4 Análise de Legislação (urbanística e ambiental)      

Elementos para avaliação:  
Documento contendo estudo da legislação incidente, com 
indicativos de ocupação. 

     

                                                 
 
5 Soma total do projeto, a partir da soma dos resultados dos componentes.  
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Qualidade 
Componentes 

Não se verifica Ruim Razoável Bom Ótimo 

Valores 0 30 50 70 100 
      

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

1.5 Diagnóstico Sócio-Econômico      

Elementos para avaliação:  
Cadastramento realizado com 100% das famílias moradoras, 
contendo informações sociais, econômicas e de saúde. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

1.6 Levantamento  de equipamentos comunitários      

Elementos para avaliação:  
Mapa contendo 100% dos equipamentos comunitários atuais, 
considerando pesquisa de equipamentos previstos nas secretarias 
e órgãos responsáveis. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

1.7 Levantamento  de urbanização e infra-estrutura      

Elementos para avaliação:  
Um relatório contendo mapa descritivo da situação atual de infra-
estrutura e fotos. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

1.8 Levantamento  fundiário      

Elementos para avaliação:  
Levantamento de 100% dos títulos fundiários da área. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

2 Viabilidades      

2.1 Obter viabilidades junto aos órgãos responsáveis.      

Elementos para avaliação:  
Obter viabilidade de 100% dos órgãos necessários em virtude das 
características do projeto, tais como Casan, Celesc, Comcap, 
Susp, FATMA. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

3 Projeto urbanístico      

Elementos para avaliação:  
Um projeto, que atenda às diretrizes do Plano Diretor do 
Município, contendo indicações de dimensões, áreas de lazer , 
lotes urbanizados, área de uso institucional, sistema viário, 
densidade e fração ideal, com ART e aprovação pela SUSP. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

4 Participação da comunidade no projeto       
Elementos para avaliação:  
Número de reuniões previstas para serem realizadas com 
representantes da comunidade. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

5 Plano de remanejamento 
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Qualidade 
Componentes 

Não se verifica Ruim Razoável Bom Ótimo 

Valores 0 30 50 70 100 
      

Elementos para avaliação:  
Um plano contendo: a descrição da área que será desocupada; a 
relação das famílias a serem remanejadas; a estratégia de 
remanejamento, com plano de atividades, cronograma e 
orçamento. O plano deve considerar a minimização do transtorno 
para as famílias e pode conter as seguintes sub-atividades: 
aluguel, construção do abrigo, mudança para o abrigo, 
manutenção das pessoas no abrigo, indenização e mudança, 
mudança do abrigo para as casas, demolição das casas, 
desmontagem dos abrigos. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

6 Aprovação de Lei complementar      

Elementos para avaliação:  
Projeto de Lei elaborado, com parecer positivo do IPUF  e 
aprovado na Câmara de Vereadores, contendo as mudanças que 
precisam ser contempladas para execução do projeto na área 
escolhida. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

7 Projetos de infra-estrutura      

Elementos para avaliação:  
Os projetos de infra-estrutura contemplam:  
Os seguintes projetos contendo planta, orçamento, memória de 
cálculo e memoriais descritivos:  
- Projeto Geométrico. 
- Projeto de terraplanagem. 
- Projeto de drenagem aprovado pela Secretaria de Obras. 
- Projeto de Esgoto Sanitário, aprovado pela Casan. 
- Projeto de abastecimento de água, aprovado pela Casan.  
- Projeto de abastecimento de energia elétrica e iluminação, 
aprovado pela Celesc.  
- Projeto de pavimentação, contendo ensaios de solo. 
- Projeto de sinalização, contendo estudo de tráfego.  
- Projetos de contenção, contendo ensaios de solo.  
Compatibilização de projetos. 
Cronograma das obras.  

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

8 Projeto habitacional      

Elementos para avaliação:  
Projeto habitacional atendendo às leis e normas, contendo 
plantas baixas, cortes e fachadas, memorial descritivo, 
orçamento e memória de cálculo e responsabilidade técnica, 
aprovado pela comunidade e pela SUSP, (em caso de habitação 
multifamiliar). Deve conter ainda Projeto Preventivo contra 
incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

9 Projetos de equipamentos comunitários.      

Elementos para avaliação:  
Projeto dos equipamentos necessários definidos no diagnóstico 
social, contendo planta, orçamento e memória de cálculo, 
aprovados com os órgãos relacionados (Secretarias de Saúde, 
Educação, bombeiros etc). 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

10 Projetos sociais      
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Qualidade 
Componentes 

Não se verifica Ruim Razoável Bom Ótimo 

Valores 0 30 50 70 100 
      

Elementos para avaliação:  
Elaborar projetos que contemplem: acesso e uso dos serviços 
sociais, ampliação de relações sociais e participação cidadã e 
desenvolvimento de capacidades – oportunidades. 

     

Pontos fracos / Oportunidades de melhoria: 
 

     

Tabela 15: Análise da Qualidade do Projeto. 

Em função da importância e do grau de detalhamento de um componente, podem ser 
construídas específicas, como por exemplo, a Tabela 16 - “Análise da Qualidade do Projeto 
Urbanístico”, cujo resultado pode ser transposto para a Tabela 15. 

Qualidade 

Não se 
verifica 

Ruim Razoável Bom Ótimo 

Componentes do Projeto urbanístico 

0 30 50 70 100 
      

Total      

      

1 Acessiblidade do sistema viário       

1.1 Percentual das vias que permitem acesso a veículo.      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

1.2 Interligação com a cidade e o entorno      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

1.3 Acesso das vias à frente de cada lote       

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

1.4 Atendimento aos equipamentos públicos e áreas de lazer      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

1.5 Inclinação das vias      

Elementos para avaliação:  
Ex: Acima de 30% ruim. De 20% a 30%, razoável. Até 20% bom. 
Até x%, ótimo. 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

      

2 Densidade 
 

     

      

2.1 Adequação ao plano diretor e zoneamento       
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Qualidade 

Não se 
verifica 

Ruim Razoável Bom Ótimo 

Componentes do Projeto urbanístico 

0 30 50 70 100 
      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria 
 

     

2.2 Padrão de referência de qualidade de vida      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

2.3 Padrão de referência adequado à região       

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

      

3 Áreas de lazer 

 

     

      

3.1 Proporcionais à densidade populacional da área do entorno.      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

3.2 Apresentam distâncias razoáveis para acesso.       
Elementos para avaliação:  

 
     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  

 
     

      

4 APPs 

 

     

      

4.1 Preservação (área física, padrão da lei)      
Elementos para avaliação:  

 
     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  

 
     

4.2 Recuperação ambiental (área física, sim, não)      
Elementos para avaliação:  

 
     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  

 
     

      

5 Melhorias Urbanas para o entorno 
 

     

      

 5.1 Sistema viário beneficia o entorno. 
 

     

Elementos para avaliação:  
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Qualidade 

Não se 
verifica 

Ruim Razoável Bom Ótimo 

Componentes do Projeto urbanístico 

0 30 50 70 100 
      

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

5.2 Equipamentos públicos atendem ao entorno.      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

5.3 Dar acesso à frente de cada lote  
 

     

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

5.4 Áreas de lazer atendem ao entorno.      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

5.5 Obras de infra-estrutura atendem ao entorno.      

Elementos para avaliação:  
 

     

Pontos fracos/Oportunidades de melhoria:  
 

     

Tabela 16: Análise da Qualidade do Projeto Urbanístico.  

Além da qualidade, outros elementos podem ser considerados para escolha de projetos a 
serem executados, como por exemplo: 

- Com relação à pertinência: viabilidade dos objetivos propostos e adequação com a 
realidade. 

- Integridade: viabilidade da alternativa selecionada e estrutura do projeto adequadamente 
definida. 

- Com relação à eficácia: importância para o alcance dos objetivos estratégicos da 
organização. 

8.5.2 Quadro Lógico 

Recomenda-se ainda, como instrumento de planejamento de projetos, o método do Quadro 
Lógico, apresentado no item 3.2 deste Manual e desenvolvido a partir das seguintes etapas: 

- Análise de envolvidos 

- Análise de Problemas 

- Análise de Objetivos 

- Análise de Alternativas 

- Matriz de Quadro Lógico 
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Recomenda-se esse método pela sua adequação em projetos de planejamento participativo e 
ainda por ser amplamente utilizado por instituições de fomentos de projetos de habitação como 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o que facilita a comunicação com os parceiros. 

Os principais objetivos da Matriz do Quadro Lógico ou Matriz Lógica, são dar estrutura e 
comunicar a informação essencial sobre o projeto.  

A figura abaixo apresenta os elementos essenciais de uma Matriz de Quadro Lógico. 

Figura 18: Elementos da Matriz de Quadro Lógico 

8.5.2.1 Análise dos envolvidos. 

Na análise de envolvidos observa-se quais grupos estão envolvidos com o problema específico 
de desenvolvimento, considerando seus interesses, potencial e limitações. O Marco Lógico dá 
grande ênfase à participação dos envolvidos, principalmente dos beneficiados, na construção 
do projeto. Essa análise não deve ser feita apenas no início, mas revisada durante todo o ci clo 
de vida do projeto.  

A análise de envolvidos serve para identificar: 

- Quais grupos estão direta ou indiretamente envolvidos no problema de desenvolvimento 
escolhido; 

- Seus interesses com relação a esse problema; 

- Sua percepção das causas e efeitos dos problemas; 

- Conhecer a competência formal6das organizações, a autoridade para utilização de 
recursos, e os recursos com os quais cada grupo poderia contribuir (ou criar um obstáculo) 
para a solução do problema.  

Um dos principais focos dessa análise é identificar quais grupos estão a favor e quais estão 
contra o processo de desenvolvimento do projeto.  

O Quadro 4 abaixo apresenta um exemplo de como pode ser feita essa análise. 
                                                 
 
6 Tradução livre para “Mandatos”, referem-se à autoridade que tem um grupo de envolvidos para proporcionar um serviço ou 
cumprir uma função determinada. Encontram-se nos documentos oficiais. Os grupos de população normalmente não os têm. 

 

Objetivo  
Superior 
 
Objetivo do 
Projeto 
 
Resultados 
 

Atividades 

 

 

 

  

  

 

  

  

Suposição 
Importante 

Meio de 
verificação 

Indicador Conceito 
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Grupos Interesses Problemas 
percebidos 

Recursos e Competência 
Formal 

Nome do grupo Aqueles que têm 
relação direta com o 
problema de 
desenvolvimento 

Problemas ou 
condições negativas 
percebidas pelo grupo. 

Aqueles com os quais o 
grupo pode contribuir para 
a solução do problema.  

Quadro 4: Quadro de análise de envolvidos. 

São exemplos de envolvidos em projetos de governo, os beneficiários, os financiadores, a 
comunidade em geral, diferentes órgãos de governo, forças políticas aliadas e oposicionistas, 
imprensa, as gerações futuras e o setor privado. 

8.5.2.2 Análise de Problemas 

A análise de problemas serve para: 

- Analisar a situação atual no contexto do problema selecionado; 

- Identificar os problemas principais em torno do problema de desenvolvimento e suas 
relações de causalidade; 

- Visualizar as relações de causalidade e inter-relações em um diagrama. 

Passos adotados pelo BID: 

1. Escrever o problema de desenvolvimento (problema central) em uma tarjeta (utiliza -se 
bastante a técnica Metaplan) e colar num quadro ou outra superfície de trabalho; 

2. Identificar e escrever outros problemas que são causas de problema e colocar na zona 
abaixo do problema considerado central;  

3. colocar outros problemas que são causas dos já colocados até que se chegue às causas 
raízes; 

4. Identificar se alguns problemas percebidos são efeitos do problema central e colocar na zona 
acima dele; 

5. Traçar linhas dos indicadores que são causas para os que são efeitos, assegurando -se de 
que o diagrama tenha sentido. 
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Figura 19: Exemplo de disposição de uma Árvore de Problemas.  

8.5.2.3 Análise de Objetivos 

A análise de objetivos é feita por meio da construção da árvore de objetivos, que serve para 
descrever uma situação que poderia existir depois dos problemas resolvido s. 

Para construí-la, é preciso identificar as relações de tipo meio-fim que existem entre os 
objetivos e visualizar essas relações em um diagrama. 

Os objetivos são condições positivas desejáveis e factíveis. São resultados desejados pelos 
envolvidos.  

Passos: 

- Baseando-se na árvore de problemas, converter o problema mais alto em um objetivo. 

- Converter os demais problemas em objetivos que se tornam meios para solucionar o 
problema de desenvolvimento. 

- Ao realizar a conversão, talvez seja necessário: 

- Reformular objetivos; 

- Agregar novos objetivos ou eliminar os que não parecem necessários ou realistas.  

Problema 
 Central  ? 

Efeitos  

Causas  
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8.5.2.4 Análise de Alternativas 

Momento em que são identificadas diferentes estratégias da árvore de objetivos, que ao serem 
executadas, “podem contribuir para promover as mudanças da situação atual para a situação 
futura desejada.” Para tanto, é preciso escolher um método de atribuição de valor e seleção de 
alternativas. 

Exemplos de pontos a serem avaliados na análise de alternativas: 

- Interesse dos beneficiários; 

- Os recursos financeiros disponíveis; 

- Fontes de financiamento existentes; 

- Características das instituições executoras; 

- Resultados de estudos econômicos, financeiros, sociais, institucionais, ambientais;  

- Os interesses e competências das instituições executoras potenciais; 

- Factibilidade política; 

- Relação custo-benefício; 

- Riscos; 

- Horizonte do projeto; 

- Duplicidade com outros projetos existentes; 

- Sustentabilidade dos efeitos. 

Estratégia 1 Critério 1 Critério 2 Critério 3 

Estratégia 2    

Estratégia 3    
Quadro 5: Exemplo de disposição de análise dos critérios.  

