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APRESENTAÇÃO 

 

 

“Destacando-se como prioridade da atual gestão municipal o enfrentamento da problemática de 

habitação, a Política Habitacional vem sendo concebida como um fator da redução das 

desigualdades sociais em Florianópolis, aliada à reconquista gradativa da qualidade ambiental para 

todos os seus habitantes e visitantes. 

 

Desta forma, a condução do Programa Habitar Brasil BID tem recebido uma atenção especial de 

todos os titulares da equipe administrativa, que a partir das atribuições específicas de seus órgãos de 

origem vêm ajudando a construir este projeto coletivo. 

 

A nossa expectativa é de contar com um maior número de parceiros identificados com os princípios 

e objetivos propugnados neste documento, para que através de conquistas sucessivas possamos 

concretizar, para todos, o sonho da cidade ideal para se viver. 

 

 

 

 

 

ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU 

PREFEITA MUNICIPAL”1 

 

 

 

                                                           
1 Apresentação na integra do exemplar Política Habitacional de Florianópolis (anexo nº. 1) 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Projeto Bom Abrigo – Mocotó 

Localidade Beneficiada da Área de Intervenção: Morro do Mocotó 

Município: Florianópolis   Estado: Santa Catarina 

Área de Intervenção: 53.168,32 m2 

População da Área de Intervenção: 1407 habitantes 

Número de Famílias: 378 

Número de Pessoas (área de intervenção e entorno): 3224 

Custo total do Projeto: Valor do investimento total: 

Valor do Repasse total: 

Valor da Contrapartida total : 

Valor do investimento : R$ 190.100,00 

Valor do Repasse : 120.960,00 

Valor da Contrapartida : 69.140,00 

Coordenador da Unidade Executora Municipal: Francisco de Assis Filho (Secretário 

Municipal de Transportes e Obras) 

Equipe Técnica da Entidade proponente: Membros da UEM – decreto nº 851 de 16 de 

janeiro de 2001 (anexo 2). 

Coordenador da UAS: Odilon Furtado Filho (Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços 

Públicos) 

Responsável Técnico pelo Projeto Social: Maria Aparecida Napoleão Catarina 

 CRESS – SC  N 1195    /      DEMEC/SC LP 1188/90   
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E DA COMUNIDADE 

 

2.1. Perfil do Município 

 

Aspectos Geográficos 

O município de Florianópolis é a Capital do Estado de Santa Catarina, possui uma área 

de 436,50 km², sendo uma parte localizada na área continental, com 12,1 Km², e a outra na Ilha  

     de Santa Catarina com 424,4 km². 

 

A parte insular separa-se da continental por um canal de 500 metros de largura e 

apresenta forma alongada no sentido norte-sul. Com uma linha de costa de 172 km, composta de 

baías, pontes e enseadas, apresenta cem praias, costões, restingas, manguezais, dunas e 

formações de lagoas costeiras. Neste caso destacam-se as Lagoas da Conceição e do Peri. 

 

A morfologia da Ilha é descontínua, formada por cristais montanhosos que chegam a 

alcançar 532 metros de altitude, no Morro de Ribeirão da Ilha, e terrenos sedimentares de 

formação recente, compondo as planícies litorâneas. Outro dado importante é que 42% da área 

total do município são áreas verdes non aedificandi. 

O município adota planos diretores específicos para o distrito sede e para os balneários. 

O plano diretor do distrito sede é de 1997, e o Plano Diretor dos balneários, regido pela Lei 

2.193/85, contempla diversas áreas especiais. 
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Aspectos Demográficos 

A população florianopolitana é 2,5 vezes maior do que há 30 anos e segundo o Censo 

Demográfico de 2000 / IBGE, atingiu a um total de 342.315 pessoas em 1º de agosto/2000. Nos 

anos 90 a população, teve um crescimento absoluto de 86.955, ou seja, Florianópolis cresceu 34%, 

fruto da combinação entre entrada populacional por migração e do próprio crescimento vegetativo. 

Assim, grupos de famílias assentam-se sobre áreas públicas ou particulares, de preservação e 

ou de risco, nas colinas que circulam a cidade. As precárias habitações constituem-se constante 

ameaça à própria vida  

A família de origem rural, tradicionalmente numerosa, hoje assentada em nosso município, 

sofre modificações para sua sobrevivência  e adotam novos valores, produzindo uma nova cultura. 

Em Florianópolis, assim como nas demais regiões do país, manteve-se a  predominância 

feminina na composição por sexo, apresentando um índice de 51,60, ou seja, são quase 94 homens 

para cada grupo de 100 mulheres. 

Os dados apresentam uma considerável modificação na estrutura familiar, com o aumento 

permanente das mulheres chefes de famílias e a diminuição do número de moradores por domicílio. 

Com isso a população, em 2000, ficou mais velha. A contribuição do segmento infanto- 

juvenil, com idade até 14 anos, no total da população caiu de 30% em 1991, para 23,87% em 2000.  

Ao passo que a participação do grupo de idosos, com idade acima de 65 anos, no mesmo período, 

cresceu de 4,04% para 5,70%. As pessoas consideradas em idade potencialmente produtivas , 15 e 

64 anos, passou a corresponder a 70% da população em 2000, contra 66% em 1991. A partir de um 

simples cálculo aritmético é possível concluir que são 42 ( crianças e idosos) para cada grupo de 

100 pessoas em idade produtiva ( 15 a 59 anos). 

Um importante indicador que está relacionado a estrutura etária de um povo é o comparativo 

entre a população idosa com o contigente de crianças. Florianópolis terminou o século XX com 

praticamente 24 idosos  para cada grupo de 100 crianças, razão que vem apresentando uma 

tendência  ascendente. 

Com estas comparações é possível constatar a influência combinada da queda da 

fecundidade e do aumento da expectativa de vida da população. 

Outro indicador usado pelo IBGE, que comprova que o país está mais velho é a idade 

mediana ( que divide o universo pesquisado ao meio). A idade mediana dos florianopolitanos  

atingiu 27,2 anos, superou a média nacional ( 24,2 anos), porém ; ainda está longe da idade mediana 

de países como a Alemanha ( 40 anos).  
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Em 2000, aproximadamente 280 mil florianopolitanos acima de 10 anos de idade, 

consideraram-se capazes de ler e escrever. Comparando os censos 1991 e 2000, os índices foram 

expressivos, de 81,88% para 96,7%, respectivamente. Este crescimento ocorreu, provavelmente, em 

decorrência das iniciativas governamentais e não governamentais, com expansão e modernização 

das rede básica de ensino, bem como oferta de projetos de alfabetização para jovens e adultos. Em 

Florianópolis, a rede pública municipal e estadual conseguiu cobrir toda demanda existente no que 

se refere ao ensino fundamental e médio. 

No Município, além dos 3.516 responsáveis por domicílios  sem instrução, há 8.280  que 

possuem apenas até três anos de estudo. Estes últimos,  considerados pelo IBGE como 

analfabetismo funcional.  Totalizando 11.796, ou seja, são 11% dos responsáveis que  não 

completaram sequer o primeiro ciclo básico obrigatório de estudo.  

Segundo a CASAN/2000, são 83,58% os domicílios que recebem os serviços de 

abastecimento de água por rede geral e 32,35% estão ligados a rede de esgoto. Quase 97% dos 

domicílios possui rede elétrica ( CELESC/2000). 

 

Aspectos Sociais 

Florianópolis, enquanto centro político e administrativo, tem atraído um grande contingente 

populacional, na maior parte, oriundo do interior do Estado. Esse fenômeno ocorre em função das 

precárias condições de vida no campo onde, em geral, essa população se constitui de mão-de-obra 

barata, não dispondo da propriedade de terra, infra-estrutura e de serviços básicos 

Sem acesso à compra de lotes urbanos ou sem condições de locação de moradia, estas 

famílias vêm ocupando áreas públicas ou privadas, resultando no aumento de “favelas”. Além disso, 

com baixo nível de escolaridade e com pouca ou nenhuma qualificação profissional, encontram 

dificuldades para inserção no mercado de trabalho. 

Quase um terço dos habitantes responsáveis por domicílios, viviam em 2000 com renda de, 

no máximo, 3 salários mínimos, ou seja, são 109.411. A população que vive em situação mais 

aguda de pobreza estão nos bairros onde há uma grande concentração de migrantes: Cachoeira do 

Bom Jesus ( 47%), João Paulo ( 47%), Costeira do Pirajubaé (48%), Praia do Forte ( 57%) e Monte 

Cristo ( 65%).  
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Os indicadores do Censo mostram que 4.624 dos chefes de domicílio  não possuiam renda 

em 2000, levando-nos a crer que quase 5% da população   estava excluída de qualquer assistência 

previdenciária governamental, já que foi considerada renda a aposentadoria e as pensões pagas pelo 

INSS e programas de renda mínima dos governos municipal e federal, como o Bolsa-Escola e PETI.  

O município configura-se, pois, como mais uma capital brasileira com crescente 

empobrecimento populacional, destacando-se a falta ou precárias condições de moradias; um  

grande número de pessoas na rua, principalmente, crianças e adolescentes; aumento do índice de 

desemprego e crescimento na informalização do trabalho; muitos casos de violência doméstica e de 

pessoas com dependência química. 

A realidade  dos municípios, em sua grande maioria, revela uma situação de pobreza vivida 

no país, por isso, há que se ressaltar dois fatores que contribuem para o agravamento deste contexto: 

 

- o modelo econômico, deliberadamente assumido como dependente, tanto do 

ponto de vista financeiro, quanto tecnológico, tendo como consequência imediata a 

concentração de renda; 

 

- a falta de vontade política de realizar a “ reforma agrária” , principalmente 

por não considerar a propriedade da terra como um direito que, ao contrário, tem 

sido privilégio de poucos. 

 

Em síntese, pode-se afirmar que os sucessivos anos de recessão, desemprego, subocupação e 

baixos salários, refletem uma distribuição de riqueza extremamente desigual e um cotidiano de 

desamparo e falta de perspectiva para milhares de cidadãos brasileiros. 

Os números do Censo IBGE/2000 mostram uma realidade de grandes contrastes entre as 

regiões, quando indicam que o rendimento mediano do chefe de família em Florianópolis é de R$ 

850,00, enquanto que no Bairro Monte Cristo, uma das áreas de interesse social do município, 

apresenta o valor de R$ 380,00. 

As políticas sociais e econômicas adotadas pelo “Governo” aliadas aos avanços 

tecnológicos, têm dificultado, sobremaneira, o acesso ao trabalho e a obtenção dos recursos 

mínimos básicos à vida ( alimentação, moradia, saúde e educação). 

Daí a procura por programas assistenciais tem aumentado, o que é demonstrado no 

Programa de Assistência Social e Emergencial da Prefeitura ( S.M.H.T.D.S.), cuja demanda, em 

2001, foi de 11.547, atendendo através da concessão de benefícios 8.736 solicitações. 
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A situação da pobreza em Florianópolis tem evidenciado muitos casos de extrema miséria, 

tendo em vista o contingente alarmante da população de rua, seja de adultos, seja de crianças ou 

adolescentes, que estão buscando meios de subsistência e até de moradias. 

A partir desta realidade, a Prefeitura Municipal de Florianópolis vem intensificando as ações 

junto a população de  rua, através da S.M.H.T.D.S, com apoio financeiro e técnico da AFLOV 

(Associação Florianopolitana de Voluntárias) e parceria junto a três ONGs que acolhem, abrigam e 

oferecem formas alternativas de tratamento aos usuários de drogas. 

Diante destes e outros fatores houve o lançamento da campanha ( pela PMF): Quem dá 

esmolas não dá futuro, o que aumentou o número de denúncias em 66%. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
           

 

 

 

 

De acordo com dados coletados pela equipe de Abordagem de Rua da S.M.H.T.D.S., a 

população adulta de rua pode ser caracterizada como População em situação de rua, constituída 

por pessoas na faixa etária de 18 a 70 anos de idade oriundas, na maioria, do interior do Estado, 

estados do sul, São Paulo e uma considerada parcela do norte e nordeste  em função do comércio 

ambulante de temporada; e população de rua propriamente dita: casos de pessoas acima de 25 

anos de idade que não querem voltar para suas famílias e/ou cidades de origem, cujas referências ou 

laços foram interrompidos pelo uso de drogas ou álcool e dos conflitos geradores destas 

dependências, ou, ainda, se encontram muito tempo desempregados sem condições de manter ou 

contribuir para o sustento familiar. 

Esta sensação de fracasso e vergonha de não suprir os mínimos para suas famílias, os levam 

de cidade em cidade, distanciando-se cada vez mais de suas raízes, acostumam-se com a 

solidariedade dos grupos de rua e, também, com a violência entre eles. Muitos deles perdem  

totalmente o contato com a família, chegando a informar que não têm parentes. 
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Desta população, segundo relatório 2001 da referida equipe, 20% são do sexo feminino, 

grupo este formado por esposas, companheiras e filhos de moradores de rua e, também,  de 

mulheres que se deslocam à procura de emprego ou melhores condições de vida, acabam 

procurando serviços de assistência, alojamento, passagem para retorno à cidade de origem. 

Num breve levantamento nos meses de dezembro ( 2001) e janeiro ( 2002), esta mesma 

equipe localizou 278 pessoas na rua, sendo 174 adultos e 104 crianças e adolescentes. 

Essa população de rua, em sua maioria são oriundas de cidades da região conurbada, interior 

de SC e  de outros estados. Muitos desses são portadores de doenças infecto-contagiosas e ou 

dependentes químicos. Não possuem qualificação profissional e apresentam baixa escolaridade. 

Com relação às crianças têm sua história marcada pela violência doméstica e são exploradas 

economicamente.   

Analisando especificamente a população até 18 anos, predominam nas ruas as crianças entre 

10 e 15 anos ( 53,6%). Com relação ao gênero 73%, são do sexo masculino. Gostaríamos de 

destacar que 12,0% desses que fazem das ruas espaço de moradia e subsistência, pertencem à 

comunidade do Morro do Mocotó. 

 
 
2.2. Áreas de interesse Social 

 
 A mudança do país em menos de 40 anos, passando de agrícola para principal potência 

industrial da América Latina, teve como conseqüência imediata um verdadeiro êxodo rural em 

massa: a população urbana pulou de 10 milhões para mais de 120 milhões de habitantes. O fluxo 

migratório tem levado as cidades brasileiras a um processo de ocupação desordenado devido a falta 

de condições de infra-estrutura e serviços urbanos e sociais para toda essa nova demanda. 

No contexto regional, apesar dos problemas inerentes ao acelerado processo de urbanização, 

a região sul  é reconhecida pelo padrão de qualidade de vida acima da média brasileira. 

O desenvolvimento tecnológico e a falta de uma política agrária nacional tem provocado um 

processo migratório das áreas agrícolas para os centros maiores, tornando as cidades catarinenses 

um verdadeiro caos urbano. 

Em Santa Catarina, nas últimas quatro décadas,  o índice de urbanização passou de 31% 

para 73%. 

Em Florianópolis esse processo não é fato novo. As primeiras ocupações ocorreram no 

Morro do Antão, final do século XIX, habitado por negros recém-libertados e soldados vindos da 

guerra do Paraguai. 
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No atual contexto, Florianópolis apresenta as características de uma cidade de porte médio 

com  seu desenvolvimento calcado na sua condição de centro administrativo e político do Estado de 

Santa Catarina. Apresentando uma condição privilegiada em termos de oportunidades e qualidade 

de vida, em comparação com a maioria dos pequenos centros e, especialmente às áreas agrícolas, 

assim, tem sido alvo de um processo migratório. Segundo dados do IBGE/2000, o município 

apresenta uma população de 342.315 habitantes e se constitui no segundo município mais populoso 

do Estado, caracterizando-se como cidade pólo da região da grande Florianópolis.  

Segundo Miranda2,   há mais de 50 bolsões de pobreza, com uma população estimada em 

50.397 habitantes, correspondendo a  13 mil famílias, o que equivale a 14,7% da população do 

Município, sendo que estes habitantes têm sua origem,  basicamente, do Oeste Catarinense e do 

Planalto Serrano. Verifica-se, também, um percentual significativo  do próprio município, em 

função do aumento da pobreza e do próprio crescimento interno da população. 

Uma característica das Áreas de Interesse Social pode ser observada pela forma de ocupação 

desordenanda,  irregular ou clandestina, seja de espaços públicos ou privados. Estão situadas nas 

encostas dos morros da área insular, em terrenos com declividade menos acentuados em fundos de 

vales, especificamente na área do continente, havendo, ainda, comunidades situadas em áreas de 

mangues e dunas.  

Tais ocupações, muitas vezes acima dos limites recomendáveis,  contrariando a legislação 

do uso do solo ( áreas de preservação permanente) e com riscos à população. 

De forma geral, as áreas carentes apresentam problemas de urbanização: algumas áreas 

trazem problemas à bacia hidrográfica, na medida em que a ocupação desordenada compromete a 

preservação de mananciais. Por outro lado, o desmatamento, principalmente em áreas de encostas, 

provoca erosão e /  ou deslizamento de terras. 

A maioria dos assentamentos existentes, apesar de apresentarem diferenças  na  sua  

formação,  sejam  antigos   ou  recentes,  espontâneos   ou organizados, pacíficos ou litigiosos, 

gradativos ou instantâneos, em áreas públicas ou privadas, apresentam, quase sempre, os mesmos 

problemas: irregularidade, falta ou fraca organização comunitária e espacial, carência de infra-

estrutura urbana e social. 

O motivo das ocupações, sobretudo das famílias que chegaram ao município pela primeira 

vez, foi a busca de melhores condições de vida, caracterizada pela possibilidade de acesso a 

melhores tratamentos de saúde, trabalho para os responsáveis pelas famílias e educação para os 

filhos. 

                                                           
2 Estimativa para o ano de 2001, baseado no Perfil das Áreas Carentes – IPUF de 1992 ( 32.000 habitantes, 
correspondendo a 12% do total) 
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De acordo com  dados do IPUF, havia, no ano de 2000, em Florianópolis, 50.397 pessoas 

morando nas 56 áreas de favelas, correspondendo a mais de 15% do total da população. O 

município tem, hoje, uma taxa de urbanização superior a 90% e um déficit  habitacional superior a 

8.000  unidades  residenciais para famílias com  renda de até 3 salários mínimos. Estima-se que, até 

no máximo, 2010, este índice subirá para 18%. 

 

Crescimento das Favelas em Florianópolis 1987/2000 

Ano Pop.  Cidade Nº  Favelas Pop.Favelas Pop Favelada Taxa Cresc. 

1987 228.246 29 21.393 9,37  

1992 254.941 42 32.290 12,67 8,58% 

1996 271.281 46 40.283 14,85 3,98% 

2000 331.784 56 50.397 15,19 5,26% 

Fonte: IPUF, setor habitação, PMF /  Estimativa realizada antes do Censo IBGE/2000 
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A atuação do Poder Executivo municipal na questão habitacional é relativamente recente, 

devendo-se este fato, em parte, pelo trabalho da COHAB/SC, que vinha assumindo o papel no 

provimento de habitação popular na região. 

Entre os anos de 1978 a 1998, as ações da Prefeitura, caracterizaram-se  por intervenções 

pontuais emergenciais e descontínuas, através dos projetos Sapé, Serrinha, Jardim Ilha-Continente e 

Nova Esperança. 

A Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da atual Secretaria Municipal da 

Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social - SMHTDS,  passou a ter ações  planejadas a 

partir da implantação do Programa Habitar Brasil / O.G.U – Orçamento Geral da União, quando 

definiu linhas de atuação da área habitacional. Desta forma, técnicos da Secretaria e membros 

do Conselho do  Fundo Municipal de Integração Social,  decidiram pela aplicação de recursos 

habitacionais em projetos de urbanização em áreas consideradas de interesse social,  com 

remanejamento / reassentamento de famílias de baixa renda, que se encontravam em situação de 

risco, ocupando áreas públicas e de preservação ambiental (tais como os desabrigados das 

chuvas de dezembro de 1995, ocupantes das encostas do Morro da Cruz , da via Expressa - BR 

282 - e comunidade do Chico Mendes).  