Passos para realização da análise de alternativas: 

1. Identificar objetivos da árvore que poderiam ser estratégias potenciais de um projeto; 

2. Considerar as alternativas à luz dos recursos materiais, financeiros, humanos disponíveis, 
dentre outros critérios; 

3. Realizar estudos pertinentes para o tipo de operação considerada; 

4. Tomar uma decisão sobre a estratégia ou combinação de estratégias mais apropriadas para 
compor o projeto 

8.5.2.5 Matriz de Quadro Lógico 

Um exemplo de Matriz de Quadro Lógico (MQL), gerado a partir desse método, é apresentado 
no Quadro 6. 

Exemplos completados estão disponíveis no Anexo1. 
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Resumo Narrativo de Objetivos 
e Atividades 

Indicadores objetivamente 
comprováveis 

 

Meios de Verificação Suposições Importantes 

Objetivo Superior  
 
Para o qual o projeto deverá 
contribuir 
 

Como vamos medir o conteúdo 
do Objetivo Superior? 
 
Qualidade, quantidade, duração, 
local, grupo destinatário 

Que documentos, elaborados no 
projeto ou provenientes de outras 
fontes, podem ser utilizados para 
comprovar os indicadores a serem 
medidos? 

Que fatores externos têm que ocorrer, 
para que o Objetivo do Superior seja 
mantido no longo prazo 
 

Objetivo do Projeto  
 
Com que contribuímos 
essencialmente para alcançar o 
Objetivo Superior  

Como vamos medir o conteúdo 
do Objetivo do Projeto? 
Idem 
 
 

Idem 
 
 
 
 

Que pressupostos têm que ocorrer, para 
que o Objetivo Superior seja alcançado 
 
 
 

Resultados 
 
Que têm que ser obtidos 
(quantidade e qualidade), para 
alcançar o efeito esperado  

Como vamos medir o conteúdo 
dos Resultados? 
Idem 
 
 

Idem 
 
 
 
 

Que pressupostos – em relação aos 
Resultados – têm que ocorrer, para que o 
Objetivo do Projeto seja alcançado 
 

Atividades 
 
Pacote de medidas do projeto 
visando alcançar os resultados 
pretendidos. 

Quanto custa ou quais os 
insumos requeridos (incluindo 
pessoal) para executar cada uma 
das atividades? 

Que documentos comprovam os 
indicadores a serem medidos? 
 

Que pressupostos - definidos como fatores 
externos, em relação às Atividades – têm 
que ocorrer, para que os Resultados 
sejam alcançados 

 
 

  Pré-requisitos 
Condições prévias e requisitos para 
implementar as atividades                         

Quadro 6: Exemplo de Matriz de Quadro Lógico. 
Fonte: Dellagnelo, 2004, p12.  
 



 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
130 

Exemplo de Matriz de Quadro Lógico – Estudo de Caso Palmira7 
RESUMO NARRATIVO INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICÁVEIS 
MEIOS DE VERIFICAÇÃO SUPOSIÇÕES IMPORTANTES 

Objetivo Superior 

1.Contribuir para o incremento da utilização 
do  sistema de transporte público em Palmira. 
  
2. Contribuir para a redução do 
congestionamento de trânsito em Palmira. 

 
1.1 A utilização do sistema de 
transporte público se estabiliza ao 
final da execução do projeto e 
aumenta um x% anualmente a partir 
de então. 
 
1.2 O número de quiexas dos 
passajeiros diminui de “x” no ano 
base para “y” no final da execução do 
projeto e segue diminuindo a partir 
desse momento.  
  
2.1º número de veículos automotores 
que transitam pelas ruas principais no 
Centro de Palmira nas horas de pico 
se estabiliza 3 anos depois da 
execução do projeto.  

  
1.1 Estatísticas anuais da Companhia 
Pública de Ônibus (CPO), auditadas e 
reportadas ao Conselho Municipal. 
 
1.2 Registro mensal das queixas sobre a 
CPO auditadas e reportadas ao Conselho 
Municipal. 
  
2.1 Registro anual de licenças de veículos 
do Departamento de Veículos Municipal.  
  

Sustentabilidade  
a. O preço relativo da gasolina se 
mantém estável (±10%). 
b. As ruas e caminhos estão bem 
conservadas (de acordo com os padrões 
de manutenção).   
  

Objetivo do Projeto 

 
O serviço produzido pela CPA é adequado e 
confiável. 
  
 

  
1. O número de acidentes de ônibus 
diminui de “x” no ano base para “y” ao 
final da execução do projeto.  
 2. O número de demoras (de mais de 
5 minutos) é reduzido de “x” no ano 
base para “y” ao final da execução do 
projeto.  
  

 
1. Informe anual do departamento de 
transporte de Palmira; quadro 10.1 de 
acidentes por tipo de veículo.  
  
2. Estatísticas anuais da CPO auditadas e 
reportadas ao Conselho Municipal. 
  

Objetivo do Projeto para o Objetivo 
Superior 
a. O preço relativo da gasolina se 
mantém estável (±10%). 
  
b. Negociação coletiva entre na CPA e o 
Sindicato de Chofers resulta na adoção 
de um contrato de longo prazo que cobre 
os salários, segurança e condições de 
trabalho.  

                                                 
 
7 Outros exemplos em anexo. 
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Resultados 
 1. Os ônibus têm manutenção adequada. 
 
 
2. Os motoristas operam os ônibus de acordo 
com a regulamentação de segurança.  
 
3. Cronograma e utilização de ônibus 
otimizados.  

 
1.1 O número de avarias dos ônibus 
diminui de “x” no ano base para “y” ao 
final do 2º ano e “z” ao final da 
execução do projeto.  
  
2.1 O número de infrações às normas 
de segurança diminuem de “w” ao final 
do primeiro ano, a “X” ao final do 2º ano 
e “y” ao final do terceiro ano e “z” ao 
final da execução do projeto.  
  
3.1 A percentagem de residentes de 
Palmira que vivem a 0.5% de uma 
parada de ônibus aumenta x% do ano 
base para y% ao final do 2º ano, y a z 
no final da execução do projeto.  

  
1.1 Estatísticas anuais da CPO apresentadas 
ao Conselho Municipal. 
  
2.1 Estatísticas anuais da CPO apresentadas 
ao Conselho Municipal.  
 
 
3.1 Dados do ano base do Censo 
Populacional de Palmira;  
Atualização do desenho da mostra mensal 
da população levada a cabo pelo Escritório 
de Estatística de Palmira.   

Componentes a Propósito 
 
    As ruas e caminhos estão bem 
conservados (de acordo com os padrões de 
manutenção). 
 
 
 
 
 
 
 

Atividades 

  
1.1 Armazenar equipamento de reparação e 
reposição. 
1.2 Melhorar a oficina de reparação. 
1.3 Estabelecer um sistema de controle de 
inventário. 
  
2.1 Capacitar os motoristas. 
2.2 Estabelecer normas de segurança e 
funcionamento. 
2.3 Introduzir incentivos para a empresa que 
cumpra normas de segurança. 
2.4 Melhorar as condições de trabalho dos 
motoristas 
 
3.1 Otimizar as rotas e o cronograma. 
3.2 Equipar os ônibus com rádio para 
comunicação. 
3.3 Estabelecer um centro de comunicação no 
terminal de ônibus. 

Orçamento do projeto 
 
(A soma do custo das atividades 1.1, 
1.2, e 1.3 é o custo do Resultado 1 a 
assim sucessivamente.) 
  
  
   

  
 
Contas financeiras da CPO auditadas e 
inspecionadas bianualmente pelo 
Departamento de Transporte de Palmira.   
   

Atividades a Componentes 
 
a. O sindicato de motoristas manifesta seu 
apoio à estratégia do projeto antes do 6º 
mês de execução.  
 

Fonte: BID, 2002. Tradução nossa. 
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Devido a diversas traduções do espanhol (Marco Lógico) e do Inglês (Logical Framework) é 
possível encontrar denominações diferentes para os elementos da MQL, que serão descritas 
entre parênteses, após o nome em Português. 

8.5.2.5.1 Objetivo Superior (Fim, Finalidade) 

O objetivo superior é uma expressão da solução ao problema de desenvolvimento que foi 
diagnosticado. O projeto por si só não será suficiente para alcançar esse fim. Além disso, o fim 
não será alcançado pouco depois de terminado o projeto, pois ele constitui um objetivo de 
médio ou longo prazo para cuja solução o projeto contribuirá. 

Segundo o BID, o “Objetivo Superior”, o “Objetivo do Projeto” e os “Resultados” devem ser 
escritos como resultados produzidos, ou seja, freqüentemente no particípio passado.  Isso 
porque devem refletir sucesso, êxitos e metas cumpridas e não devem ser confundidos com 
atividades e tarefas. Já as atividades, seriam escritas com o verbo no infinitivo. Essa 
determinação pode soar estranha para a prática brasileira, na qual freqüentemente os objetivos 
são escritos utilizando-se a forma infinitiva do verbo para descrever uma ação. 

8.5.2.5.2 Objetivo do Projeto (Propósito, Objetivo de Desenvolvimento)  

Objetivo do projeto é o efeito direto que se espera que result ará da utilização dos resultados 
produzidos pelos projetos beneficiários. É a mudança que o projeto irá causar, inclusive na 
forma de uma mudança de comportamento da população beneficiada. Assim, “É uma hipótese 
sobre o efeito direto que deverá resultar da produção e utilização dos resultados e se expressa 
como resultado” (BID, 2002). 

É portanto, uma situação que se deseja alcançar com a execução do projeto. 

É importante ressaltar que todo projeto deve ter apenas um Objetivo do Projeto.  

8.5.2.5.3 Resultados (Produtos, Componentes) 

Os resultados são produtos, bens ou serviços específicos que devem ser produzidos pelo 
projeto, considerando a ocorrência do pressuposto. Segundo o BID, “São os produtos que o 
projeto financia”.Também são chamados de “componentes”, nome uti lizado em espanhol. 

Juntos, devem ser necessários e suficientes para que se alcance o objetivo geral. “Assim, se 
todos forem produzidos da maneira planejada, o objetivo do projeto será alcançado”.(BID, 
2002) 

É a gerência do projeto que fica responsável por produzir os resultados, portanto, cada 
resultado deve fazer parte do contrato, como produto a ser entregue. Ou seja, todos os 
resultados devem ser gerenciáveis pela equipe de execução.  

8.5.2.5.4 Atividades (Insumos) 

As atividades são as ações que o projeto realiza para alcançar os resultados.  

Para elaborar as atividades é preciso realizar uma quebra de trabalho, ou seja, definir etapas 
para a execução de cada resultado.  

As etapas devem ser dispostas em ordem cronológica e então devem ser estimados o tempo e 
os recursos necessários para sua execução. 
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Pela lógica da matriz, a execução das atividades leva à produção dos resultados, que junto 
com a ocorrência das suposições, leva ao alcance do objetivo do projeto. Já o alcance do 
objetivo do projeto deve contribuir de forma significativa para alcançar o objetivo superior. 

Exemplo A Exemplo B 

Taxas de morbidade e mortalidade 
reduzidas. 

Nível de vida na área rural 
melhorado. 

Unidades de saúde satisfazem as 
necessidades da população local 

Renda per capita dos pequenos 
agricultores incrementada 

Capacidade do pessoal de saúde 
melhorada 

Produção de trigo 
incrementada 

Desenhar cursos de capacitação 
para o pessoal de saúde 

Distribuir sementes 

A matriz inclui somente 4 níveis. Por exemplo, a “melhoria da situação socioeco nômica da 
população”, que muitas vezes é colocada como objetivo em projetos, é um objetivo de alto 
nível para o qual contribuem todos os projetos de desenvolvimento, dificilmente irá compor uma 
matriz lógica. 

8.5.2.5.5 Indicadores 

Os indicadores especificam de forma qualitativa e quantitativa a medida a ser utilizada para 
medir o sucesso de um projeto. Para a GTZ (1998), os indicadores descrevem o que se 
entende exatamente sobre os objetivos do projeto e como se pode reconhecer se eles se 
realizaram. “Os indicadores fornecem, portanto, informações sobre o nível das exigências e os 
critérios para o êxito de um projeto.” (GTZ, 1998, p. 20). Assim, devem ser definidos mediante 
acordo entre as partes envolvidas, justamente para evitar mal-entendidos com relação ao que 
se espera da execução do projeto. Por isso, também devem estar escritos de forma a serem 
compreendidos por todos que leiam, não somente os técnicos. 

O que não pode ser medido, não pode ser administrado.  Assim, para o BID, todos os 
indicadores devem incluir metas específicas com relação à: 

- quantidade,  
- qualidade,  
- tempo 

Também pode incluir detalhamento sobre o grupo atingido e o lugar.  
Exemplo: 
Objetivo: “Os pequenos produtores melhoram o rendimento do arroz”  

Metas quantitativas: 
- Qual número de produtores?  
- O que significa “pequenos”? 
- Melhorar em quanto? (em percentagem e em números absolutos) 

Qualidade: 
- Peso médio do grão de arroz. 

Tempo: 
- Até abril de 2006. 

Lugar: 
- Em Bali. 
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Definir indicadores, muitas vezes, exige um conhecimento profundo da área de intervenção, 
pois eles indicam uma medida de sucesso da ação.  

8.5.2.5.6 Meios de Verificação (MdV) 

Para todos os indicadores devem ser determinados os meios de verificação. Os meios de 
verificação, portanto, indicam onde estão as informações que podem comprovar a ocorrência 
dos indicadores.  

Nem sempre os meios de verificação precisam ser bancos ou fontes de dados, podem ser 
obtidos por uma inspeção visual de especialista ou pode ser providenciado pela contabilidade 
do projeto e por inspeção física. No entanto, é importante, com relação aos indicadores de 
objetivos, evitar o uso de fontes primárias ou internas de informação.  

Indicador MdV Corretos MdV Incorretos 

 Para o final do 3º ano de 
execução do projeto, 88% de 
todos os docentes de escolas 
primárias na província de 
Isabela são aprovados no 
exames de matemática e 
gramática, requeridos pelo novo 
currículo.   

- Documentos oficiais do  
Ministério da Educação, 
elaborados semestralmente 
(nos 30 dias antes do fim do 
semestre) incluindo os nomes 
dos docentes,  suas escolas 
correspondentes, datas dos 
exames, tipo de exame, 
qualificações; disponíveis nos 
arquivos da unidade 
executora. 