Para melhor compreensão do processo desenvolvido pela PMF, na área habitacional, 

apresenta-se a seguir em ordem cronológica os projetos que vêm sendo desenvolvidos. 

A primeira experiência surgiu com o projeto SAPÉ, em 1978, destinada ao reassentamento 

de famílias de baixa renda, localizadas na encosta do Morro da Cruz, na Agronômica. 

Visando a regularização da posse da terra, foi implantado, entre 1989 - 1992, o loteamento 

Jardim Ilha-Continente em Capoeiras, beneficiando 144 famílias, assim como houve a construção 

de 50 unidades habitacionais, com a respectiva infra-estrutura, para famílias ocupantes da área 

destinada à implantação da via PC-3, no Continente. 

Próximo da UFSC, foi desenvolvido, em 1990, o Projeto Serrinha II , para resolver conflito 

de ocupação de áreas particulares, que haviam entrado com processo de reintegração da posse. O 

projeto foi desenvolvido com a participação da comunidade e atendeu 60 famílias, as quais 

ocupavam desordenadamente o terreno com moradias muito precárias. 

O Projeto Nova Esperança foi implantado, em 1992, numa área  localizada entre o conjunto 

Panorama e a Vila Santa Terezinha II, para atender 50 famílias que haviam ocupado uma área 

pública do Município (via PC-3). Este somente ocorreu na área livre para reassentar as famílias 

ocupantes de área da Prefeitura, área essa denominada Nova Esperança, sendo que parte da 

comunidade vizinha - Santa Terezinha II ,  não foi implementada. 
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O Conjunto Habitacional  Vila União foi 

desenvolvido entre os anos de 1996 e 1999, em uma área 

localizada na Vargem do Bom Jesus, com a construção de 16 

moradias, para atender, por determinação judicial, famílias 

oriundas de Canasvieiras e do Morro da Cruz. Dando 

continuidade a este projeto, a PMF construiu mais 159 

habitações para atender famílias vítimas das enchentes de 

1995 e removidas das margens da Via Expressa ( BR 282). 

O projeto Vila Cachoeira, localizado junto a Rodovia Virgílio Várzea – Saco Grande II, foi 

desenvolvido de 1998 a 2000, como alternativa para reassentamento de parte das famílias da Via 

Expressa (BR-282), sendo construídas 205 moradias  com perspectiva de posterior instalação de 

infra-estrutura e equipamentos comunitários. 

Em parceria com a COHAB, foi construído o Conjunto 

Abrão, que resultou na execução de 177 unidades no Bairro 

Abraão – Continente, para beneficiar a população removida da 

Via expressa. 

Em 1997, a PMF contratou com a Caixa Econômica 

Federal, através do Programa Habitar Brasil – BID / OGU, projeto para construção de 140 unidades 

habitacionais na região do Chico Mendes, atualmente em fase 

conclusão. A partir do Programa Habitar Brasil – BID, através do 

Sub-programa de Desenvolvimento Institucional, o município 

iniciou uma política habitacional com visão integrada. A primeira 

intervenção está acontecendo 

nas comunidades do Chico 

Mendes, Nossa Senhora da Glória e Novo Horizente com a 

construção de 425 unidades habitacionais, complementação de 

infra-estrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem, coleta de lixo,  pavimentação, equipamento 

comunitário, regularização fundiária, projeto de desenvolvimento social com ações de organização 

comunitária, geração de renda e educação sanitária e ambiental. 

Buscando atender famílias na faixa de renda entre 5 e 10 

salários mínimos, foram efetivadas parcerias a partir dos quais foram 
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projetados e executados os conjuntos habitacionais “Caminho do Mar” e  “Vilares”, totalizando 430 

moradias. 

 

Número de Habitações produzidas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Projeto Período No de Unidades 

Sapé 1978 85 
Ilha Continente* 1992 144 
Serrinha* 1990 60 
Nova Esperança 1992 50 
Vila União – 1ª Etapa 1996 16 
Vila União- 2ª Etapa 1999 159 
Vila Cachoeira 2000 205 
Chico Mendes 1999 140 
Conjunto Abrão 1999 177 
Caminho do Mar 2000 150 
Vilares 2000 280 

TOTAL 21 anos 1.466 
Fonte: S.H.T.D.S. / 2002 

 

Os investimentos realizados no município desde 1978, sob a responsabilidade da PMF,  

somam 1.466 unidades habitacionais. Contudo,  é com a atual administração, especificamente, com 

a criação do Projeto Bom Abrigo, que foram construídas 1.111 habitações, utilizando recursos 

próprios, dos governos Estadual e Federal e de parceria com a iniciativa privada. 

 Com o presente projeto a ser desenvolvido no Morro do Mocotó,  pretende-se beneficiar 

diretamente 113 famílias, sendo 38 com novas residências e as demais com benfeitorias 

habitacionais. 

Podemos considerar um número expressivo, mas está longe de atender a demanda do setor. 

O município, em sua totalidade, apresenta um déficit habitacional em torno de 13 mil unidades, 

sendo mais de 60 % ( 8 mil unidades) deste índice em áreas de interesse social.  

 

2.3. Caracterização da Área de Intervenção 

Em função da proximidade geográfica dos morros, bem como por certas semelhanças nos 

aspectos sócio-econômicos e de infra-estrutura, a PMF promoveu uma pesquisa censitária em 

dezembro de 2001,  nos três morros Mocotó, Bode e Queimada. A Empresa Diagonal Urbana 

entrevistou representantes de 911 famílias de uma população total de 3.224 habitantes. Foram 

identificados 1.104 imóveis, dos quais 875 são domicílios, ou seja, imóveis  com uso residencial. 

Após considerações quanto aos aspectos jurídico-fundiários do programa, tratou-se de 

delimitar o Morro do Mocotó e as famílias ali residentes como a área de intervenção direta e as 



17 

demais áreas, ou seja, os morros do Bode e Queimada, como entorno ou área de intervenção 

indireta.  

Efetuando recorte da pesquisa (anexo nº. 3) , foram cadastrados, somente na área do 

Mocotó, um total de 1.407 moradores, pertencentes a 378 famílias, que ocupam 366 habitações. A 

análise desses dados, mostra que a maioria das famílias residentes no local é constituída por um 

número médio de 3,8 habitantes por domicílio, sendo que 51,90% das unidades familiares têm até 3 

membros. O percentual das famílias numerosas, com seis membros ou mais, é de 13,70%. Cabe 

ressaltar que mais de um terço (39,9%) destas famílias é dirigida por chefes que não têm 

companheiro (a), observando-se elevado número de chefes do sexo feminino (40,7%), e, dentro 

deste universo, 72,1% de mulheres que dirigem, sem parceiros, suas respectivas famílias.  

Com a pesquisa, ainda, foi possível caracterizar os imóveis e a infra-estrutura urbana, traçar 

o perfil socioeconômico da população residente, as formas de organização e participação 

comunitária, as lideranças locais, bem como o nível de satisfação com os serviços coletivos e as 

principais preocupações e expectativas. 

Em relação às edificações, foram analisadas informações sobre o uso e ocupação, material 

construtivo, número de cômodos e pavimentos. Quanto à infra-estrutura, foram estudados o 

abastecimento de água, formas de acondicionamento e tratamento da água, abastecimento de 

energia elétrica, esgotamento sanitário, uso de instalações sanitárias, drenagem e a coleta de lixo. 

Em relação aos moradores, são estudadas a composição demográfica, indicadores socioeconômicos, 

formas de mobilização e de organização comunitária e principais lideranças. 

A análise dos dados coletados em campo mostra que a área de intervenção apresenta sinais 

de consolidação. O percentual de imóveis com tempo de ocupação superior a 10 anos é de 48,1%. A 

maior parte das edificações são em alvenaria e atendidas por serviços urbanos básicos, como 

abastecimento de água ( 93,0%) , coleta de lixo (94,3%) e abastecimento de energia (81,1%). 

O início da ocupação se deu há mais de 100 anos, na sua maioria, por operários da 

construção civil. Após um grande período de tempo, sem muito adensamento, o Morro passou a ser 

ocupado por famílias de outros municípios, contudo, a grande maioria das famílias pesquisadas 

(81,5%), já residiam em Florianópolis antes de ocuparem essa área. Aparecem em seguida, as 

famílias procedentes dos municípios de São José, Paulo Lopes e Lages com 1,8%, 1,3% e 1,3%, 

respectivamente.   
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Totalização de Famílias Segundo Composição Familiar 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
Qtde Pessoas  

 
Abs % 

01 PESSOA 35 9,30% 
02 PESSOAS 61 16,10% 

03 PESSOAS 100 26,5% 
04 PESSOAS 77 20,4% 
05 PESSOAS 53 14,0% 
06 PESSOAS 21 5,6% 
07 PESSOAS 11 2,9% 
08 PESSOAS 10 2,6% 

MAIS DE 08 PESSOAS 10 2,6% 
Total 378 100,0% 

   
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó, no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana.  

 

Outro indicador, que se refere ao adensamento da área nos domicílios, pode ser observado 

quando analisamos o número de famílias por moradia. A grande maioria delas é ocupada por apenas 

uma família (97,3%). Entretanto, vale destacar os casos de duas e quatro famílias convivendo em 

uma mesma moradia (2,7%). 

 
 

Domicílios Segundo Número de Famílias Conviventes 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  Abs % 

1 FAMÍLIA 356 97,3% 

2 FAMÍLIAS 09 2,4% 
4 FAMÍLIAS 01 0,3% 

Total 366 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana.  