- Dados do Ministério da Educação.  

(Que dados?  Estamos certos de que o 
Ministério de Educação normalmente tem 
os dados que necessitamos como 
indicadores? É preciso algum tipo 
especial de tabulação? 

 - Informe Anual do Ministério da 
Educação. 

(Sabemos se este Informe Anual publica 
a informação desagregada para a 
província de Isabela?.  Para questões de 
monitoramento, poderíamos necessitar 
uma maior freqüência que a anual.  Por 
último, em quanto tempo, depois de 
finalizado o ano, o material é 
produzido?)  

 Para o final do 4º a no de 
execução do projeto, 85% da 
população de Palmira expressa 
um alto grau de satisfação com 
os serviços de saúde prestados.  

Resultados da pesquisa 
bianual realizada pelo 
Departamento de Estatística 
do Ministério da Saúde de 
Palmira (ver atividade de 
projeto 4.3); informes de 
satisfação de clientes, 
produzidos e distribuídos pela 
Unidade Executora.  

- Pesquisa com beneficiários. 

(Que pesquisas? Quem as executa? 
Quem financia?). 

- Resultados de pesquisa do Escritório 
Nacional de Estatística. 

(Essas pesquisas fazem perguntas 
suficientemente específicas para que 
sejam de utilidade do projeto? 
Normalmente, esse não é o caso.)   

Quadro 7: Indicadores e meios de verificação corretos e incorretos.  
Fonte: BID, 2002, 3.3, p13. Tradução nossa. 

8.5.2.5.7 Suposições Importantes (Pressupostos) 

Os projetos são planejados sob determinadas condições, mas existem riscos externos que 
colocam o projeto em perigo e que devem ser monitorados. Assim, por suposições “entendem -
se os fatores externos, os quais têm que existir para assegurar que o projeto faça sentido e 
seja realístico.” (GTZ, 1998, p. 20), ou seja, fatores que  estão fora do controle da gerência do 
projeto, mas cuja ocorrência deve ser monitorada.  
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É tarefa da gerência do projeto observar o desenvolvimento dessas suposições e fazer seu 
monitoramento. “No momento em que os riscos se tornam realmente perigosos, a concepção 
do projeto terá de ser reajustada e em determinados casos extremos, poderá até mesmo ser 
necessário terminar o projeto.” (GTZ, 1998, p.20) 

Para Peter Pfeiffer,  

Se não houver suposições, ou seja, se não houver dificuldades para superar, o 
projeto talvez seja muito modesto nas suas aspirações. Por outro lado, se as 
suposições são muito dominantes e parecem insuperáveis, elas colocam em 
risco a intenção do projeto. (2002, p.28) 

Não é preciso incluir todas as possibilidades, apenas aquelas consideradas mais importantes. 

É preciso entender também se determinado fator trata-se de uma suposição ou de um pré-
requisito que deve ser assegurado por meio de algum dos resultados do projeto.  

Exemplo:  

- Muito geral: Existe apoio político para a estratégia do projeto 

- Correto: A Assembléia Legislativa aprova anualmente os recursos necessários para o 
projeto. 

Pfeiffer também apresenta um excelente esquema para apreciação dos fatores externos, 
conforme figura abaixo. 
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Figura 20: Esquema para determinação das suposições importantes 
Fonte: PFEIFFER, (1998, p.30) 

Obs: As suposições do objetivo superior são de sustentabilidade. Devem indicar as condições 
para que o fluxo de benefícios do projeto continue depois de ele ter sido executado. 

Riscos e suposições (GTZ)  

Tanto o próprio projeto como também o entorno do projeto podem abrigar riscos.  

Um risco interno existe se as partes envolvidas no projeto discordarem e caminharem em 
diferentes direções. 

Como todas as organizações de assistência externa, também a GTZ por vezes corre o risco de 
impor uma concepção de projeto, a qual não goza de plena aceitação por parte dos parceiros. Neste 
contexto, as concepções técnicas e supra-setoriais desenvolvidas nos países doadores exercem um 
papel de grande importância. 

Estas razões de autoria própria para o fracasso só podem ser evitadas através de franqueza, 
juízo de realidade e uma “orientação para as necessidades dos clientes”.  

Um outro risco interno existe se os parceiros não fornecerem as prestações acordadas. Neste 
caso, é necessário perguntar pelos motivos. As prestações não foram definidas realisticamente? Ou será 
que os parceiros não apóiam plenamente a concepção, de forma que também não querem investir 
tanto? Em casos extremos, ou seja, se o projeto não se basear realmente num espírito de parceria, será 
necessário levar em consideração o término da cooperação.

1ª pergunta: A suposição é importante?

Sim 

Não   

2ª pergunta: Quão provável é que ocorra?  

3ª pergunta: É possível mudarmos a estratégia do projeto de modo 
a não precisarmos dessa suposição? 

Certa  
probabilidade 

Improvável

Incluir no quadro lógico. A 
gerência do projeto tem que 
monitorar e tentar influenciar 

Quase certo 

Não incluir 

Não incluir 

Não Suposição perigosa. Pare! 

Sim 
Mudar a estratégia do projeto 

Não incluir 
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Riscos externos, por sua vez, põem em perigo o projeto, mas não ou só em pequena escala são 
suscetíveis de influência por parte da gerência do projeto. 

Sob suposições entendem-se os fatores externos, os quais têm de existir para  assegurar que o 
projeto faça sentido e seja realístico. Para um projeto, cujo objetivo é definido como “a comunidade 
dispõe de uma quantidade suficiente de água”, uma possível suposição poderia ser “os grandes 
fazendeiros comerciais não excedem os volumes de água aos quais as normas legais lhes dão direito”.  

Cabe à gerência do projeto observar o desenvolvimento destas suposições e talvez até 
monitorá-las formalmente para obter uma impressão do tamanho do risco.  

No momento em que os riscos se tornarem realmente perigosos, a concepção do projeto terá de 
ser reajustada e em determinados casos extremos poderá até mesmo ser necessário terminar o projeto.  

Os métodos empregados para a análise dos riscos incluem: Mind map, árvore de problemas, 
mapa de relações, esquema de avaliação de suposições. 

(GTZ, 1998, p. 19 e 20.) 

Sete pecados mortais do Quadro Lógico, segundo o BID (2002):  

1. O projeto tem dois ou mais objetivos gerais. 

2. O objetivo geral não descreve o efeito direto da utilização dos resultados.  

3. Os indicadores não estão quantificados nem situados no tempo. 

4. Os indicadores são independentes dos objetivos correspondentes.  

5. As suposições não são específicas. 

6. As suposições não são externas ao alcance do executor. 

7. As suposições não estão no nível apropriado.  

O Quadro 8 apresenta uma matriz de planejamento do projeto. O Quadro 9 apresenta uma 
Matriz de Planejamento preenchida, como resultado de um exercício para que a equipe da 
Secretaria pudesse compreender a sua elaboração sem um treinamento em Metodologia do 
Quadro Lógico, o qual se recomenda neste trabalho, principalmente quando se considera a 
necessidade de planejamento dos projetos com a comunidade. 

Quando na fase de Execução, coloca-se no indicador a informação “executado conforme o 
planejado”, porquê entende-se que um processo de planejamento vai orientar a elaboração dos 
indicadores mais adequados para caracterizar a situação desejada.  

As suposições importantes foram sugeridas, todavia, o conhecimento técnico e a experiência 
são as melhores fontes de informação para reflexão sobre possíveis riscos não -gerenciáveis 
para o projeto. 
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Quadro 8: Matriz de Planejamento de Projeto.  
Título do projeto:  Duração: x meses 

Financiador:  Matriz de Planejamento do Projeto  

Instituições Parceiras:   
   

Estratégia 
Indicador físico de execução Meio de Verificação Suposições 

Importantes 
   

Objetivo Superior    

Descrição do Objetivo Superior. Indicador do objetivo superior Meio de verificação do indicador do 
objetivo superior 

 

Objetivo do Projeto    

Descrição do objetivo do projeto. Indicador do objetivo superior Meio de verificação do indicador do 
objetivo superior 

Suposição importante 
para o projeto. 

Produto 1     

Atividade 1.1    

Atividade 1.2    

Atividade 1.3    

Produto 2    

Atividade 2.1    

Atividade 2.2    

Explicação: 
A explicação dos elementos da Matriz de Planejamento consta No item 3.2 deste relatório, sobre a Metodologia do Quadro Lógico. No entanto, há uma modificação 
realizada em relação ao QL original que á colocação das atividades logo abaixo dos produtos correspondentes. Essa modificação foi feita para facilitar o processo de 
planejamento e monitoramento do projeto pela Secretaria de Habitação e Saneamento, visto que não se trata de utilizar a Metodologia como um todo, mas apenas a sua 
Matriz de Planejamento. 
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Quadro 9: Matriz de Planejamento do Projeto.  
Título do projeto:  Duração: 48 meses 

Financiador:  Matriz de Planejamento do Projeto  

Instituições Parceiras:   
   

Estratégia Indicador físico de execução Meio de Verificação Suposições Importantes 

   
Objetivo Superior 

Qualidade de vida da população residente na 
área do Maciço do Morro da Cruz melhorada. 

Aumento do IDH da Região do Maciço de X% para X% até 2012. 
Diminuição do índice de criminalidade na região em x% até 2012. 

Aumento da longevidade dos moradores de X% para X% em 10 anos.  

IDH - PNUD 
Pesquisa realizada pela 
Secretaria de Segurança Pública 
Censo IBGE 

População local se 
mantém estável. 

Objetivo do Projeto 

Comunidade se apropria e usufrui de um 
ambiente urbano qualificado. 

Aumento do Índice de Habitabilidade Urbana na comunidade X de X% para X%, 
dois anos após o término do projeto. 

Indicadores de resultados definidos como críticos para esta comunidade.8 

Levantamento realizado pela 
Secretaria Municipal de 
Habitação e Saneamento 
Ambiental. 
Fontes de informação sobre os 
resultados críticos. 

A renda da comunidade 
continua a permitir a 
manutenção dos custos da 
nova infra-estrutura. 
A municipalidade fornece 
os serviços públicos 
necessários. 

1. Comunidade mobilizada para participar  do 
projeto.  

Exemplo de indicador de processo: número de reuniões de sensibilização 
realizadas. Número de representantes designados. 
Indicador de efeito: Pelo menos 90% dos representantes da comunidade 
designados para participar do projeto comparecem às reuniões convocadas. 
Nível de aceitação e aprovação das obras. 

Atas de reunião. Possíveis trocas de líderes 
comunitários ou políticos 
não prejudicam o bom 
relacionamento com a 
comunidade. 

2. Famílias remanejadas.  Exemplo de indicador de processo: número de famílias remanejadas. 
Indicador de efeito: 100% das famílias considera o processo de remanejamento 
satisfatório.  

Relatório do processo de 
remanejamento. 

 

3. Infra-estrutura disponibilizada. Exemplo de indicador de processo: grandezas relacionadas às obras realizadas. 

Indicador de efeito: abastecimento de água, luz, saneamento, acesso a serviços 
públicos. 

Relatórios de medições. 
Fontes de informação 
relacionadas aos indicadores de 
efeito, como a CELESC. 

Recursos disponibilizados 
em tempo.  

 

4. Habitações disponibilizadas. Exemplo de indicador de processo: grandezas relacionadas às habitações como 
por exemplo, 100 unidades unifamiliares de x m2., considerando x nível de 
qualidade. 

Indicadores de efeito: relacionados à aceitação e uso da obra pela comunidade, 
bem como de permanência das pessoas no local. 

Relatórios de medições. 
Relatórios de pesquisas 
realizadas com a comunidade. 

Recursos disponibilizados 
em tempo.  

 

                                                 
 
8 Ver fatores indicadores de resultados críticos para o projeto no item Avaliação de Resultados.  
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5. Equipamentos comunitários 
disponibilizados. 

Exemplo de indicador de processo: grandezas relacionadas aos equipamentos, 
como por exemplo, 1 escola para 200 alunos de 1ª a 8ª série. Grau de 
atendimento às necessidades da comunidade. 

Indicadores de efeito: relacionados ao efeito da disponibilidade e uso das obras, 
como atendimentos em postos de saúde. 

Relatórios de medições. 
Fontes de informação 
relacionadas aos equipamentos 
comunitários como a Secretaria 
de Educação e Secretaria de 
Saúde. 

Recursos disponibilizados 
em tempo.  

 

6. Comunidade capacitada para uti lizar e 
preservar a infra-estrutura, ambiente e 
habitações e equipamentos disponibilizados. 

Exemplo de indicador de processo: número de cursos, palestras, ações 
realizadas, duração e número de participantes. 
Indicadores de efeito: relacionados à boa utilização, diminuição de lixo nas ruas, 
de entupimentos dos sistema de esgoto, jardins cultivados, etc. 

Relatórios de cursos e ações 
realizados. 

Fontes de informação 
relacionadas ao estado da infra-
estrutura e meio-ambiente. 

Moradores capacitados 
permanecem morando na 
comunidade. 

7. Regularização fundiária realizada. Exemplo de indicador de processo: Projeto urbanístico executado aprovado na 
SUSP. Outras ações necessárias para efetivação da regularização fundiária. 
Indicadores de efeito: título de propriedade entregue a 100% dos moradores. 

Relatório de títulos de 
propriedade entregues. 
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Quadro 10: Plano de Trabalho de Projeto. 

A equipe da Secretaria não utiliza um modelo de Plano de Trabalho. Quando precisa elaborar um projeto, costuma  seguir as indicações 
fornecidas pela entidade financiadora, como o Ministério das Cidades.  
Sugere-se a utilização dos seguintes documentos mínimos para todos os projetos, visto que os mesmos serão necessários para o processo de 
monitoramento:  

- Matriz de Planejamento. 

- Cronograma Físico. 

- Orçamento. 

Cronograma Físico Título do projeto: Duração: 48 meses 

 

Meses 
Estratégia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

                                                 

1. Concepção do projeto                                                   

1.1 Definir escopo do projeto                                                 

1.2 Realizar diagnósticos                                                 

1.3 Obter viabilidades                                                 
                                                 

2. Planejamento do projeto                                                  

2.1 Elaborar projeto urbanístico                                                 

2.2 Planejar projeto com a comunidade                                                 

2.3 Elaborar plano de remanejamento                                                 

2.4 Elaborar e encaminhar lei 
complementar para aprovação 

                                                

2.5 Elaborar os projetos de infra-estrutura                                                 

2.6 Elaborar o projeto de habitação                                                 

2.7 Elaborar os projetos de equipamentos 
comunitários 

                                                

2.8 Elaborar os projetos sociais                                                 
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Meses 
Estratégia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

24
 

25
 

26
 

27
 

28
 

29
 

30
 

31
 

32
 

33
 

34
 

35
 

36
 

37
 

38
 

39
 

40
 

41
 

42
 

43
 

44
 

45
 

46
 

47
 

48
 

3. Viabilização de recursos                                                  

3.1 Definir possíveis fontes de 
financiamento 

                                                

3.2 Elaborar Plano de Trabalho do projeto                                                  

3.3 Realizar procedimentos para 
contratação do projeto com financiadores 

                                                

3.4 Realizar licitações para execução do 
projeto 

                                                

                                                 

4. Execução do projeto                                                   

4.1 Solicitar licenças para início da obra.                                                 

4.2 Realizar o processo de 
remanejamento das famílias. 

                                                

4..3 Controlar execução do projeto 
urbanístico 

                                                

4.4 Executar as obras de infra-estrutura                                                 

4.5 Executar as obras de habitação                                                 

4.6 Executar as obras de equipamentos 
comunitários 

                                                

4.7 Executar os projetos sociais                                                 

4.8 Solicitar licenças para operação.                                                 

4.9 Realizar a regularização fundiária                                                 

4.1 Firmar os contratos das habitações                                                 
                                                 

5. Finalização do projeto                                                   

5.1 Elaborar relatórios finais.                                                 

5.2 Realizar encerramento do contrato 
com financiadores. 
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Quadro 11: Modelo de Orçamento. 
Orçamento Título do projeto: Duração: x meses 

 

Desembolso mensal  
Estratégia 

Unidade Quanti 
dade 

Total  
(R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

Total Projeto (Soma dos Produtos)                
                

Produto 1 (Custo do produto)                

Atividade 1.1 (Custo da Atividade)                

Material de Consumo                 

Transporte                

Custo com Atividades/ Eventos                

Serviço de Terceiros                

Alimentação/Hospedagem                

Outras despesas (especificar)                

Atividade 1.2                 

Material de Consumo                 

Transporte                

Custo com Atividades/ Eventos                

Serviço de Terceiros                

Alimentação/Hospedagem                

Outras despesas (especificar)                

Atividade 1.N                
                

Produto N                 

Atividade N.1                 
                

Explicação: 
Esse Orçamento permite calcular o custo de cada item de financiamento por atividade e por mês. Da mesma forma, a soma dos custos das atividades gera o custo mensal do produto e a soma 
dos custos dos produtos gera o custo mensal do projeto. Essa planilha pode ser indexada a uma segunda que trará apenas o custo por item de financiamento. Assim, recomenda -se o uso de 
Planilhas do Microsoft Excel. 
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Existem muitos outros instrumentos que a Secretaria pode utilizar para a fase de planejamento de 
projeto. Para que a gestão dos projetos ocorra de forma adequada, é fundamental que a 
instituição desenvolva seus processos de planejamento, bem como os demais processos do ciclo 
de gerenciamento de projetos. 

8.5.3 Monitoramento e Controle de Projetos 

O grupo de processos de monitoramento e controle constituí-se dos processos realizados para 
observar a execução do projeto, de forma que possíveis problemas possam ser identificados e 
que possam ser tomadas ações corretivas, quando necessário. Inclui a coleta, edição e 
disseminação das informações sobre o desempenho e a avaliação das medições e tendências 
para efetuar melhorias no projeto. (GUIA Pmbok, 2003). 

O monitoramento é um aspecto do gerenciamento de projetos que é realizado durante todo o 
projeto. O monitoramento contínuo permite que a equipe de gerenciamento tenha uma visão clara 
da saúde do projeto, identificando as áreas que exigem atenção especial. O processo monitorar e 
controlar o trabalho do projeto está relacionado a (GUIA Pmbok, 2003):  

- Comparação do desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento do projeto. 

- Avaliação do desempenho para determinar se são indicadas ações preventivas ou corretivas, 
e recomendar essas ações conforme necessário. 

- Análise, acompanhamento e monitoramento de riscos do projeto para garantir que os riscos 
sejam identificados, que o andamento seja relatado e que planos de respostas a riscos 
adequados estejam sendo executados. 

- Manutenção de uma base de informações precisas e corretas relativas ao(s) produto(s) do 
projeto e a sua documentação associada até o término do projeto. 

- Fornecimento de informações para dar suporte a relatórios de andamento, medições de 
progresso e previsões. 

- Fornecimento de previsões para atualizar o custo atual e as informações sobre o cronograma 
atual. 

- Monitoramento da implementação de mudanças aprovadas quando e conforme ocorrem. 

São indicados como documentos de monitoramento e controle de projetos para a Secretaria 
Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, os seguintes: 

- Relatório de Monitoramento e Controle do Projeto; 

- Relatório de Desempenho (Mensal); 

- Relatório das Medidas Corretivas, Medidas Preventivas e de Mudanças Solicitadas;  

- Matriz de Monitoramento do Avanço Físico do Projeto; 

- Relatório de Desempenho (Semestral); 

- Relatório de Avaliação de Resultados. 

A seguir, são apresentados os modelos de documentos correspondentes.  
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Quadro 12: Relatório de Monitoramento e Controle do Projeto.  

Relatório de Monitoramento e Controle do Projeto  Título do projeto: Duração: 48 meses 
         

Prazo Desembolsos Indicadores 
Produtos e Atividades 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previstos Realizados Demanda 
acumulada 

Causas 
da 

Variação 

Medidas 
corretivas 

Responsável 

           

Produto 1            
Atividade 1.1           
Atividade 1.2           
Atividade 1.3           
Produto 2           
Atividade 2.1           
Atividade 2.2           
           

Explicação: 

Produtos e atividades 
do projeto. 

 

Explicação 

Prazo 
previsto. 

 

Explicação 

Prazo 
realizado. 

Explicação 

Desemb. 
previsto. 

 

Explicação 

Desemb. 
realizado. 

Explicação: 

Indicadores 
previstos. 

Explicação: 

Indicadores 
realizados. 

Explicação: 

Subtração 
dos 
indicadores 
previstos 
pelos 
realizados. 

Explicação: 

Descrição das 
causas da diferença, 
quando houver, 
entre previsto e 
realizado. 

Explicação: 

Medidas corretivas 
a serem tomadas 
com relação à 
diferença. 

Explicação: 

Responsável 
pela realização 
das medidas 
corretivas. 

Este relatório é importante para observação do andamento do projeto conforme o planejado, permitindo a realização de ajustes  em tempo.  

Recomenda-se que seja elaborado mensalmente e que seus resultados sejam discutidos com a equipe de gerenciamento dos projetos (embora a 
estrutura organizacional não esteja ainda definida). 

Juntamente com este documento, recomenda-se a elaboração do Relatório de Desempenho Mensal, descrito a seguir. 
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Relatório de Desempenho Mensal 

O Relatório de Desempenho Mensal é um documento que acompanha o Relatório de 
Monitoramento e Controle do Projeto, trazendo considerações por extenso quanto ao 
andamento do projeto, nos seguintes itens: 

- Fatores que facilitaram a execução do projeto (equipamentos e material, equipe, 
terceirizados, metodologia), 

 
- Fatores que dificultaram a execução do projeto.  
 
- Traz ainda o histórico das medidas preventivas, corretivas e das mudanças solicitadas. 

Relatório de Desempenho Mensal 
  

Nome do Projeto 

 

Referente ao mês de Julho 
de 2007 

  

Fatores que facilitaram a execução do projeto.  

 

Fatores que dificultaram a execução do projeto.  

 

Medidas Corretivas  Responsável Prazo 

01 -  

02 -  

 

 

 

 

 

Medidas Preventivas Solicitadas Responsável  Prazo 

01 - 

02 - 

  

Mudanças Solicitadas no Projeto  Responsável Prazo 

01 - 

02 - 

  

Outras Observações 

 

  

Responsável: Data:  
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Relatório das Medidas Corretivas, Medidas Preventivas e de Mudanças Solicitadas 

Recomenda-se que cada Medida Corretiva, Medida Preventiva e Solicitação de Mudança seja 
numerada de forma contínua até o final do projeto, facilitando a obtenção de informações para 
avaliação semestral e final.  

Recomenda-se ainda a elaboração de um Relatório das Medidas Corretivas, Medidas 
Preventivas e Solicitações de Mudança Acumuladas para as avaliações semestrais, a ser 
apresentada juntamente com o Relatório de Desempenho Semestral da execução referente ao 
semestre.   

Relatório das Medidas Corretivas, Medidas Preventivas e Mudanças Solicitadas 
  

Nome do Projeto 

 

Referente ao primeiro 
semestre do projeto. 

  

Medidas Corretivas Responsável Situação Observação 

01 -     

02 -     

03 -     

Medidas Preventivas Responsável Situação Observação 

01 -     

02 -     

03 -     

Mudanças solicitadas Responsável Situação Observação 

01 -     

02 -     

03 -     
  

Responsável: Data:  

Ações preventivas  
As ações preventivas são orientações que reduzem a probabilidade de conseqüências 
negativas associadas a riscos do projeto. (PMBOK, 2003, p.92) 

Ações corretivas  
As ações corretivas são orientações necessárias para que o desempenho futuro esperado do 
projeto fique de acordo com o plano de gerenciamento do projeto. (PMBOK, 2003, p.92)  

Mudanças solicitadas 
As mudanças solicitadas para ampliar ou reduzir o escopo do projeto, modificar políticas ou 
procedimentos, modificar o custo ou orçamento do projeto ou revisar o cronograma do projeto 
são freqüentemente identificadas durante a execução do trabalho do projeto. As solicitações de 
mudança podem ser feitas de forma direta ou indireta, por iniciativa externa ou interna e podem 
ser impostas por lei/contrato ou opcionais. (PMBOK, 2003, p.93) 
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Quadro 13: Matriz de Monitoramento do Avanço Físico do Projeto. 

Para facilitar o monitoramento dos prazos, recomenda-se a elaboração de uma matriz de monitoramento do avanço físico do projeto, a partir do 
cronograma planejado. 

Matriz de Monitoramento do Avanço 
Físico do Projeto 

Título do projeto:  Duração: x meses 

 

Meses 
Estratégia 

 

Situação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
             

Previsto            

Realizado            

1. Produto 1  

Notas            

Previsto            

Realizado            

Atividade 1.1  

Notas            

Previsto            

Realizado            

Atividade 1.2  

            

Previsto            

Realizado            

Atividade 1.3  

            
             

2. Produto 2              

Explicação: A Planilha permite acompanhar o avanço físico do projeto, na comparação do previsto com o realizado, permitindo ainda, por meio de cores, verificar se há prorrogação no prazo do 
projeto. 

Tipo de Arquivo Recomendado: Planilha Excell 

  Programado  Realizado  1ª Prorrogação  Segunda prorrogação 
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Relatório de Desempenho Semestral  

Os documentos de monitoramento anteriores permitem a elaboração de um Relatório de 
Desempenho Semestral.  

Durante o planejamento do projeto, o Plano deve prever quem participa e a forma como devem 
ser feitas essas reuniões. Reforça-se que a instituição deve procurar uma forma de envolver 
nessa avaliação, representantes dos parceiros interessados no projeto, como a entidade 
financiadora (geralmente as próprias instituições financiadoras tomam a iniciativa de solicitar 
essas avaliações), com representantes da(s) comunidade(s) envolvida(s) (comitês) e de outros 
parceiros (Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde) ou afetados, conforme 
identificados na análise de envolvidos. 

Relatório de Desempenho Semestral  

      

Desempenho 

Péssimo Ruim Razoável Bom Ótimo Elementos para Avaliação 

0 30 50 70 100 
      

Total9      
      

1 Custos.      

Elementos para avaliação:  
 

     

Observações:  
 

     

2 Cumprimento temporal.      

Elementos para avaliação:  
Atrasos verificados. 

     

Observações:  
 

     

3 Cobertura.       

Elementos para avaliação:  
Exemplo de elementos: Número de famílias atingidas. Características 
dessas famílias. Nível de satisfação. 

     

Observações:  
 

     

4 Atendimento da qualidade estabelecida em projeto.      
Elementos para avaliação:  
 

     

Observações:  
 

     

5 Contribuição para os objetivos da organização      

Elementos para avaliação:  
 

     

Observações:  
 

     

6 Desempenho da equipe de execução.      

Elementos para avaliação:  
 

     

Observações:  
 

     

                                                 
 
9 Soma total do projeto, a partir da soma dos resultados dos componentes. 
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Relatório de Desempenho Semestral  

7 Participação comunitária      
Elementos para avaliação:  
 

     

Observações:  
 

     

8 Resultados Críticos10      
Elementos para avaliação:  
 

     

Observações:  
 

     

9 Previsão com relação aos impactos esperados no índice de 
habitabilidade urbana 

     

Elementos para avaliação:  
Impactos esperados nas condições de moradia, espaços urbanos, 
propriedade urbana, ambiente sócio-econômico e cultural, preservação 
ambiental.  

     

Observações:  
 

     

Na coluna “Elementos para avaliação” devem ser elencados os elementos que se deseja 
avaliar, que em geral incluem as dimensões financeiras, de tempo, qualidade, eficácia, 
sustentabilidade. As informações sobre cada elemento de avaliação devem ser trazidas pelo 
responsável por gerenciá-las e cada elemento deve ser colocado em discussão por todos, para 
que se chegue a uma conclusão sobre seu nível de cumprimento. 

Algumas formas de calcular indicadores para auxiliar o preenchimento são descritas a seguir.  