 
O Morro do Mocotó está inserido no Plano Estratégico para Assentamentos Subnormais – 

PEMAS, diagnóstico do setor urbano/habitacional elaborado pelo Município, onde foram definidas 

as intervenções em áreas de interesse social, os objetivos e metas de implantação do PROGRAMA 

BOM ABRIGO, consolidando os compromissos de Desenvolvimento Institucional – DI, do 

município de Florianópolis,  no Programa HBB.  
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O processo de consolidação do Programa de Desenvolvimento Institucional do município de 

Florianópolis vem se concretizando através de vários atos formais ou oficiais, com a criação, em 

2001, do órgão responsável pela implementação da política habitacional (Secretaria Municipal da 

Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social) . Porém, esta política “pré-estabelecida”, indica 

que a questão habitacional, tratada em todas as suas dimensões, transcenda a simples construção da 

moradia, envolvendo, também, de forma associada, a questão urbana e ambiental, a diversidade  

social, a economia, os aspectos culturais e a geração de renda. Esta visão, portanto, implica na 

necessidade de gestão integrada e articulada dos órgãos, setores afins e  a comunidade – alvo da 

intervenção. 

O P.D.I. estabeleceu ações de fiscalização e controle junto as áreas de invasão para conter a 

expansão: 

- Programa de regularização fundiária; 

- Programa de controle de contenção de invasões; 

- Criação do sistema geo-referenciado das áreas de interesse social; 

- Estabelecimento de metodologia de hierarquização; 

-  Levantamento sócio – econômico amostral das áreas. 

 

Além disso, o Programa de Desenvolvimento Institucional, nos aspectos legais, prevê ações 

específicas para as áreas de interesse social: 

- Definição de categorias de Zonas Específicas de Interesse Social – ZEIS; 

- Definição de critérios de aprovação de loteamentos e habitações de interesse social; 

- Definição de padrões urbanísticos e construtivos para as áreas.  

Cabe ressaltar que o Morro do Mocotó, que hoje, no Município representa a área que 

compõe a Unidade de Assentamento  Subnormal 2 ( UAS  2), de acordo com os dados coletados em 

campo, apresenta sinais de consolidação. A maioria dos imóveis (48,10%) tem tempo de ocupação 

superior há 10 anos, 46,20% das edificações são em alvenaria e a área é atendida, em parte, por 

serviços urbanos básicos. 

Do ponto de vista ambiental é considerada área de difícil acesso, com alta declividade e  de 

proteção, fatores que dificultam a expansão. Mesmo assim, está previsto no capítulo 7 da Agenda 

21,  ações para conter a invasão: 
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As ações para conter a invasão das encostas dos morros que circulam o centro da cidade 

deve passar, inicialmente, pela elaboração de um plano urbanístico das áreas ocupadas, elaborado 

pelo poder público, com a participação da comunidade. Numa segunda fase, efetivar uma concreta 

delimitação física das áreas ainda livres das construções residenciais, levando a própria 

população local tomar uma posição contra novas invasões, além do que, os órgãos de fiscalização 

ambiental continuarão atuando na área. 

       

 

Até o final da década de 70, não houve nenhuma iniciativa de regularização fundiária da 

ocupação dos morros. Apenas no início dos anos 80 é que a COHAB entregou títulos provisórios de 

propriedade da terra a algumas famílias do Morro do Mocotó. O restante, de propriedade da 

COHAB, encontra-se em processo de transferência  para a PMF, junto ao Patrimônio da União, 

cabendo esclarecer que toda área de intervenção está legalizada, ou seja, a PMF possui escritura 

pública. ( planta no anexo nº. 4). 

As pesquisas quantitativas e qualitativas, realizadas no mês de dezembro de 2001 pela 

Empresa Diagonal Urbana, apontam-nos as principais questões emergenciais da área: 

Juventude: A população do Morro do Mocotó caracteriza-se pela expressiva presença de 

habitantes jovens. O percentual de moradores, com até 21 anos de idade, é de 52,0%. 
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Especificamente, as crianças e adolescentes (7 a 14 anos) que estão na faixa de escolarização do 

ensino fundamental, atinge 18,3% do total dos moradores.  

Apesar destas características, a comunidade não possui  alternativas de lazer, educação e 

trabalho, tráfico de drogas aparece como principal problema da comunidade. Todos concordam que 

o principal desafio a enfrentar é o de promoção de alternativas à juventude das comunidades. 

Muitos são usuários e outros tantos são remunerados pelo tráfico. Sem perspectiva de alternativa, a 

escola, somente, não basta para a construção de um futuro concreto para os jovens. “Um exército 

composto por jovens que se tornarão trabalhadores amanhã, não têm perspectiva de trabalho e 

lazer”, disse um morador. 

Desemprego e trabalho informal 

A população apresenta baixo nível de instrução; 8,7% dos habitantes com idade acima de 15 

anos, não tiveram acesso ao estudo formal e 27,1% cursaram apenas as séries iniciais (1ª à 4ª série) 

do ensino fundamental e 39,5% da 5ª à 8ª série. 

O baixo nível de escolaridade da população, tem rebatido direto sobre a inserção da 

população no mercado de trabalho. Os índices de desemprego e de trabalho no setor informal são 

significativos. Entre os chefes de famílias, 12,4% estão desempregados e 6,8% são biscateiros e a 

maioria  exercem ocupações com pouca qualificação, como é possível constar através do quadro 

“chefes de família, segundo profissão”  contido no relatório analítico p.12). 

Este quadro ocupacional reflete nos baixos níveis de renda. Os dados da pesquisa revelam 

que 45,0% das famílias, possuem renda média mensal de 0 a 2 salários mínimos e 16,2%, com 

rendimento entre 0 e 1 salário mínimo.  

Outro aspecto importante a ressaltar é a falta de uma atividade econômica no Morro que 

possa gerar postos de trabalho. Além dos pequenos comércios, bares, mercadinhos e similares, não 

há nada significativo. Este aspecto foi bastante frisado durante as reuniões. 
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Infra-estrutura precária no morro 

No que se refere aos aspectos de infra-estrutura urbana, a comunidade reconhece diversos 

problemas a enfrentar: as  encostas apresentam escorregamentos de pequeno porte, que tendem a 

deslizar para cima de casas implantadas junto aos cortes de terrenos e na região mais alta, possuem 

grandes blocos de rochas que necessitam de fixação.  
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Outro problema marcante nos morros refere-se às ligações de esgoto, principalmente nas 

cotas mais altas, que não dispõem de rede coletora, sendo lançados nas valetas e canaletas pluviais 

ou em talvegues naturais não canalizados. Quando ocorrem entupimentos, as moradias das áreas 

mais baixas sofrem com o mau cheiro e o transbordamento. Nos períodos de chuvas, também, 

ocorrem contratempos com o esgoto que é lançado a céu aberto. 

 O traçado viário do Morro do Mocotó tem hoje três diferentes características. Em sua parte 

mais baixa, as servidões são mais estreitas e confinadas entre residências que invadem, aqui e ali, o 

traçado viário, dificultando o escoamento das águas. Em cotas intermediárias, predominam as 

escadarias, alternadas com fortes rampas e passarelas. Em cotas mais elevadas, as servidões ainda 

não estão pavimentadas, as escadarias são de terra e de madeira, com caminhos estreitos e tortuosos.      

 

Devido ao insuficiente número de equipamentos comunitários, propõe-se a criação de um 

Centro de Convivência com área aproximada de 600m2,  e de  uma creche, localizada na parte 

central, adjacente ao Morro do Mocotó, região hoje utilizada com o vazadouro de lixo. Projeta-se 

para o local, praça e quadra poli esportiva, com arquibancadas conjugadas às estruturas de 

contenção das encostas. Serão contemplados telefones públicos, caixas de correios e bancos de 

praças com mesas comunitárias. Serão instaladas grandes caixas de coleta de lixo na área de 

referência. Além destes dois equipamentos, o projeto prevê a transformação de diversas áreas 

degradadas e de risco, em praças com área de lazer infantil. 
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O projeto, também, prevê a construção de um posto de saúde, em virtude de que os  serviços 

básicos são executados no segundo piso de um equipamento pertencente ao Conselho Comunitário 

da  Prainha, espaço este fora dos padrões previstos para uma unidade sanitária.  

Falta de creches e mulheres chefes de família  

Entre as famílias, há a constatação de que 40,7 % são chefiadas por mulheres. De acordo 

com a pesquisa,  100  crianças na faixa etária entre 0 e 3 anos  e 33 entre  4 e 6 anos, não estão 

sendo atendidas, fato este impeditivo ao trabalho das mães que não têm familiares para tomar conta 

de seus filhos.  Mesmo o atendimento a 130 crianças, na  creche Alpha Gente, localizada na própria 

comunidade, somado a creche governamental (120 vagas), situada no entorno, não consegue 

atenuar este quadro. 

 

Segundo a coordenação da Creche Alpha Gente, existe uma lista de espera na casa de 30 

crianças da localidade, principalmente na faixa etária entre 0 e 3 anos, pois as crianças de idade 

acima, acabam por ficar  “aos cuidados” de  irmãos mais velhos brincando pelas servidões. 

Na creche Santa Terezinha (Governamental), que atende 120 crianças, tem em sua lista de 

espera 88 crianças, sendo 42 do Morro do Mocotó e adjacências / com a construção de uma outra  

creche, que  deverá atender 100 crianças, entre 0 e 3 anos de idade em período integral.  

Acredita-se cobrir totalmente esta demanda, contudo fica ainda um universo de 33 crianças 

entre 4 e 6 anos que deverão ser encaminhadas para serviços existentes no entorno. Com relação ao 

ensino pré-escolar, destinado às crianças com 6 anos, a Escola Estadual Celso Ramos atende 50 
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alunos divididos em duas turmas. Segundo o representante da direção deste estabelecimento, a 

maioria absoluta atendida pertence ao Morro do Mocotó e, salienta, que não há lista de espera.   

O problema do lixo nas áreas mais elevadas 

Segundo informações obtidas junto a Companhia de Melhoramento da Capital – COMCAP, 

a coleta de lixo na Comunidade do Mocotó é diferenciada, em função do acesso. Assim, este Órgão 

Municipal disponibiliza, de segunda a sábado, dois garis equipados com carrinhos de mão para 

efetuarem o recolhimento do lixo em cada domicílio. Este, por sua vez, é depositado  em uma das 

três caixas estacionárias tipo brooks existentes na localidade. Há, também, na comunidade, lixeiras 

coletivas. Apesar do serviço de coleta disponibilizado destaca-se o acúmulo de lixos nas áreas mais 

elevadas do morro. Para tanto a COMCAP realiza periodicamente limpezas nesses locais. 

Em virtude da pesquisa, os moradores destacaram o lixo acumulado em áreas abertas como 

um dos problemas existentes na comunidade. Os mesmos responsabilizam os próprios moradores 

que não depositam  o  lixo corretamente e, também, o difícil acesso que impossibilita o 

recolhimento através de caminhões de coleta.      

 

 

          
Ligações clandestinas de  luz e não tratamento da água 

Constatou-se, através da pesquisa de campo, que do total de 387 domicílios, a grande 

maioria das edificações da área tem abastecimento regular de água (93,0%), o número de ligações 

irrregulares é pequeno, situa-se na casa de 4,1%. Com relação ao acondicionamento de água, 56,8% 

dos imóveis, não possuem sistema de armazenamento e a utilizam diretamente da rede. Cabe 

salientar que 75,1% dos entrevistados afirmam que a água é consumida diretamente da torneira, sem 

qualquer processo de tratamento. 
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Com relação a energia elétrica, 81,1% dos 387 imóveis pesquisados estão ligados à rede de 

abastecimento oficial. Contudo, 17,8% das edificações constitui-se emligações irregulares 

(gambiarra / gato). 

Em síntese, o consumo de água efetuado sem tratamento bem como as ligações clandestinas 

de  luz,  também estão entre os principais problemas da comunidade. “há casos em que existem 

mais de 20 casas puxando luz de um poste ...”, relatam os moradores. “Água antes era mais difícil, 

tinha que buscar das nascentes, agora estão contaminadas”. As ligações estão mais fáceis porque 

implantaram um sistema de bombeamento da água e ela chega até o morro, “mas antes não 

chegava, não”, pondera um morador.  

          
Lazer: falta de opções 

Quanto ao lazer dos moradores, os entrevistados apontam que há poucos espaços para as 

crianças e adolescentes se divertirem. O campo de futebol no Morro da Queimada é insuficiente 

para atender aos times de futebol da comunidade. Durante a maior parte do dia, é ocupado por 

crianças que empinam papagaios e presenciam constantemente o tráfico de entorpecentes nas 

redondezas. 

 

Todos lamentam que a obra de construção do túnel da Via Expressa Sul, na Prainha (acesso 

ao Morro do Bode, próximo à avenida) tenha eliminado o campo que existia, sem promover 

alternativa aos moradores.  
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A direção da Escola Celso Ramos disponibiliza a quadra do colégio nos dez minutos de 

intervalo das aulas e conta com uma grande procura, reflexo da necessidade de atividades físicas 

dos jovens. 

Precariamente, utilizam   a área urbanizada do complexo viário do tunel, como campo de 

futebol. 

Face ao número reduzido de espaços de lazer, será construído um Centro de Convivência 

com área aproximada de 600m2, localizado na parte central, adjacente ao Morro do Mocotó, bem 

como praça e quadra poli esportiva com bancos de praças e mesas comunitárias. Além da 

transformação de diversas áreas degradadas e de risco em áreas de convívio social e lazer infantil. 

Falta de Segurança  

Outra perda da comunidade, segundo os moradores,  refere-se ao posto policial que, também 

saiu da Prainha por ocasião das obras do túnel, que ligará o centro da cidade com o acesso a região 

sul da Ilha. Ficaram sem acesso à segurança pública para os casos de emergências. 

De acordo com informações do 4º Batalhão de Polícia Militar, o posto policial citado pelos 

moradores, refere-se a 1ª Companhia de Policiamento  responsável pela segurança de toda área 

central da cidade. Esta Cia, hoje, está localizada na sede do próprio Batalhão e continua com as 

mesmas atribuições no que se refere ao policiamento ostensivo, blitz, barreiras, policiamento 

comunitário, entre outras operações militares.  

Os casos  emergenciais sempre foram e continuam sendo acionados ao COPOM (Centro de 

Operações da Polícia Militar), através do telefone gratuito 190, em que uma ou mais viaturas 

deslocam-se até o local que gerou a  ocorrência. O tempo máximo que a guarnição de policiais leva 

para deslocar-se até a comunidade em questão, é de 5 minutos. 

Cabe salientar, ainda, que se está iniciando processo de discussão com a comunidade 

respeito do Conselho de Segurança Local. 

 

 

 

Iluminação  Pública  

Quanto a iluminação pública, os entrevistados revelam ter havido melhoria no sistema e que 

em algumas localidades, há quebra intencional para favorecer o tráfico de drogas. Entretanto, ao 
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contatarem a concessionária, há pronto atendimento.  Em função das alterações que ocorrerão no 

sistema viário, alguns postes serão remanejados, sendo que serão instalados outros nas áreas de 

convivência social que serão criadas. Os postes serão providos de novas luminárias, com proteção 

especial, buscando evitar a quebra das lâmpadas.  

Transporte local 

De acordo com a pesquisa efetuada em dezembro/2001, ao avaliarem com a comunidade 

oito serviços coletivos, observou-se que o transporte foi o que apresentou maior índice de satisfação 

(68,9%).  

O transporte local melhorou muito a partir da implantação do ponto final no adjacente 

Morro da Queimada. Anteriormente, os moradores tinham que se deslocar por uma longa distância 

até a Rua Silva Jardim ou até o terminal mais próximo.  

Segundo informações do Núcleo de  Transportes, a Empresa Transol realiza percurso tipo 

circular (ponto final de ônibus Cidade de Florianópolis ao ponto final no Morro da Queimada). 

Durante os dias da semana, acontecem 30 translados, aos sábados, 15 e, nos domingos e feriados 

11. O ponto final de ônibus localiza-se, estrategicamente, entre as comunidades do Mocotó e 

Queimada (vertente dos morros). 
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Saúde: falta de médicos especialistas e dentistas 

Quanto ao atendimento da saúde, os moradores e representantes entrevistados revelam que 

há o posto da Prainha e, apesar de alguns atrasos na abertura, atende a população satisfatoriamente. 

Contudo, salientam, que há necessidade de dentistas na comunidade e médicos especialistas.  

2.4. Localização Geográfica da área de intervenção 

 

A área de intervenção está localizada na porção centro-oeste da Ilha de Santa Catarina, 

sendo delimitada, a leste, pelos maciços do Morro da Cruz, ou Morro do Antão, Morro da 

Queimada e do Bode e, nos outros quadrantes, pelas águas das baías Norte e Sul. 

2.5. População a Ser Atendida   

A pesquisa quantitativa e censitária realizada na Comunidade do Morro do Mocotó, no 

Município de Florianópolis – SC, em dezembro de 2001 pela Empresa Diagonal Urbana, cadastrou 

1.407 habitantes que formam 378 famílias e 440 imóveis, dos quais 366 são domicílios, ou seja, 

de uso residencial. 

 

O projeto abrangerá toda a população através das melhorias da infra-estrutura pela 

urbanização da área, compreendendo as seguintes intervenções: obras no sistema viário através da 

retificação, alargamento e pavimentação de servidões; construções de escadarias e passarelas em 

concreto, com a implantação simultânea de sistemas de drenagem para alimentar e desobstruir a 

calha do talvegue principal que conduz às águas pluviais, bem como a correção do sistema existente 

de esgotamento sanitário com a implantação de nova rede coletora e melhoria da Iluminação 

Pública. Tratamento paisagístico, pelas soluções projetadas para proteção de taludes através de 

revestimento com vegetação e biomantas. Criação de um Centro de Convivências, com área 
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aproximada de 600 m2 e uma Creche, localizada na área central adjacente ao Morro do Mocotó, que 

atualmente é utilizada como vazadouro de lixo, estando projetado no local, praça, quadra poli 

esportiva, telefones públicos, e correio. Serão instaladas grandes caixas de coleta de lixo e a 

implantação de sistema regular de coleta e transporte. Além do Centro, o projeto propõe a 

transformação de algumas áreas degradadas em Praças, criando áreas de convívio social com 

bancos e telefones públicos. Soluções de Engenharia serão adotadas para contenção das encostas e 

grandes blocos de rochas, com tirantes, telas, muros de gabião e contrafortes de concreto para que 

não ocorram deslizamentos em cima das casas implantadas junto aos cortes do terreno. A 

preservação dos sistemas implantados pela correta utilização dos equipamentos instalados e a 

melhoria da saúde da população beneficiada terá ênfase no capítulo da Educação Sanitária e 

Ambiental, através de parcerias, voltadas para escolas e comunidade, discutindo questões como 

poluição, doenças epidemiológicas, preservação e proteção ambiental, eliminação do lixo e também 

de hábitos de higiene sanitária.   

A Área de Intervenção, compreende 53.078,32 m2. legalizados e interligados em duas 

áreas, uma  de propriedade da Prefeitura com 4.547,40 m2. e a outra com 48.620,92 m2, originária 

da COHAB, em processo de transferência para a Prefeitura junto ao Patrimônio da União (plantas 

anexo nº. 5). 

Com base na listagem dos domicílios que necessitavam de melhorias habitacionais, 

levantado em dezembro/2001 pela Diagonal Urbana, foi efetuado um novo levantamento físico da 

área onde foram vistoriadas 131 casas dos diversos setores , sendo que serão atendidas 113 famílias 

em função de que ocorreu uma recusa, onze (11) melhorias foram realizadas pelos proprietários no  

período de dezembro/01 à maio/02 e sete (07) foram canceladas em razão de: que 05 famílias 

coabitam a mesma casa ( dupla selagem) e 02 domicílios foram demolidos. 

As benfeitorias habitacionais compreendem: 

17 Unidades Sanitárias, constituídas de banheiro e tanque para lavar roupa. 

11 Módulos Hidráulicos, formados por banheiro (vaso sanitário, pia e chuveiro), tanque 

para lavar roupa e cozinha com pia para lavar louça. 

33 Melhorias Habitacionais, representadas pelas substituições de telhados, paredes, pisos, 

janelas, portas, que permitirão moradias dignas e habitáveis. 