Indicador de custos 

Compara os gastos reais do projeto com os previstos para o período no qual se realiza a 
avaliação por meio da diferença de percentual, sempre com os gastos no valor presente.  

IC= VPN Gastos Reais      - 1 

VPN gastos Previstos 
Se:  
IC = 0, o projeto está sendo realizado com o orçamento programado.  

IC < 0, existe um sub–custo ao realizar o projeto. 

IC > 0, o projeto está gastando mais do que o previsto. 

Indicador de cumprimento temporal 

Determina a diferença percentual entre o prazo de execução inicial do projeto e o tempo real.  

ICT=           Prazo real        - 1 

Prazo programado 
Se:  
ICT = 0, se utilizou o tempo previsto.  

ICT < 0, há um adiantamento na programação. 

ICT > 0, há atraso na programação. 
                                                 
 
10 Ver explicação no item “Avaliação de Resultados” deste Manual.  
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Indicador de Cobertura 

Mostra a percentagem dos beneficiários efetivamente coberta pelo pro jeto. 

ICT=   Beneficiários atendidos         - 1 

Beneficiários previstos 
Se:  
ICT = 0, cumpriu o número de beneficiários previsto.  
ICT < 0, cumpriu um número de beneficiários menor que o previsto.  
ICT > 0, cumpriu um número de beneficiários maior que o previsto.  

8.6 AVALIAÇÃO EX-POST 

A avaliação ex-post é executado depois de algum tempo do término da execução, tendo como 
objetivos fundamentais: 

Derivar ações corretivas para melhorar os processos vigentes; 

Verificar o grau de cumprimento dos objetivos e determinar os impactos reais do projeto;  

Gerar memória para aprender com a experiência para subsidiar futuros projetos.  

Essa avaliação permite que o aprendizado com a experiência dos projetos.  

Pode-se dizer que a Avaliação Ex-post tem dupla finalidade (ANGEL, 1999):  

a) Reforçar a meso avaliação, mediante análise de informação para:  

Verificar os impactos no nível dos projetos; 
Retroalimentar a posteriori os projetos e os processos; 
Aprender com a experiência para melhorar os projetos futuros.  

b) Contribuir para a meta-avaliação, mediante: 

A verificação do impacto dos programas de maior alcance e 
A reformulação de políticas e de instrumentos de desenvolvimento derivadas as análises de 
programas.  
 
A avaliação ex-post tem duas dimensões: 
A do projeto em sí mesmo; 
A do programa do qual faz parte. 

Para Avaliação Ex-post foi desenvolvida a metodologia de Avaliação de Impacto – Indicador de 
Habitabilidade Urbana, a ser apresentada no próximo Manual.  
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9 MANUAL DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ROTINAS DO IHU 
 

 

Figura 21: Quadro resumo / Indicador de Habitabilidade Urbana 
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A tabela abaixo apresenta de modo ordenado a estruturação do Indicador de Habitabilidade Urbana - IHU. 

Legenda:  
P1 – Planilha 1 do Roteiro de pesquisa de campo, Apêndice 1 
P2 – Planilha 2 do Roteiro de pesquisa de campo, Apêndice 2 
Exemplo: (P1 - 3.2) = Planilha 1, item 3.2 
 
Tabela 17: Componentes do Indicador de Habitabilidade Urbana – IHU 

INDICADOR DE HABITABILIDADE URBANA-IHU 

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

Pontuação Condição 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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Indicador de Condições de Moradia (ICM)  
ICM = (IQA + IQT + ICA) / 3 

Componentes Variável Informação 

Ap – Adequação projetual 
Cálculo: observação direta 

 (P1- 8.1) 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30% crítica 30 

31% a 50% regular 50 

51% a 70% boa 70 

71% a 100% ótima 100 
 

Ag – Aglomeração 
Cálculo: (n° pessoas/n° quartos) 

(P1 – 7.1 / 8.3) 
 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 2 pessoas ótima 100 

3 pessoas boa 70 

4 pessoas regular 50 

Ag > 4 pessoas crítica 30 
 

In
d
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e 
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u
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a 
- 
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p
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g
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o
) 

/ 3
 

Do – Densidade Ocupacional 
Cálculo: (área / n° moradores) 

(P1- 8.2 / 7.1) 

 

Resposta Condições Pontuação 

14< Do ótima 100 

10< Do = 14 boa 70 

8< Do =10 regular 50 

8 = Do crítica 30 
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Ma – Material adequado 
Cálculo: Observação direta – maior 

percentual 
(P1 – 8.4) 

 

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 

 

Hu - presença de sinais de umidade e/ou 
rachaduras 

Cálculo: Observação direta – maior 
percentual 
(P1 – 8.5) 

 

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  In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

Q
u

al
id

ad
e 

T
éc

n
ic

a 
- 

IQ
T 

IQ
T
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+ 

H
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m
) 
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Dm - domicílios com modificações 
Cálculo: Observação direta – maior 

percentual 
(P1 – 8.6) 

 

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 
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Vi - presença de ventilação e iluminação 
direta domicílio 

Cálculo: Observação direta – maior 
percentual 
(P1 – 8.7) 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Manutenção da quantidade e características consideradas em 
projeto das esquadrias (portas e janelas), considerando tamanho, 
sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e 
elementos de cobertura em todos os cômodos. 

ótima 100 

Manutenção da quantidade e características consideradas em 
projeto das esquadrias (portas e janelas), considerando tamanho, 
sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e 
elementos de cobertura nos quartos e banheiro. 

boa 70 

Manutenção da quantidade e características consideradas em 
projeto das esquadrias (portas e janelas), considerando tamanho, 
sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e 
elementos de cobertura nos quartos. 

regular 50 

Diminuição da quantidade e/ou descaracterização das esquadrias 
consideradas em projeto (portas e janelas), considerando  
diminuição do vão de abertura e/ou iluminação, e outros, assim 
como alteração da distância entre estas e elementos de obstrução 
como muros, paredes e elementos de cobertura. 

crítica 30 
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Su: satisfação do usuário 
Cálculo: Observação direta – maior 

percentual 
(P1 – 8.8) 

 

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 
 



 
 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
157 

 
Indicador de Qualidade dos Espaços Urbanos (IQEU) 

IQEU= (ISP + IRSV + IEC + IDC + IMUAF) ÷5 

Ab: Abastecimento de água 
Cálculo: (n° domicílios atendidos / n° total 

domicílios) x 100 
(P1 – 9.1 / soma n° domicílios avaliados) 

 

 
Resposta 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 
Cálculo: (n° domicílios adequados / n° total 

de domicílios) x 100 
(P1 – 9.2 / soma n° domicílios avaliados) 

 
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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Iaa: Indicador de Água 
Cálculo:Iaa = (Ab + Ca + Ac + Ra) / 4 

Ac: Acondicionamento da água 
Cálculo: (n° domicílios adequados / n° total 

de domicílios) x 100 
(P1 – 9.3 / soma n° domicílios avaliados) 

 
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 
Cálculo: (n° domicílios com registro / n° total 

de domicílios) x 100 
(P1 – 9.4 / soma n° domicílios avaliados) 

 

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 

Cálculo: (n° domicílios atendidos / n° total de 
domicílios) x 100 

(P1 – 9.5 / soma n° domicílios avaliados) 

 

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 
Cálculo: (n° domicílios com coleta adequada / 

n° total de domicílios) x 100 
(P1 – 9.6/ soma n° domicílios avaliados) 

 

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 
Cálculo: Ie = (Es + Ce + Te) / 3 

 

Te: Tratamento do esgoto 
Cálculo: (n° domicílios com tratamento 
adequado / n° total de domicílios) x 100 

(P1 – 9.7 / soma n° domicílios avaliados) 

 

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 

Cálculo: (n° domicílios atendidos / n° total de 
domicílios) x 100 

(P1 – 9.8 / soma n° domicílios avaliados) 

 

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 
Cálculo: (n° domicílios com registro / n° total 

de domicílios) x 100 
(P1 – 9.9) 

 

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 
Cálculo: Iel = (Re + Rf + Ip) / 3 

Ip: Iluminação Pública no entorno do 
domicílio 

Cálculo: (n° vias e equipamentos iluminados / 
n° total de vias e equipamentos) x 100 

(P2 – soma dos itens de 1.1) 

 

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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Irsv: Indicador de Resíduos Sólidos e 
Varrição 

Cálculo: Irsv = (Cl + Cs + Sv) / 3 
 

Cl: Coleta de lixo 
Cálculo: n° domicílios atendidos / n° total de 

domicílios) x 100 
(P1 – 9.10 / soma n° domicílios avaliados) 

 

 

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 
Cálculo: (n° domicílios atendidos / n° total de 

domicílios) x 100 
(P1 – 9.11 / soma n° domicílios avaliados) 

 

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 
Cálculo: (n° vias atendidas / n° total de vias) x 

100 
(P1 -  9.12 / P2 – 1.1) 

 

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 

Cálculo: (n° vias atendidas / n° total de vias) x 
100 

(P2 – 1.2) 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

 

Idr: Indicador de Drenagem Urbana- 
Cálculo: Idr= (Rd + La) / 2 

  
 

La: Domicílios com ocorrência de 
inundação/alagamento 

Cálculo: (n° unidades com ocorrência / n° 
total de domicílios) x 100 

(P1 – 9.13 / soma n° domicílios avaliados) 

 
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 
Cálculo: (n° vias pavimentadas / n° total de 

vias) x 100 
(P2 – 2.1) 

 

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 
Cálculo: (n° vias atendidas / n° total de 

vias) x 100 
(P2 – 2.2) 

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 
Cálculo: (n° vias bem conservadas / n° total 

de vias) x 100 
(P2 – 2.3) 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  In
d
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Mc: manutenção das calçadas e vias de 
pedestre 

Cálculo: (n° calçadas e vias de pedestre 
bem conservadas / n° total de calçadas e 

vias pedestre) x 100 
(P2 – 2.4) 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

 

 
Me: Manutenção das escadarias e rampas 

de acesso público 
Cálculo: (n° escadarias e rampas públicas 

bem conservadas / n° total de escadarias e 
rampas públicas) x 100 

(P2 – 2.5) 

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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Ec: existência de equipamentos de uso 
comum 

Cálculo: observação direta 
(P2 – 3.1) 

 

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  

IE
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M
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 / 

2 
 

Ml: manutenção e limpeza dos espaços e 
equipamentos de uso comum 

Cálculo: (n° espaços de uso comum bem 
conservados / n° total de espaços comuns) 

x 100 
(P2 – 3.2) 

 

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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Aup: unidades sem acesso a serviços de 

utilidade pública 
Cálculo: (n° unidades não atendidas / n° 

total de unidades) x 100 
(P1 – 3 / soma n° unidades avaliadas) 

 
 

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 

Cálculo: (n° unidades em risco / n° total de 
unidades) 

(P1 – 4 / soma n° unidades avaliadas) 

 
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 

Cálculo: observação direta 
(P1 – 10.1) 

 

 
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 

Cálculo: (n° travessias rebaixadas / n° total 
travessias) x 100 

(P2 – 4.1) 

 
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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Ae: adequação de equipamentos comuns 
Cálculo: (n° equipamentos comuns 

adaptados / n° total de equipamentos) x 
100 

(P2 – 4.2) 

 
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 
Cálculo: (n° acessos por escada / n° total 

de unidades) x 100 
(P1 – 2 / soma n° unidades avaliadas) 

 
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 
Cálculo: observação direta 

(P1 – 2) 
 

 
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 
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Indicador de Propriedade Urbana (IPU) 

IPU = (ISL+ IPH + IRE) / 3 

Indicador de 
Situação Legal - 

ISL 

Cálculo: (n° unidades registradas / n° total de unidades) x 100 
(P1 – 11.1 / soma n° unidades avaliadas) 

 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 50 crítica 30 

51 a 70 regular 50 

71 a 99 boa 70 

100 ótima 100  

Mi: unidades com uso inadequado 
Cálculo: (n° unidades ocupadas por não inscritos / n° total de 

unidades) x 100 
(P1 – 11.1 / soma n° unidades avaliadas) 

 
 

 

Resposta Condições Pontuação 

11 a 100 crítica 30 

6 a 10 regular 50 

1 a 5 boa 70 

0 ótima 100  
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Fa: famílias atendidas desde o início da intervenção 
Cálculo: (n° famílias atendidas inicialmente / n° famílias atendidas no 

ano da medição) x 100 
( cadastro inicial / P1 – 7.1) 

 

Resposta Condições Pontuação 

21 a 100 crítica 30 

11 a 20 regular 50 

1 a 10 boa 70 

0 ótima 100  
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Indicador Sócio - Econômico-Cultural (ISEC) 
ISEC = ( IS + IE + IER + ISO + IEL) / 5 

Indicador de 
Saúde – IS 

Cálculo: observação direta 
(P2 – 5.1) 

 

Condição verificada Condições 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 

 

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

Cálculo: (n° crianças matriculadas / n° total 
de crianças) x 100 
(P1 – 7.4.1 / 7.4) 

 

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 

Cálculo: (n° adolescentes atendidos / n° 
total de adolescentes) x 100 

(P1 – 7.5.2 / 7.5) 
 

 

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 
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Ec: Escolaridade do chefe de família 
Cálculo: observação direta – maior 

percentual 
(P1 – 7.9.1) 

 

Resposta Condições Pontuação 

Ensino Fundamental incompleto crítica 30 

Ensino Fundamental Completo regular 50 

Ensino Médio incompleto boa 70 

Ensino Médio completo ou acima ótima 100 
 

Sc: situação empregatícia da família 
Cálculo: (n° pessoas empregadas 

formalmente / n° total de pessoas) x 100 
(P1 – 7.6.2 + 7.7.1 / 7.6 + 7.7) 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100  

Mc: domicílios com mulher chefe de família 
Cálculo: (n° mulheres chefe de família / n° 

total de famílias) x 100 
(P 1 – 7.9 / soma 7.1) 

 

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 

Cálculo: (n° famílias com melhoria de 
renda / n° total de famílias) x 100 

(P1 – 13.1 / soma 7.1) 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 crítica 30 