38 Novas Casas, face ao estado precário dos imóveis ocupados. 

04 Módulos Hidráulicos  com Melhorias Habitacionais 



31 

10 Unidades Sanitárias com Melhorias Habitacionais 

LISTAGEM DE DOMICÍLIOS SEGUNDO MELHORIAS HABITACIONAIS 
 

Cadastro Nome do Chefe 
Módulo 

Hidráulico 
Unidade 
Sanitária 

Melhoria 
Habitacional Casa Nova 

Melhorias já 
realizadas Recusa Cancelado 

001 0007 CELITA MARIA PATILHA  X      
001 0008 PAULO HENRIQUE PADILHA  X      
001 0009 ROBSON MAFRA X       
001 0012 MANOEL VOLSONIR DA ROSA    X    
001 0014 RAFAEL FLORÊNCIO BRITO    X    
002 0007 MARCELO GAUDENCIO X       
002 0009 ANTÔNIO CARLOS MACHADO   X     
002 0010 VERONI LONGINO BARBOSA  X X     
002 0011 NILZETE GONÇALVES MARTINS    X    
003 0014 ANA CAROLINA ALEXANDRE  X      
003 0015 MARIA DE FATIMA DE BRITO    X    
004 0001 MARNA MARIA MAIA   X     
004 0004 ANTONIO DA SILVA JUNIOR X  X     
005 0001 RITA DE CÁSSIA DA SILVA    X    
006 0003 MARLENE FLORÊNCIO DE BRITO     X   
006 0008 LUCI MARI SOARES   X     
006 0009 MURILO DOS SANTOS  X      
007 0001 LUCY APARECIDA RAULINE     X   
007 0002 APARECIDA KAULINE DOS SANTOS    X    
007 0003 DIRCEL CAVALHEIRO DE LIMA  X      
007 0004 JAIR CAVALHEIRO LIMA   X     
007 0006 NILCÉIA KAULINE DOS SANTOS X       
007 0007 ELIANE SOUZA LIMA    X    
007 0008 ZENILDA APARECIDA DE LIMA X       

007 0012 
MARIA DOS PRAZERES KALING DOS 
SANTOS 

    X   

007 0018 ANGELA APARECIDA CRUZ DE JESUS X  X     
008 0001 SÉRGIO MURILO PEREIRA    X    
008 0003 LUIZ SÉRGIO LOPES   X     
008 0004 VERGÍNIA IRACILDA KAULINE   X     
008 0005 GÉLIA ALEXANDRE LOPES DE ASSIS  X X     
008 0006 ELI LOPES   X     
008 0008 NILDO MAREGA DA SILVA  X X     
008 0010 RICARDO EDSON BARCELOS X       
008 0011 MARCOS SILVA  X X     
008 0012 VALCELI RIBEIRO DA SILVA    X    

008 0013 
REGINALDO APARECIDO RIBEIRO 
ALVES 

 X X     

008 0014 SUELI DORALICE DOS SANTOS   X     
008 0015 VALDEMIR SILVA X       
008 0015 PAULO SÉRGIO DA SILVA DUARTE       X 
008 0016 VALMECI LOPES DA SILVA   X     
008 0017 MARÍLIA DA SILVA  X      
008 0021 HILDA FERNANDES    X    
008 0022 JOÃO BATISTA    X    
008 0027 JORGE DA SILVA  X      
008 0037 VANUZA RAULING DOS SANTOS X  X     
008 0038 VILMAR BITTENCOURT FILHO       X 
008 S/SELO CLAUDIA CRISTINA REIS    X    
009 0002 MARIA REGINA DA SILVA DE JESUS   X     
009 0003 IRACY SILVA DE JESUS X  X     

009 0004 
MARLI DE FÁTIMA CAVALHEIRO DE 
LIMA 

  X     

010 0001 VALDECI DA SILVA   X     
010 0002 ADRIANO NASCIMENTO DE MIRA  X      
010 0004 GEOVANE GOUVEIA INÁCIO    X    
010 0006 AMAURI FILHO DOS SANTOS   X     
010 0007 SERGIO MURILO BITTENCOURT  X X     
010 0008 HELSON PEREIRA    X    
010 0012 JAMILE INES JOAQUIM  X      
010 0013 IVONETE WANDERERT       X 
010 0016 MOACIR WANDERERT X       
010 0016 ELIZETE WANDERERT       X 
010 0019 OLGA DORVALINA DA SILVA    X    
010 0021 JUSSARA DA SILVA     X   
010 0021 ALEXANDRE DE BRITO       X 
010 0024 JANICI ANGELA FRAGA  X X     
010 0025 CÉZAR LUIZ COELHO  X      
010 0029 ANOCAFLES DE ABREU   X     

010 0036 
ARLETE MARIA ALCIDES DE 
ESPÍNDOLA  

 X      

010 0039 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA     X   
010 0040 MARIO GONÇALVES DOS SANTOS  X      

Setor 
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011 0001 MARISTELA PEREIRA BRITO  X      
011 0007 OGARI NASCIMENTO    X    
011 0008 ILDA BRINCA DA SILVA  X X     
011 0009 LUIZ FERNANDES ALBINO    X    
011 0011 MARIO UMBERTO FÉLIX    X    
011 0012 ADRIANO FONSECA    X    
012 0005 CARLOS ROBERTO DE JESUS X       
013 0018 VERA LÚCIA CUSTÓDIO   X     
013 0019 BELINDA SILVEIRA CARLOS   X     
013 0026 LASMIN GONÇALVES DOS SANTOS    X    
013 0030 IRMA PAULIN TRINDADE FERNANDES      X  
013 0033 TEREZINHA DE LIMA ROSA   X     
013 0034 CARLOS MENDES DE BRITO   X     
013 0040 LUCIA SEBASTIANA JESUS   X     
013 0044 FRANCISCO CARLOS DE BRITO    X    
013 0050 HERCÍLIO BITENCOURT   X     
013 0051 MARIA JOSÉ FERREIRA     X    
013 0053 MARILENE OS SANTOS   X     
013 0055 GERALDO LOPES   X     
013 0056 MARIA DE FÁTIMA FELIPE    X    
013 0058 MARLENE DA SILVA COELHO    X    
013 0060 FABIANO PINHEIRO   X     
013 0063 VANDO LÚCIO JÚLIO   X     
015 0001 DIVA NASCIMENTO   X     
015 0002 CARLOS DOMINGOS DA COSTA     X    
015 0003 ANOLET NICOLAU     X   
015 0004 ONDINA RIBEIRO DA SILVA      X   
015 0012 VALÉRIO EDUARDO DO SILVA    X    

015 0016 
PEDRO ALVES FILHO (ELIZÂNGELA 
MARTINS) 

  X     

016 0001 ALMERINDA FELICIDADE OLIVEIRA    X    
016 0002 FABIO SOARES FRANCISCO  X      
016 0011 VALMÍRIA GUIMARÃES DA SILVA     X   
016 0015 VILSON MAIA   X     
016 0016 LUIZ FERNANDES DE SOUZA    X    
016 0018 PRAZERES MEDEIROS RIOS   X     
016 0023 JÚLIA REIS DE ALMEIDA    X    

017 0001 
BERNADETE MARIA VIEIRA 
FIGUEREDO 

  X     

017 0002 GILBERTO AGOSTINHO    X    
018 0016 DORALICE FRANCISCA  DOMINGOS   X     
018 0016 NEUSA MARIA BORBA       X 
018 0017 GEISA SILVA     X   

018 0020 
MARIA VIEIRA TEREZINHA 
BITTENCOURT 

   X    

018 0017 MÁRCIO BARBOSA DA FONSECA       X 
019 0002 IVONETE MACHADO    X    
019 0005 IVONETE SILVA    X    
019 0022 MARIA CONCEIÇÃO MACHADO    X    
019 0025 JEAN RENE COELHO    X    
020 0001 JORGE DA SILVA COSTA FILHO   X     
020 0002 MARCOS AURELIO MARTINS   X X     
020 0005 WANDERLEI MARTINS  X X     
020 0006 SERGIO DE ALMEIDA  X       
020 0007 SIDICLEI JOSÉ BORGES     X   
020 0008 MARIA DA LUZ FERRAZ DA CRUZ   X     
020 0010 LENIRA JOSÉ DE SOUZA   X     
020 0015 LEILA REGINA MACHADO  X      
020 0021 LEOCÁDIO JOSÉ DE SOUZA   X      
020 0022 LAURI JOSÉ SOUZA   X      
020 0026 FRANCISCO CARLOS PEREIRA     X   
020 0031 ADRIANO DA SILVA  X       
020 0040 DORIVAL FERNANDES FERRAZ    X    
020 0041 ANTONIO ROGÉRIO WALTRICK    X    
020 S/SELO ALEXANDRA PATRÍCIA NOGUEIRA X       

 
OBS.: 
Módulo Hidráulico - Compõe-se de BWC, tanque e cozinha com pia. 
Unidade Sanitária - BWC completo. 
Melhorias Habitacionais - São melhorias que precisam ser feitas na casa. Ex. Reparos no telhado, troca de 
madeiramento, piso de cimento liso, trocas de portas e janelas, etc. 
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2.6. Caracterização da População 

A história da ocupação do Morro do Mocotó teve início há mais de 100 anos. Sua 

denominação diz respeito à refeição barata e rica em calorias, largamente consumida pelos 

primeiros moradores do local. Eram operários da construção civil e atuavam em diversas obras em 

execução pela cidade, inclusive na Ponte Hercílio Luz, localizada relativamente próxima ao Morro. 

Após um grande período de tempo sem muito adensamento, o Morro passou a ser ocupado 

por famílias que migraram de outras cidades de Santa Catarina, como os municípios de Lages, São 

José, Paulo Lopes, entre outras. A partir dos anos 60 e 70, as famílias oriundas dessas cidades 

promoviam invasões com certa organização e grau de pressão diante das famílias ali residentes, 

para se instalarem. 

Entretanto, a pesquisa nos mostra que a grande maioria das famílias (81,5%), já residiam em 

Florianópolis antes de ocuparem a área. Observou-se, ainda, que a maioria é originária do próprio 

Morro do Mocotó (49,4 %) ou de áreas adjacentes como a Prainha (23,1 %) e do Morro do 

Governo (11,4 %). 

Em termos culturais, a grande tradição desta Comunidade refere-se ao Carnaval, com 

destaque para a Escola de Samba Protegidos da Princesa, fundada em 1948. Foi a  campeã do 

carnaval 2002, empatando com a  rival Escola de Samba Copa Lord, do vizinho Morro da Caixa. 

O trabalho desenvolvido no período de Carnaval, com muita habilidade, especialmente pelas 

costureiras, na elaboração de fantasias para os mais de 3.500 sambistas que compõem os blocos da 

Escola de Samba e dos artesãos que produzem as 

diversas alegorias, pressupõem provável vocação 

produtiva da comunidade nos segmentos de vestuário e 

artesanato, que será objeto de programas de 

capacitação profissional e geração de trabalho e renda. 

 

Quanto a participação dos moradores em instituições de representação, temos os dados da 

pesquisa censitária que revelam acentuada falta de participação dos moradores, 70,7% declarou que 

não participam de instituições comunitárias. 
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Totalização Instituições Comunitárias Frequentadas Pelos Entrevistados 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

 
  Abs % 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 03 0,8 
INSTITUIÇÃO RELIGIOSA (SÓ 
CULTO) 75 18,8 
INSTITUIÇÃO RELIGIOSA (ATIV. 
SOCIAL) 26 6,5 

OUTROS 08 2,0 
NÃO PARTICIPA / NÃO 
FREQUENTA 282 70,7 

Instituição Participa 

MISTO 05 1,3 

Total 399 100,0 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana.  

      

Obs.: Esta questão foi aplicada as 378 famílias cadastradas e junto aos responsáveis  pelos 8 

estabelicimentos comerciais, 06 de serviços, 07 de serviços de uso coletivo, totalizando 399 

questionarios.  

Quanto à participação em instituições religiosas, prevalece aquela que se refere ao culto 

religioso em detrimento da que envolve atividade social. Mesmo que não haja associação de 

moradores constituída formalmente, temos 26 citações de moradores que se referem à participação 

nestas instâncias referindo-se, provavelmente, a momentos anteriores. 

Resumindo, em uma frase, a condição dos morros, um entrevistado afirmou: “parece que há 

uma barreira de vidro na avenida Mauro Ramos, um muro de isolamento entre o centro e a 

periferia, especialmente os morros”3. Conclui-se que as dificuldades são de várias naturezas, falta 

de equipamentos públicos para atendimento da população, condições precárias de infra-estrutura 

urbana, violência, tóxicos, desemprego, gravidez na adolescência, enfim, uma realidade de exclusão 

territorial e social. 

 

 
                                                           
3 Mapa gerado a partir do site http://www.pmf.sc.gov.br, Guia de Ruas de Florianópolis, Copyright ITIS Informática. 
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Figura 4 – Corredor da Avenida Mauro Ramos 

 

O elevado número de jovens nos morros é significativo. O Morro do Mocotó apresenta uma 

população em que mais da metade (52%) tem até 21 anos. A faixa de jovens que em até 3 anos 

estará atingindo a maioridade (18 anos), representa 6,2% - 87 jovens. 

 

Vale ressaltar, também, a maior parcela da população na faixa de 30 a 49 anos, com 23,2%. 

Contudo, explica-se a concentração percentual devido a faixa que envolve 19 anos (30 a 49 anos). 

 

Totalização da População Segundo Faixa Etária 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  Abs % 

SEM INFORMAÇÃO  1 0,1% 

0 A 6 ANOS 239 17,0% 

7 A 14 ANOS 258 18,3% 

15 A 17 ANOS 87 6,2% 

18 A 21 ANOS 148 10,5% 

22 A 29 ANOS 189 13,4% 

30 A 49 ANOS 326 23,2% 

50 A 65 ANOS 114 8,1% 

Faixa Etária 

ACIMA DE 65 ANOS 45 3,2% 

Total 1407 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

Os dados sobre a composição dessa população mostram uma ligeira predominância de 

indivíduos do sexo feminino: dos 1407 habitantes, 743 pertence a este gênero e 664 são do sexo 

masculino, ou seja, 52,4% e 47,6%, respectivamente. 

A maior parte dos chefes de família encontram-se empregados formalmente, com registro 

em carteira de trabalho (41,1%). O percentual de desemprego e de atividades irregulares (bico) é 

relevante, com 19,2% (somados). O trabalho informal também é significativo (8,5%), além dos 

aposentados e pensionistas (17,2%) que é alto no universo analisado. 
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Totalização Chefes de Familia Segundo Situação Ocupacional 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  Abs % 

SEM INFORMAÇÃO 01 0,3% 

EMPREGADO COM CARTEIRA 146 41,1% 

EMPREGADO SEM CARTEIRA 30 8,5% 

DESEMPREGADO 44 12,4% 

AUTÔNOMO 46 13,0% 

BICO 24 6,8% 

APOSENTADO/PENSIONISTA 61 17,2% 

Situação 
Ocupacional 

OUTROS 03 0,8% 

Total 355 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

OBS: Excluídos: 23 chefes de famílias que declararam não estar voltado para o mercado de trabalho, incluído na 

categoria “do lar” (17), Estudantes (02) e Doentes inválidos (04) – Total 378. 

Com relação ao perfil vocacional produtivo da comunidade, a Pesquisa realizada em 

dezembro/01, demonstrou que o baixo nível de escolaridade tem reflexo imediato no quadro 

profissional, que apresenta trabalhadores, na maioria dos casos, sem qualificação e com 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho, como é possível ver no quadro que segue: 
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Chefes de Familia Segundo Profissão 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

 
Profissão Abs % 

Serviços Gerais 25 8,5 

Empregada Doméstica 19 6,5 

Vigias/ guarda Noturno / Vigilantes 17 5,8 

Pedreiros 16 5,4 

Ajud/ Auxiliar de Limpeza 14 4,8 

Faxineira / Diarista 12 4,1 

Militar 10 3,4 

Pintor 10 3,4 

Ajudante Geral 08 2,7 

Atendente de Estacionamento 08 2,7 

Servente 07 2,4 

Ajud. / Aux. / Servente de Pedreiro 06 2,0 

Cozinheiro 05 1,7 

Vendedor (a) 05 1,7 

Segurança / Guardete / Chefe de Segurança 05 1,7 

Funcionário Público 05 1,7 

Balconista 04 1,4 

Porteiro 04 1,4 

Comerciante / lojista 04 1,4 

Ajud. / Auxiliar cozinha 04 1,4 

Outros 99 33,6 

Sem informação 07 2,4 

Total 294 100,0 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

OBS: Excluídos: do lar (17), aposentados e pensionistas (61), Estudantes (02) e Doentes inválidos (04), Total – 

378. 

Apesar das informações contidas na pesquisa realizada em dezembro/01, com relação à 

vocação produtiva da comunidade, há necessidade de aprofundar o perfil produtivo e a 

potencialidade do mercado para absorver a mão de obra, bem como o produto resultante da 

implantação de programas de capacitação profissional e geração de renda. Somente com esta 

pesquisa específica, teremos informações necessárias para oportunizar aos moradores, desta 

comunidade, cursos condizentes com a vocação e tendência de mercado. 
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Finalmente, temos a considerar a condição econômica das famílias. Analisando a renda 

familiar, observa-se um quadro de pobreza bastante acentuado. Das unidades pesquisadas, 45,0% 

estão em um nível patamar de renda mensal de 0 a 2 salários mínimos. No extrato inferior, com 

rendimento mensal de 0 a 1 salário mínimo, situam-se 16,2% das famílias residentes da área. No 

outro extremo da pirâmide de renda, estão localizadas 12,1% com rendimentos superior a 5 salários 

mínimos. A maior incidência por extrato de renda foi registrada no intervalo de 2 a 3 salários 

mínimos, onde situam-se 20,9% das famílias pesquisadas 

A pesquisa censitária aponta os patamares de renda das famílias segundo classes em Salário 

Mínimo e mostra que 65,9% das famílias recebem até 3 salários mínimos.  

 
 

Totalização de Famílias Segundo Faixas de Renda Familiar 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

 

  Abs % 

Sem Renda 10 2,7% 

Até 0,5 SM 9 2,5% 

> 0,5 a 1 SM 40 11,0% 

> 1 a 1,5 SM 39 10,7% 

> 1,5 a 2 SM 66 18,1% 

> 2 a 3 SM 76 20,9% 

> 3 a 4 SM 47 12,9% 

> 4 a 5 SM 33 9,1% 

> 5 a 7 SM 20 5,5% 

> 7 a 10 SM 17 4,7% 

Faixa Renda Familiar 

Acima de 10 SM 7 1,9% 

Total 364 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

OBS: Excluídas 14 famílias cujos chefes não informaram a renda, total 378. 
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Importante destacar que a Política Habitacional do Município de Florianópolis, no que diz 

respeito ao atendimento à população de baixa renda, ou seja, aquelas Famílias que recebem até 3 

Salários Mínimos Mensais, contempladas em projetos habitacionais implantados pela Prefeitura, 

segue as regras contidas na Lei n. 32l0/89 que criou o Fundo Municipal de Integração Social – 

FMIS, o Decreto n. 509/93 que o regulamentou bem como as suas Resoluções (anexo nº. 6).  

As Resoluções de números 01/99 e 001/00 definem os critérios e parâmetros dos 

financiamentos, como prazo máximo de 25 anos; taxa de juros de 3% ao ano; comprometimento 

máximo da renda familiar de 30%; subsídio nas prestações mensais de até 50% para as famílias com 

insuficiência de renda; às famílias que não podem contratar financiamento por falta de renda, será 

assegurada a casa própria, mediante a assinatura de um Termo de Permissão Não Remunerado de 

Uso, conforme avaliação social e inscrição em programas de capacitação e geração de renda. 

Modelos (anexo nº. 7). 