1 a 30 regular 50 

31 a 50 boa 70 

51a 100 ótima 100  In
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Ab - acesso a bens duráveis 
Cálculo: (n° famílias com aquisição / n° 

total de famílias) x 100 
(P1 – 13.2) 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 crítica 30 

1 a 30 regular 50 

31 a 50 boa 70 

51a 100 ótima 100  
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Ac: acesso de crianças de 0 a 6 anos a 

creche 
Cálculo: (° crianças atendidas / n° total de 

crianças) x 100 
(P1 – 7.3.1/ 7.3) 

 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100  
Ap: acesso de crianças e adolescentes de 
7 a 17 anos a programas sócio-educativos 

no período extra-escolar 
Cálculo: (n° crianças e adolescentes 

atendidos / n° total de crianças e 
adolescentes) x 100 

(P1 – 7.4.2 + 7.5.3 / soma 7.4 + 7.5) 
 

Resposta Condições Pontuação 

0 a 30 crítica 30 

31a 50 regular 50 

51a 70 boa 70 

71a 100 ótima 100  
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Ai: Acesso de pessoas com idade superior 
a 65 anos a programas sociais de atenção 

ao idoso 
Cálculo: (n° idosos atendidos / n° total de 

idosos) x 100 
(P1 – 7.8.1 / 7.8) 

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 
 

Cálculo: observação direta 
(P2 – 3.1) 

 

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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Indicador de Preservação Ambiental (IPA) 

IPA = (IQAA + ICV + IQF) / 3 

Qr: qualidade de Água dos Rios Urbanos 
Cálculo: observação direta 

(Relatório Casan / P2 – 8.1) 
 

 
Resposta Condições Pontuação 

Classe 1 ótima 100 

Classe 2 boa 70 

Classe 3 regular 50 

Classe 4 ou sem classificação crítica 30  

De: destinação Final de Esgotos 
Cálculo: observação direta 

(P2 – 8.2) 
 

 
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 
Cálculo: observação direta 

(P2 – 8.3) 

 
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  
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Dl: destinação final de lixo domiciliar 
Cálculo: observação direta 

(P2 – 8.4) 
 

 

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 

 

Cv: cobertura de áreas verdes 
Cálculo: % de área verde introduzida – 

observação direta 
(P2 – 8.5) 

 

 

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  

Mc: manutenção das áreas verdes 
Cálculo: (áreas verdes existentes / áreas 

verdes implantadas) – comparação 
(P2 – 8.5) 

 

 

Condição verificada Condições Pontuação 

Acréscimo de área ótima 100 

Manutenção da área implantada boa 70 

Qualquer diminuição nas áreas regular 50 

Extinção das áreas verdes crítica 30  

In
d

ic
ad

o
r 

d
e 

C
o

b
er

tu
ra

 V
eg

et
al

 –
 IC

V
 

IC
V

 =
 (

cv
 +

 m
c 

+ 
va

) 
/ 3

 
  

Va: vias arborizadas 
Cálculo: (n° vias arborizadas / n° total de 

vias) x 100 
(P2 – 8.6) 

 

 

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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Af: domicílios em áreas ambientalmente 
frágeis 

Cálculo: observação direta – caso mais 
crítico. 

(P1 – 5) 

 

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 

 

Pa: preservação de áreas de interesse 
ambiental 

Cálculo: observação direta 
(P2 – 8.7) 

 

 

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 
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Cm: conservação e manutenção de APPs 
Cálculo: observação direta 

(P2 – 8.8) 
 

 
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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10 OBTENÇÃO E COMPILAÇÃO DE DADOS  

Trabalhando o exemplo de uma avaliação hipotética de uma área onde foram implantadas 274 
unidades a 2 anos atrás, proveniente de relocação de uma comunidade que ocupava uma área 
irregular. 

Apresentou a seguinte tabulação de dados resultantes da pesquisa de campo: 
 

Prefeitura Municipal de Florianópolis  PLANILHA 01/02 
Roteiro para avaliação – TR 14  

Técnico Avaliador: XXXX XX  XXX XXXX Data: 05 a 27/10/07 
  

A. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA / UNIDADE 
  

Área avaliada: Recanto Feliz 
Endereço da unidade avaliada:  
  
Município: Florianópolis / SC 
  

B. OBSERVAÇÕES PRÉVIAS 
  

1. Tipo de 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. 
     

Cômodo:  0 Casebre:  Casa: 274 Apartamento:   Unidade coletiva:  
       

Outro:   Especificar:     
     

2. O acesso à unidade é feito por escadaria?     
Não  257     
     

Sim  17     
Condições:  
Oferta de acesso físico com rampa de inclinação máxima de 8,33%, patamares intermediários a cada 
1m de desnível e corrimão dos dois lados. 

0 Ótima 
     

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 

0 Boa 
     

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. 

15 Regular 
     

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. 

2 Crítica 
 

3. A unidade está a menos de 50mt de um ponto de acesso de viaturas, ambulância, 
bombeiro, entrega de gás ou outro serviço de utilidade pública? 

Sim  268  Não  6     
     

4. A unidade está localizada em área de risco físico (desmoronamento, alagamento, 
escorregamento e outro)? 

Sim  07  Não  267     
     

5. A unidade está localizada em área ambientalmente frágil? 
Sim  0 Área com tratamento Não  274     
 0 Próximo        
 0 Área sem tratamento       
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C. ENTREVISTA 
  

6. Dados do entrevistado  
Responsável / pessoa entrevistada: - Sexo: 
 127 M 147 F 
     
7. Dados da família     
7.1. Número de moradores:       
 Homens  554  Mulheres  625 
Condições:     
     

Apenas uma família 258     
      

Mais de uma família 16 Especificar: 15 – 2 famílias 
1 – 3 famílias  

  

     

7.2. Idade dos moradores:  
 

    

7.3. 0 a 6 anos: 82    
7.3.1. Freqüenta creche?  
Sim  78   

Quantos? 
  Não  04  

  

7.4. 7 a 14 anos: 28    
7.4.1. Freqüenta escola regular?  
Sim  26   

Quantos? 
  Não  02  

   

7.4.2. Freqüenta algum programa sócio-educativo?  
Sim  13   

Quantos? 
  Não  15  

   

7.5. 15 a 17 anos: 09    
7.5.1. Freqüenta escola regular?  
Sim  08   

Quantos? 
  Não  01  

   

7.5.2. Freqüenta oficina profissionalizante?  
Sim  03   

Quantos? 
  Não  06  

   

7.5.3. Freqüenta algum programa sócio-educativo?  
Sim  02   

Quantos? 
  Não  07  

   

7.6. 18 a 30 anos: 242  
7.6.1. Freqüenta escola regular?  
Sim  25   

Quantos? 
  Não  217  

7.6.2. Está empregado com carteira assinada?  
Sim  172   

Quantos? 
  Não  70  
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7.7. 31 a 64 anos: 817  
7.7.1. Está empregado com carteira assinada?  
Sim  328   

Quantos? 
  Não  489  

     

7.8. Mais de 64 
anos: 

01  

7.8.1. Freqüenta algum programa de atenção?(melhor idade, oficina ou outros? 
Sim  00   

Quantos? 
  Não  01  

   

7.9. Quem é o responsável pela família?  
-- 19 M 255 F 

7.9.1. E qual o grau de instrução dele(a)?  
Ensino Fundamental incompleto 13 Crítica  
     

Ensino Fundamental Completo 54 Regular  
     

Ensino Médio incompleto 179 Boa  
     

Ensino Médio completo ou acima 28 Ótima  
     

8. Dados da unidade     
     

8.1. Existe banheiro enquanto cômodo incorporado à unidade?     
Sim  274  Não  00     
     

8.2. Qual o tamanho do domicílio em metros quadrados?  
239 unidades com média 11,60 m²/pessoa 
 
     

8.3. Número de quartos da 
unidade: 

263 unidades com 3 pessoas/qto 
01 unidade com 3,7 pessoas/qto 
08 unidades com 2 pessoas/qto 
02 unidades com 1,2 pessoas/qto 

     

8.4. Condições do material construtivo da unidade:      
     

Unidade 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). 

263 Ótima 
     

Unidade 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. 

11 Boa 
     

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

00 Regular 
     

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

00 Crítica 
     

8.5. Condições de salubridade da unidade:      
     

Sem sinais de umidade e/ou rachaduras. 258 Ótima 
     

Com pequenos sinais de umidade e/ou rachaduras em 1 até 3 cômodos.  12 Boa 
     

Com pequenos sinais de umidade e/ou rachaduras acima de 3 cômodos.  03 Regular 
     

Excesso de sinais de umidade e/ou rachaduras. 01 Crítica 
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8.6. Adequação projetual da unidade:     
     

Observação: Devem ser observadas as ampliações (acréscimo de cômodos ou aumento da área) realizadas e não previstas como estratégia 
inicial de projeto. 
     

Sem nenhuma ampliação. 243 Ótima 
     

Com ampliação de 1 cômodo. 03 Boa 
     

Com ampliação de 2 cômodos. 07 Regular 
     

Com ampliação de 3 ou mais cômodos. 01 Crítica 
     

8.7. Adequação das condições de 
ventilação/insolação/iluminação: 

    

     

Manutenção da quantidade e características consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e elementos de cobertura em todos os 
cômodos. 

238 
Ótima 

     

Manutenção da quantidade e características consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e elementos de cobertura nos quartos 
e banheiro. 

28 
Boa 

     

Manutenção da quantidade e características consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e elementos de cobertura nos quartos. 

05 Regular 
     

Diminuição da quantidade e/ou descaracterização das esquadrias consideradas em projeto (portas 
e janelas), considerando diminuição do vão de abertura e/ou iluminação, e outros, assim como 
alteração da distância entre estas e elementos de obstrução como muros, paredes e elementos de 
cobertura. 

03 
Crítica 

     

8.8. Satisfação do usuário     
     

Observação 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) 

38 Ótima 
     

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

187 Boa 
     

Observação de cuidados estéticos internos à unidade (pintura de paredes e aberturas, etc)  43 Regular 
     

Observação da inexistência de quaisquer cuidados estéticos internos e externos à unidade e ao 
lote. 

06 Crítica 
     

9. Atendimento de serviços públicos - unidade     
     

9.1. A água é fornecida ou administrada  pela Companhia Pública (Casan)? 
Sim  274  Não  00  
     

9.2. A água chega encanada até dentro da sua casa?     
Sim  274  Não  00  
     

9.3. Como a água é armazenada na sua casa?     
          

Caixa d’água tampa, cisterna fechada ou outro tipo de reservatório impermeável, 
permanentemente fechado e passível de limpeza periódica 

263 Adequado  
   

Não existe reservatório ou é armazenada em reservatório que não seja impermeável, não esteja 
permanentemente fechado ou seja passível de limpeza  

11 Inadequado  
   

9.4. Você recebe conta de água?     
Sim  00  Não  274  
     

9.5. Existe rede de esgoto pública acessível à unidade?     
Sim  274  Não  00  
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9.6. Sua casa possui rede de esgoto ligada à rede pública?  
Sim  274  Não  00  
     

9.7. Como é tratado o esgoto da sua casa?  
          

Fossa séptica 00  
   

Sumidouro  00  
   

Ligado diretamente á rede pública 274  

274 Adequado  

     

Não existe tratamento ou não classificado nos itens anteriores 00 Inadequado  
   

9.8. Sua casa é atendida pela rede elétrica pública?  
Sim  274  Não    
     

9.9. Você recebe conta de energia?  
Sim  274  Não    
     

9.10. Existe coleta de lixo?  
          

Coleta direta pelo caminhão de lixo 240  
   

Contentor de lixo distante até 50mts da unidade 28  
268 Adequado  

     

Não existe coleta ou não classificado nos itens anteriores 06 Inadequado  
   

9.11. Existe coleta seletiva?  
Sim  00  Não  274  
     

9.12. Existe serviço de varrição da sua rua?  
Sim  237  Não  37  
     

9.13. Já ocorreu alagamento ou inundação na sua casa?  
Sim  14  Não  260  
     

10. Mobilidade Urbana     
     

10.1. Existe serviço de transporte público aqui?  
Sim  274     
     

Condições:  
Oferta de transporte público dentro da área do projeto com pontos distantes até 15 min de caminhada 
entre a unidade e o ponto 

128 Ótima 
     

Oferta de transporte público dentro da área do projeto  146 Boa 
     

Oferta de transporte público no entorno da área do projeto  00 Regular 
     

NÃO - inexistência de transporte público dentro da área do projeto ou no entorno. 00 Crítica 
  

11. Propriedade Urbana     
     

11.1. Qual o número do seu registro ou escritura da unidade?    
Sim  274  Não possui 00 
     

Condições:  
Própria / inscrita no cadastro inicial do programa 269 Adequada  
   

Alugada / de propriedade de terceiros  05 Inadequada  
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12. Relocação     
Observação: Este quesito será aplicado especificadamente aos casos de comunidade relocadas.   
12.1. O que você considera mais importante para o deslocamento 

diário de sua família? Trabalho? Escola? Casa da familiar? 
 

12.1.1. E o tempo de deslocamento até esse ponto, após a relocação, é 
adequado? 

Sim  219  Não  55  
     

13. Emprego e renda  
13.1. Você considera que sua renda melhorou após a mudança para este projeto?  
Sim  26  Não  248  
     

13.2. Vocês compraram algum bem durável (máquina de lavar, televisão, geladeira, e outros) 
após a mudança para este projeto? 

Sim (+ 
de1) 

139  Não  135  
     

  
 
 

Prefeitura Municipal de Florianópolis  PLANILHA 02/02 
  

OBSERVAÇÃO DO TÉCNICO: 
1 Serviços públicos – áreas públicas     
1.1 Qual a condição da iluminação pública das vias e equipamentos públicos? 
Observação: Deverão ser consideradas todas as vias mesmo que sejam apenas de pedestre e todos os equipamentos públicos 
como praças, quadras de esporte, parquinhos, e outros. 
 

Número total 
de vias 

12  Vias iluminadas 12  

     

Número total de 
equipamentos 

03  Equipamentos iluminados 02  

     

1.2 Qual a condição de drenagem das vias?  
Número total 
de vias 

12  Vias com sistema de drenagem 11  

     

2 Rede viária     
  

2.1 Pavimentação  
  

Observação: Será considerada pavimentação a cobertura da via por asfalto, paralelepípedo, bloco intertravado ou similar.  
  

Número total 
de vias 

12  Vias pavimentadas 12  

     

2.2 Calçadas e vias de pedestre  
Número total 
de vias 

12  Vias com calçadas ou vias de pedestres 12 

     

2.3 Manutenção das vias  
Número total 
de vias 

12  Vias com bom estado de conservação 11 

     

2.4 Manutenção das calçadas e/ou vias de pedestre  
Número total 
de vias com 

12  Calçadas e/ou vias de pedestre com bom 
estado de conservação 

09 
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calçada ou 
vias de 
pedestre 
     

2.5 Manutenção de rampas e escadarias utilizadas como vias ou acessos públicos.  
Número total 
de rampas e 
escadarias 

17  Rampas e escadarias em bom estado de 
conservação 

11 

     

3 Equipamentos Comuns     
3.1 Existência de equipamentos de uso comum para reuniões, organização 

comunitária e outros interesses da comunidade 
     

Observação: Deverão ser considerados espaços públicos efetivamente utilizados pela comunidade, sendo especif icado em – 
observação – quando existirem equipamento abandonados.  

Sim  02  Especificar: Não   
 

Observação: 
   Centro comunitário    
   Quadra    
       
       
     

Condições: 
Existência de espaço comum para organização comunitária (centro comunitár io) com infra-
estrutura adequada (salas, wc, auditório), local para atividades diversas, como festas; praça, 
play-ground e quadra esportiva 

 Ótima 
     

Existência de espaço comum para organização comunitária (centro comunitário), play-ground e 
quadra esportiva. 

x Boa 
     

Existência de espaço comum para organização comunitária (centro comunitário)   Regular 
     

Inexistência de espaços de uso comum.  Crítica 
     

3.2 Manutenção e limpeza dos espaços e equipamentos de 
uso público 

 

Número total de 
espaços e 
equipamentos 

02  Espaços e equipamentos em bom estado de 
conservação 

02 

     

4 Mobilidade Urbana e Acessibilidade Física     
4.1 Rebaixamento de guias de calçadas em travessias  
Número total de 
travessias 

12  Travessias com guias rebaixadas. 06 

     

4.2 Adequação de equipamentos comuns  
     

Observação: Deverão ser consideradas adequados aqueles equipamentos que apresentam acesso por rampas com corrimão em 
altura adequada, portas, circulações e corredores com largura mínima de 80cm e sanitários e vestiário s com dimensões e 
equipamentos de auxílio (barras de apoio) adequados ao uso da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com a 
NBR9050/2004. 
Número total de 
equipamentos 

02  Equipamentos adequados. 00 

     

5 Saúde  
5.1 Acesso aos serviços de saúde públicos  
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 
     

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 
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Oferta de equipamento de saúde básico (posto de saúde) próximo ao local de intervenção.  Regular 
     

Inexistência de equipamento de saúde básica na área do projeto ou no entorno. x Crítica 
     

6 Educação 
     

6.1 Acesso de adolescentes de 15 a 17 anos a oficinas e programas de 
profissionalização 

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 
     

Oferta de programa de capacitação na área de intervenção, agregada a programa de incentivos.   Boa 
     

Oferta de programa de capacitação próximo á área de intervenção, agregada a programa de 
incentivos. 

 Regular 
     

Inexistência de oferta de oficinas ou programas de capacitação próximos a área de intervenção, 
agregada a programa de incentivos. 

x Crítica 
     

7 Esporte e lazer 
7.1 Existência de áreas públicas de esporte e lazer  
Observação: Deverão ser considerados espaços públicos efetivamente utilizados pela comunidade, sendo especificado em – 
observação – quando existirem equipamentos abandonados.  

Sim  01  Especificar: Não   
 

Observação: 
   quadra    
       
       
       
     

Condições:  
Oferta de equipamento de lazer e/ou esporte para adultos, adolescentes e crianças 
dentro do local de intervenção.  Ótima  
   

Oferta de equipamento de lazer e/ou esporte para adolescentes e crianças dentro ao 
local de intervenção. x Boa  
   

Oferta de equipamento de lazer e/ou esporte para crianças dentro ao local de 
intervenção  Regular  
   

Inexistência de equipamentos de lazer e/ou esporte dentro ao local de i ntervenção  Crítica  
  

8 Preservação ambiental  
8.1 Classificação da condição das águas dos cursos d’água  
    Não existente X  
Condições verificadas de acordo com relatório da FATMA:   
Classe 1  Ótima  
   

Classe 2  Boa  
   

Classe 3  Regular  
   

Classe 4 ou superior Crítica  
  

8.2 Destinação final dos esgotos  
Tratamento final adequado em estação central, com medidas de controle ambiental.   Ótima 
     

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

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

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

 Crítica 
  

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

 Ótima 
     

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

 Boa 
     

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

x Regular 
     

Sem qualquer tratamento quanto à destinação final.  Crítica 
  

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

 Ótima 
     

Destinação do lixo orgânico para aterro sanitário altamente controlado.  Boa 
     

Destinação do lixo orgânico para aterro sanitário controlado. x Regular 
     

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

8.5 Cobertura de áreas verdes  
Observação: Deve ser considerada como cobertura verde a área do terreno permeável com vegetação e não a pro jeção das 
copas das árvores. 
Metragem total da área do projeto: 104.120 m² 
Metragem total da cobertura verde existente originalmente:  40 m² 
Metragem total da cobertura verde implantada:   20 m² 
Metragem total da cobertura verde existente atualmente:   35 m² 
  

8.6 Arborização das vias  
Número total 
de vias 

12  Vias arborizadas 00  

     

8.7 Tratamento de áreas de interesse ambiental próximas.  
    Não existente x  
Condições:  
Área de Proteção Ambiental Permanente  na área imediata com tratamento adequado 
(sinalizado, com trilhas demarcadas, dentre outros) com elemento delimitante da 
área. 

 Ótima  
   

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

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  
   

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   
  

8.8 Conservação e manutenção de APP’s  
    Não existente  

 

 
Condições:  
Melhoria das áreas de preservação  Ótima  
   

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

Conservação apenas da área de preservação x Regular  
   

Degradação da área de intervenção e da área de preservação  Crítica   
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Estes dados irão servir de subsídio para o cálculo dos componentes do Indicador de 
Habitabilidade Urbana, sendo obtido ao final o valor do IHU da área avaliada.  

Para a obtenção das informações necessárias à aplicabilidade deste projeto, será apresentado 
um roteiro de pesquisa de campo (Apêndice 1) composto de questionário a ser aplicado aos 
moradores da área a ser avaliada e itemização de informações a serem levantadas pelo 
técnico da habitação. Depois de preenchido, as informações coletadas serão compiladas e 
servirão de base para a implementação da sistemática de avaliação de impacto proposta no 
produto 03.  

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. 

O resultado desta avaliação será um quadro geral das condições da área estudada, que deve rá 
ser relativizado de acordo com os dados esperados a partir da proposta inicial do projeto 
implantado, devendo estas informações serem aprofundadas individualmente de acordo com a 
situação observada. 

É essencialmente importante a validação das propostas apresentadas através da 
implementação das avaliações para adequação e correção dos itens, respostas e observações 
resultantes, periodicidade e ainda verificação da aplicabilidade da avaliação e seus 
instrumentos. 

10.1 ROTEIRO DE PESQUISA 

Considerações iniciais: 

O técnico avaliador deve estar devidamente uniformizado e identificado, deverá ter cópia do 
projeto inicial e o memorial justificativo e descritivo. 

A abordagem inicial deve acontecer com uma liderança comunitária, sendo apresentada a 
pesquisa, seus objetivos e forma de aplicação, para que este repasse aos moradores o início 
da pesquisa e as informações fornecidas, facilitando a comunicação entre o técnico e os 
moradores e contribuindo para a qualidade e veracidade dos dados levantados.  

Deverá ser reforçada, quando realizado o contado inicial com o morador o sigilo das 
informações coletadas e o objetivo da pesquisa, deixando claro que tais dados não serão 
utilizados para quaisquer outros fins a não ser os apresentados. Deverá ser apresentada 
novamente a pesquisa, seus objetivos e importância da participação dos moradores para 
melhoria na qualidade de vida deles.  

Se possível, deverá ser agendada a visita do técnico com antecedência, assim como solicitar 
ao morador documentos de registro da unidade, posse ou outros que possam fornecer dados 
técnicos para a entrevista, como tamanho da unidade em metros quadrados.  

A identificação do responsável pela unidade ou pessoa entrevistada será facultativa, sendo 
importante apenas para possível verificação posterior de algum dado relevante ou proposta de 
intervenção na unidade no caso de enquadramento de requisitos desta no quesito crítico, como 
identificação de sinais de umidade e/ou rachaduras que possam vir a comprometer a estrutura 
da unidade, por exemplo.  
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Para possibilitar a continuidade da pesquisa em outros locais, deve haver uma resposta 
imediata à comunidade, sendo apresentados os dados obtidos e as medidas a serem tomadas 
pela prefeitura para atendimento e melhoria dos quesitos identificados como críticos, 
inicialmente. 

Esta postura visa ter como respaldo a efetividade da pesquisa, como retorno para a própria 
comunidade, melhorando significativamente a imagem das pesquisas e estudos realizados pela 
municipalidade. 

Após aplicação do roteiro de pesquisa, os dados deverão ser compilados, sendo caracterizada, 
de acordo com a sistemática apresentada no produto 03, a unidade e em seguida a área total. 
Estes dados servirão de respaldo e orientação para intervenções de melhoria na área, subsídio 
para novas propostas e projetos de intervenção e, principalmente, como instrumento de 
verificação da qualidade e efetividade das propostas iniciais do projeto avaliado. 

Como forma de orientação para tratamento dos dados obtidos através da metodologia proposta 
será apresentado, a seguir, um exemplo de análise e conclusões. 

Como exemplo de análise e conclusões temos o Indicador de Serviços Públicos que é um  
indicador componente do 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. 

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 
IEL - Indicador de Energia Elétrica 

Para exemplificar a 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. 
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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 do Rio do Meio 
(Plantas Karla, Walde Rosi Galvão, Pio XII, Jardim Triângulo, Bois Bologne, Vila Amélia, Vila 
Indiaqui). Ao todo serão rede coletora: 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 
o 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. M as 
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. 

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 possuía rede de água, sendo este serviço 
estendido para toda a população em 1996 e 2000. 
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Recomenda-se: Que o serviço sempre seja executado para 100% da população, devido as 
conseqüências do não recolhimento destes materiais poluir 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. 
 
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 água 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. 
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5.1.5 Indicador de Energias 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. 

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.  

Elaborou-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 verificou-se 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 notou-se 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; 
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- ?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. A 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. 

10.2 ORIENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO E CONTINUIDADE DO TRABALHO 

O treinamento dos técnicos incumbidos da aplicação da pesquisa de campo é essencial para 
correta obtenção dos dados e julgamento das respostas obtidas para correto enquadramento 
do quesito avaliado. 

É necessária a realização de um projeto piloto, com a verificação da aplicabilidade do roteiro de 
pesquisa em uma área restrita (máximo de 30 unidades). Após esta aplicação deverá ser 
realizada a revisão do instrumento e possível ajuste de perguntas e respostas, após o qual 
deverá ser refeita ou não as entrevistas de acordo com a relevância das modificações e 
rebatimento nas respostas obtidas. 

Após a implantação da sistemática proposta, esta deverá ser avaliada e readequada, sendo 
essencial a participação e observação dos técnicos responsáveis pela pesquisa de campo e 
pela análise dos dados obtidos. 
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12 ANEXO 1 – ESTUDOS DE CASO – AVALIAÇÃO GERENCIAL 
 

 
Fonte: Management Systems International, (2004, p. 35) 
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Proyecto de Agua y Saneamiento en Áreas Rurales de Casola  
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Fonte: BID, 2002.  
 



 
 
 
 
 

Monitoramento  das  Ações  da  Política  Habitacional  de  Florianópolis 
191 

 
Fonte: Algel, 1999, p. 60. 
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13 APÊNDICE 1 – PLANILHAS PESQUISA DE CAMPO 
 

Prefeitura Municipal de Florianópolis  PLANILHA 01/02 
Roteiro para avaliação – TR 14  

Técnico Avaliador:  Data:  
  

A. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA / UNIDADE 
  

Área avaliada:  
Endereço da unidade avaliada:  
  
Município:  
  

B. OBSERVAÇÕES PRÉVIAS 
  

1. Tipo de 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. 
     

Cômodo:   Casebre:  Casa:  Apartamento:   Unidade 
coletiva: 

 

       

Outro:   Especificar:     
     

2. O acesso à unidade é feito por escadaria?     
Não       
     

Sim       
Condições:  
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 
     

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 
     

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 
     

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 
 

3. A unidade está a menos de 50mt de um ponto de acesso de viaturas, ambulância, 
bombeiro, entrega de gás ou outro serviço de utilidade pública? 

Sim    Não       
     

4. A unidade está localizada em área de risco físico (desmoronamento, alagamento, 
escorregamento e outro)? 

Sim    Não       
     

5. A unidade está localizada em área ambientalmente frágil? 
Sim   Área com tratamento Não       
  Próximo        
  Área sem tratamento       
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C. ENTREVISTA 
  

6. Dados do entrevistado  
Responsável / pessoa entrevistada: Sexo: 
  M  F 
     
7. Dados da família     
7.1. Número de moradores:      
 Homens    Mulheres   
Condições:     
     

Apenas uma família      
      

Mais de uma família  Especificar:    
     

7.2. Idade dos moradores:  
 

    

7.3. 0 a 6 anos:     
7.3.1. Freqüenta creche?  
Sim     Quantos?   Não    
  

7.4. 7 a 14 anos:     
7.4.1. Freqüenta escola regular?  
Sim     Quantos?   Não    
   

7.4.2. Freqüenta algum programa sócio-educativo?  
Sim     Quantos?   Não    
   

7.5. 15 a 17 
anos: 

    

7.5.1. Freqüenta escola regular?  
Sim     Quantos?   Não    
   

7.5.2. Freqüenta oficina profissionalizante?  
Sim     Quantos?   Não    
   

7.5.3. Freqüenta algum programa sócio-educativo?  
Sim     Quantos?   Não    
   

7.6. 18 a 30 
anos: 

  

7.6.1. Freqüenta escola regular?  
Sim     Quantos?   Não    
7.6.2. Está empregado com carteira assinada?  
Sim     Quantos?   Não    
     

7.7. 31 a 64 
anos: 

  

7.7.1. Está empregado com carteira assinada?  
Sim     Quantos?   Não    
     

7.8. Mais de 64 
anos: 

  

7.8.1. Freqüenta algum programa de atenção?(melhor idade, oficina ou outros? 
Sim     Quantos?   Não    
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7.9. Quem é o responsável pela família?  
  M  F 

7.9.1. E qual o grau de instrução dele(a)?  
Ensino Fundamental incompleto  Crítica  
     

Ensino Fundamental Completo  Regular  
     

Ensino Médio incompleto  Boa  
     

Ensino Médio completo ou acima  Ótima  
     

8. Dados da unidade     
     

8.1. Existe banheiro enquanto cômodo incorporado à 
unidade? 

    

Sim    Não       
     

8.2. Qual o tamanho do domicílio em metros quadrados?     
     

8.3. Número de quartos da 
unidade: 

    

     

8.4. Condições do material construtivo da unidade:      
     

Unidade 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 
     

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

 
Boa 

     

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

 Regular 
     

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

 Crítica 
     

8.5. Condições de salubridade da unidade:      
     

Sem sinais de umidade e/ou rachaduras.  Ótima 
     

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

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

Excesso de sinais de umidade e/ou rachaduras.  Crítica 
     

8.6. Adequação projetual da unidade:     
     

Observação: Devem ser observadas as ampliações (acréscimo de cômodos ou aumento da área) realizadas e não previstas como 
estratégia inicial de projeto. 
     

Sem nenhuma ampliação.  Ótima 
     

Com ampliação de 1 cômodo.  Boa 
     

Com ampliação de 2 cômodos.  Regular 
     

Com ampliação de 3 ou mais cômodos.  Crítica 
     

8.7. Adequação das condições de 
ventilação/insolação/iluminação: 

    

     

Manutenção da quantidade e características consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e elementos de cobertura em todos 
os cômodos. 

 
Ótima 
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Manutenção da quantidade e características consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e elemento s de cobertura nos 
quartos e banheiro. 

 
Boa 

     

Manutenção da quantidade e características consideradas em projeto das esquadrias (portas e 
janelas), considerando tamanho, sentido e forma de abertura, material, e outros, assim como 
distância de elementos de obstrução como muros, paredes e elementos de cobertura nos 
quartos. 

 
Regular 

     

Diminuição da quantidade e/ou descaracterização das esquadrias consideradas em projeto 
(portas e janelas), considerando diminuição do vão de abertura e/ou iluminação, e outros, assim 
como alteração da distância entre estas e elementos de obstrução como muros, paredes e 
elementos de cobertura. 

 
Crítica 

     

8.8. Satisfação do usuário     
     

Observação de cuidados estéticos internos e externos à unidade e ao lote (pintur a de paredes e 
aberturas, manutenção de pequenos jardins, floreiras e outros detalhes decorativos, paisagismo, 
etc) 

 Ótima 
     

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

 Boa 
     

Observação de cuidados estéticos internos à unidade (pintura de paredes e aberturas, etc)   Regular 
     

Observação da inexistência de quaisquer cuidados estéticos internos e externos à unidade e  ao 
lote. 

 Crítica 
     

9. Atendimento de serviços públicos - unidade     
     

A água é fornecida ou administrada  pela Companhia Pública (Casan)? 
Sim    Não    
     

9.1. A água chega encanada até dentro da sua casa?     
Sim    Não    
     

9.2. Como a água é armazenada na sua casa?     
          

Caixa d’água tampa, cisterna fechada ou outro tipo de reservatório impermeável, 
permanentemente fechado e passível de limpeza periódica 

 Adequado  
   

Não existe reservatório ou é armazenada em reservatório que não seja impermeável, não esteja 
permanentemente fechado ou seja passível de limpeza  

 Inadequado  
   

9.3. Você recebe conta de água?     
Sim    Não    
     

9.4. Existe rede de esgoto pública acessível à unidade?     
Sim    Não    
     

9.5. Sua casa possui rede de esgoto ligada à rede pública?  
Sim    Não    
     

9.6. Como é tratado o esgoto da sua casa?  
          

Fossa séptica   
   

Sumidouro    
   

Ligado diretamente á rede pública   

 
Adequado  

     

Não existe tratamento ou não classificado nos itens anteriores  Inadequado  
   

9.7. Sua casa é atendida pela rede elétrica pública?  
Sim    Não    
     

9.8. Você recebe conta de energia?  
Sim    Não    
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9.9. Existe coleta de lixo?  
          

Coleta direta pelo caminhão de lixo   
   

Contentor de lixo distante até 50mts da unidade   

 Adequado  
     

Não existe coleta ou não classificado nos itens anteriores  Inadequado  
   

9.10. Existe coleta seletiva?  
Sim    Não    
     

9.11. Existe serviço de varrição da sua rua?  
Sim    Não    
     

9.12. Já ocorreu alagamento ou inundação na sua casa?  
Sim    Não    
     

10. Mobilidade Urbana     
     

10.1. Existe serviço de transporte público aqui?  
Sim       
     

Condições:  
Oferta de transporte público dentro da área do projeto com pontos distantes até 15 min de caminhada 
entre a unidade e o ponto 

 Ótima 
     

Oferta de transporte público dentro da área do projeto   Boa 
     

Oferta de transporte público no entorno da área do projeto   Regular 
     

NÃO - inexistência de transporte público dentro da área do projeto ou no entorno .  Crítica 
  

11. Propriedade Urbana     
     

11.1. Qual o número do seu registro ou escritura da unidade?    
Sim    Não possui  
     

Condições:  
Própria / inscrita no cadastro inicial do programa  Adequada  
   

Alugada / de propriedade de terceiros   Inadequada  
   

12. Relocação     
Observação: Este quesito será aplicado especificadamente aos casos de comunidade relocadas.   
12.1. O que você considera mais importante para o deslocamento 

diário de sua família? Trabalho? Escola? Casa da familiar? 
 

12.1.1. E o tempo de deslocamento até esse ponto, após a relocação, é 
adequado? 

Sim    Não    
     

13. Emprego e renda  
13.1. Você considera que sua renda melhorou após a mudança para este projeto?  
Sim    Não    
     

13.2. Vocês compraram algum bem durável (máquina de lavar, televisão, gelad eira, e 
outros) após a mudança para este projeto? 

Sim (+ 
de1) 

  Não    
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OBSERVAÇÃO DO TÉCNICO: 
9 Serviços públicos – áreas públicas     
9.1 Qual a condição da iluminação pública das vias e equipamentos públicos? 
Observação: Deverão ser consideradas todas as vias mesmo que sejam apenas de pedestre e todos os equipamentos públicos 
como praças, quadras de esporte, parquinhos, e outros. 
 

Número total 
de vias 

  Vias iluminadas   

     

Número total de 
equipamentos 

  Equipamentos iluminados   

     

9.2 Qual a condição de drenagem das vias?  
Número total 
de vias 

  Vias com sistema de drenagem   

     

10 Rede viária     
  

10.1 Pavimentação  
  

Observação: Será considerada pavimentação a cobertura da via por asfalto, paralelepípedo, bloco intertravado ou similar. 
  

Número total 
de vias 

  Vias pavimentadas   

     

10.2 Calçadas e vias de pedestre  
Número total 
de vias 

  Vias com calçadas ou vias de pedestres  

     

10.3 Manutenção das vias  
Número total 
de vias 

  Vias com bom estado de conservação  

     

10.4 Manutenção das calçadas e/ou vias de pedestre  
Número total 
de vias com 
calçada ou 
vias de 
pedestre 

  Calçadas e/ou vias de pedestre com bom estado 
de conservação 

 

     

10.5 Manutenção de rampas e escadarias util izadas como vias ou acessos públicos. 
Número total 
de rampas e 
escadarias 

  Rampas e escadarias em bom estado de 
conservação 

 

     

11 Equipamentos Comuns     
11.1 Existência de equipamentos de uso comum para reuniões, organização 

comunitária e outros interesses da comunidade 
     

Observação: Deverão ser considerados espaços públicos efetivamente utilizados pela comunidade, sendo especificado em – 
observação – quando existirem equipamentos abandonados.  

Sim    Especificar: Não   
 

Observação: 
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Condições: 
Existência de espaço comum para organização comunitária (centro comunitário) com infra -estrutura 
adequada (salas, wc, auditório), local para atividades diversas, como festas; praça, play-ground e quadra 
esportiva 

 Ótima 
     

Existência de espaço comum para organização comunitária (centro comunitário), play-ground e quadra 
esportiva. 

 Boa 
     

Existência de espaço comum para organização comunitária (centro comunitário)   Regular 
     

Inexistência de espaços de uso comum.  Crítica 
     

11.2 Manutenção e limpeza dos espaços e equipamentos de uso 
público 

 

Número total de 
espaços e 
equipamentos 

  Espaços e equipamentos em bom estado de 
conservação 

 

     

12 Mobilidade Urbana e Acessibilidade Física     
12.1 Rebaixamento de guias de calçadas em travessias  
Número total de 
travessias 

  Travessias com guias rebaixadas.  

     

12.2 Adequação de equipamentos comuns  
     

Observação: Deverão ser consideradas adequados aqueles equipamentos que apresentam acesso por rampas com corrimão em 
altura adequada, portas, circulações e corredores com largura mínima de 80cm e sanitários e vestiários com dimensões e 
equipamentos de auxílio (barras de apoio) adequados ao uso da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com a 
NBR9050/2004. 
Número total de 
equipamentos 

  Equipamentos adequados.  

     

13 Saúde  
13.1 Acesso aos serviços de saúde públicos  
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 
     

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 
     

Oferta de equipamento de saúde básico (posto de saúde) próximo ao local de intervenção.  Regular 
     

Inexistência de equipamento de saúde básica na área do projeto ou no entorno.  Crítica 
     

14 Educação   
14.1 Acesso aos serviços de educação  
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 
     

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 
     

Oferta de equipamento de saúde básico (posto de saúde) próximo ao local de intervenção.  Regular 
     

Inexistência de equipamento de saúde básica na área do projeto ou no entorno.  Crítica 
     

14.2 Acesso de adolescentes de 15 a 17 anos a oficinas e programas de 
profissionalização 

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 
     

Oferta de programa de capacitação na área de intervenção, agregada a programa de incentivos.   Boa 
     

Oferta de programa de capacitação próximo á área de intervenção, agregada a p rograma de incentivos.  Regular 
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Inexistência de oferta de oficinas ou programas de capacitação próximos a área de intervenção, 
agregada a programa de incentivos. 

 Crítica 
     

15 Esporte e lazer 
15.1 Existência de áreas públicas de esporte e lazer  
Observação: Deverão ser considerados espaços públicos efetivamente utilizados pela comunidade, sendo especificado em – 
observação – quando existirem equipamentos abandonados.  

Sim    Especificar: Não   
 

Observação: 
       
       
       
       
     

Condições:  
Oferta de equipamento de lazer e/ou esporte para adultos, adolescentes e crianças dentro 
do local de intervenção.  Ótima  
   

Oferta de equipamento de lazer e/ou esporte para adolescentes e crianças dentro ao local de 
intervenção.  Boa  
   

Oferta de equipamento de lazer e/ou esporte para crianças dentro ao local de intervenção  Regular  
   

Inexistência de equipamentos de lazer e/ou esporte dentro ao local de intervenção  Crítica  
  

16 Preservação ambiental  
16.1 Classificação da condição das águas dos cursos d’água  
    Não existente  

 

 
Condições verificadas de acordo com relatório da FARMA:   
Classe 1  Ótima  
   

Classe 2  Boa  
   

Classe 3  Regular  
   

Classe 4 ou superior Crítica  
  

16.2 Destinação final dos esgotos  
Tratamento final adequado em estação central, com medidas de controle ambiental.  Ótima 
     

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

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

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

 Crítica 
  

16.3 Destinação final de águas pluviais  
Destinação final adequada em dissipadores ou lagoas de infiltração, com medidas de controle ambiental.  Ótima 
     

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

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

 Regular 
     

Sem qualquer tratamento quanto à destinação final.  Crítica 
  

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

 Ótima 
     

Destinação do lixo orgânico para aterro sanitário altamente controlado.  Boa 
     

Destinação do lixo orgânico para aterro sanitário controlado.  Regular 
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Destinação do lixo orgânico para aterro sanitário em condições ina dequadas (lixão).  Crítica 
  

16.5 Cobertura de áreas verdes  
Observação: Deve ser considerada como cobertura verde a área do terreno permeável com vegetação e não a projeção das 
copas das árvores. 
Metragem total da área do projeto: m² 
Metragem total da cobertura verde existente originalmente: m² 
Metragem total da cobertura verde implantada:  m² 
  

16.6 Arborização das vias  
Número total 
de vias 

  Vias arborizadas   

     

16.7 Tratamento de áreas de interesse ambiental próximas.  
    Não existente  

 

 
Condições:  
Área de Proteção Ambiental Permanente  na área imediata com tratamento adequado 
(sinalizado, com trilhas demarcadas, dentre outros) com elemento delimitante da área.  Ótima  
   

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

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  
   

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   
  

16.8 Conservação e manutenção de APP’s  
    Não existente  

 

 
Condições:  
Melhoria das áreas de preservação  Ótima  
   

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

Conservação apenas da área de preservação  Regular  
   

Degradação da área de intervenção e da área de preservação  Crítica   
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