 No Programa Habitar Brasil BID – Morro do Mocotó, na área de intervenção, serão 

atendidas 113 Famílias, das quais apenas 38 serão contempladas com casas novas, pela remoção das 

atuais que se encontram em área de risco, em estado precário ou que estejam comprometendo o 

sistema viário. A Prefeitura Municipal de Florianópolis não cobrará dos moradores os custos de 

Melhorias Habitacionais, Unidades Sanitárias e Módulos Hidráulicos. Somente serão financiados 

pelo FMIS os custos decorrentes da construção de casa nova, deduzido o valor da unidade 

suprimida.  
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Descrição dos Serviços e equipamentos comunitários na área de intervenção 

 

-Creche Alpha Gente – Projeto desenvolvido pela 

Sociedade Alpha Gente, atende 130 crianças de  0 

a 6 anos, na própria comunidade. O atendimento é 

integral, compreendendo os horários entre 07:30 e 

17:30 horas, conta com uma equipe de 18 

funcionários, sendo 07 da PMF e os demais da 

ONG. Durante a jornada as crianças recebem até 4 

refeições. Cabe ainda salientar que esta creche   

possui uma lista de espera de 30 crianças da própria comunidade, sendo que a maioria encontra-se 

na faixa etária entre 0 e 1 ano.  

 

Casa da Criança e do Adolescente – Instituição não governamental, sem fins lucrativos, 

atende 160 crianças e 40 adolescentes, na faixa etária entre 7 e 17 anos, no período oposto ao da 

escola, objetivando o  desenvolvimento de suas potencialidades de acordo com suas expectativas 

nas seguintes áreas: acompanhamento escolar, educação artística, esporte, informática, cultura 

popular e valores humanos. Sob a coordenação da líder religiosa Irmã Edwirges, esta entidade foi 

construída pelos próprios moradores, sendo que, atualmente, está sendo ampliada, fato que 

contribuirá para o aumento do número de atendimentos. 

Para sua manutenção a PMF efetua mensalmente repasse financeiro e coloca à disposição 

professores. 

Certamente este é um dos projetos de maior relevância da comunidade do Mocotó, seja por 

sua equipe comprometida e habilitada, seja por sua estrutura física atrativa. 

 
2.7.  Caracterização do entorno e relações de vizinhança 

A área do entorno é constituída pelas comunidades conhecidas como Morro da Queimada e 

do Bode. Segundo alguns moradores as denominações “Queimada”  decorre da prática de 

desmatamento  e “Bode” em virtude da criação de caprinos. 

A ocupação do entorno teve início há mais de 100 anos e ocorreu de forma desordenada. 
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Segundo depoimentos de moradores é possível perceber o contexto em que estão inseridos e 

a problemática vivenciada. Demonstram grandes preocupações com a questão das drogas que 

“invadiu” a comunidade, a vida de jovens e inclusive de chefes de famílias, em virtude da crescente 

violência a insegurança instaurada. 

Destacam a solidariedade entre as famílias, que tem  sido decisiva para obras de calçamento, 

sistema de esgoto, valas entre outras. “os moradores se reunem, juntam um dinheiro e fazem” revela 

um morador. “ políticos só sobem no morro em época de eleições (.....) os moradores recebem 

migalhas de eleições”. 

Essa descrença na iniciativa do poder em resolver os problemas mais graves dos morros é 

compartilhada  por representantes de entidades que atuam junto à comunidade. 

As dificuldades são de várias naturezas, necessitam de equipamentos públicos para 

atendimento da população, em especial crianças de 0-6 anos, infra-estrutura urbana, desemprego, 

drogas, gravidez precoce. 

No arrolamento realizado através da pesquisa quantitativa censitária pela Diagonal Urbana / 

dez /2001, registrou-se nos Morros Mocotó, Queimada e Bode uma população de 3.224 habitantes 

pertencentes a 911 famílias, sendo 340 chefiadas por mulheres 

Seguindo a tendência nacional, percebe-se uma ligeira predominância de indivíduos do sexo 

feminino ( 51,45). A estrutura etária caracteriza-se pela expressiva presença de jovens, ou seja as 

pessoas com idade até 21 anos correspondem  a 47,8% do total de moradores. 

Pertencem a estas comunidades 479 crianças na faixa etária entre 0 e 6 anos, estando 

inseridas 58% em programas de atividades educacionais. A demanda reprimida por creche é 

bastante significativa ( necessidade de 278 novas vagas), o que impede  as mães ingressarem ou / 

permanecerem  no mercado de trabalho. Já para o ensino fundamental, não existe demanda, pois a 

rede pública cobre a necessidade plena de interesse. 

A população infanto juvenil com idade entre 7 e 14 anos, no período da pesquisa, era de 572 

habitantes, sendo que deste total,  97% freqüentam a escola . Contudo, há uma queda  de freqüência 

escolar para 76,8%,  com relação aos adolescentes na faixa de 15 a 17 anos, que somavam no 

período da pesquisa, 194 pessoas.  

Analisando a renda familiar, observa-se que 36,0% das unidades pesquisadas estão em um 

patamar de renda mensal de 0 a 2 salários mínimos. No extrato inferior, com rendimento de 0 a 1 

salário mínimo, se situam  12,5% das famílias residentes. No outro extremo da pirâmide de renda 
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estão localizadas 19,6% com rendimentos superiores a 5 salários mínimos. A maior incidência por 

extrato de renda foi registrada no intervalo de 2 e 3 salários mínimos, onde se situam 20,8% das 

famílias pesquisadas. 

Mais de um quarto (26,0%) do universo das famílias residentes  na área situa-se na faixa de 

renda de 0 a 0,5 salário mínimo per capita e 32,9%, na faixa entre 0,5 e 1,0 salário mínimo. Por 

outro lado, destaca-se um outro segmento  (14,5%) com renda per capita superior a dois salários 

mínimos. Verifica-se, assim, a coexistência de famílias com níveis de renda bastante diferenciados, 

sendo possível, portanto afirmar que há, no interior da área como um todo,   desigualdades sociais. 

No que se refere as relações sociais e de convivência dos moradores destas comunidades, 

percebe-se um bom nível de coesão. Entre a área de intervenção e os demais morros ( Queimada e 

Bode), não há uma diferenciação das áreas, prevalecendo a homogeneidade entre as comunidades 

que formam o Maciço do Morro da Cruz  - lado sul. A integração é percebida especialmente nas 

festividades dos bairros e frequência a cultos religiosos. Muitos serviços como escolas, creches e 

posto de saúde convergem para aproximação dos moradores de várias localidades vizinhas  

2.8. Descrição dos Serviços e equipamentos comunitários na área do entorno 

 

Instituto Estadual de Educação,  - Localizado à 

Avenida Mauro Ramos, aproximadamente 500 

metros do Morro do Mocotó. Referência na 

educação em Florianópolis e é a maior escola 

pública estadual de Santa Catarina. Mais de 10 mil 

pessoas circulam diariamente pelos seus corredores, 

incluindo 450 professores e 220 funcionários e 

7.500 alunos (limite de atendimento). 

 

Além do ensino  fundamental (1ª à 8ª série) e ensino 

médio, a escola proporciona diversas atividades 

extra-classe aos alunos e membros da comunidade, como cursos de línguas estrangeiras para mais 

de 2,5 mil pessoas, aulas de artes plásticas e laboratórios. 

Outro benefício é a alimentação, almoço ou janta para aqueles alunos que permanecem na 

escola por mais de um turno. Oferece infra-estrutura para desenvolver atividades do balé à dança 

folclórica, teatro, música, pintura, laboratórios de informática e um complexo poliesportivo com 5,6 
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mil metros quadrados. A vigilância é feita com 36 câmeras espalhadas pelos pátios e vigilância 24 

horas nas três entradas. Também freqüentam o espaço alunos da 1ª e 4ª séries do Colégio de 

Aplicação. Com refeitório e área própria, o local é o espaço onde os alunos que estão se formando 

no magistério colocam em prática o que aprenderam.  Cabe salientar que este estabelecimento de 

ensino dispõe de novas  vagas anualmente, por este motivo não há lista de espera, como também  

não disponibiliza de cadastro dos discentes, por área geográfica. Por este motivo, não foi possível 

obter informações com relação aos alunos oriundos do Mocotó.  

 

Escola Estadual Celso Ramos – Localizada no bairro 

Prainha,  oferece atendimento educacional do pré 

escolar ao ensino médio,  possui curso supletivo de 5ª a 

8ª e classe de aceleração de 1ª a 4ª série, bem como 

disponibiliza sala de recursos para portadores de 

necessidades especiais ( visual e auditiva). 

 

Segundo a direção, este estabelecimento possui 

capacidade para atender 1.050 alunos, nos três períodos, atualmente estão matriculados 

regularmente, 950 alunos, destes, 50 pertencem ao ensino pré-escolar. Há inclusive  vagas nas 

turmas das séries iniciais do ensino fundamental. Em função das proximidades com o Morro do 

Mocotó, separado apenas pela rua Silva Jardim, este Colégio é referência de ensino para os alunos 

desta comunidade, tendo suas vagas garantidas. 

 

 

Colégio Estadual Jurema Cavalazzi Situado no 

bairro José Mendes, oferece atendimento 

educacional do pré-escolar ao ensino médio e 

classes de aceleração de 1ª a 8ª série, subdividido 

em três níveis ( o nível I  - conteúdos de 1ª e 2ª 

série, Nível II – conteúdos 3ª e 4ª série e Nível III 

para conteúdos de 5ª a 8ª série). 

 

Com atendimento também nos três períodos tem 

aproximadamente 800 alunos matriculados regularmente, sendo que sua capacidade  de atendimento 

pode atingir a casa de 970 alunos, portanto não há demanda reprimida. Segundo a secretaria deste 
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estabelecimento não é possível identificar os alunos pertencentes ao Mocotó, pelo fato de que ao se 

matricularem omitem o verdadeiro endereço para conseguir vaga , haja vista que os moradores do 

Morro do Mocotó têm suas vagas garantidas no Colégio Celso Ramos. 

Este estabelecimento de ensino desenvolve o projeto piloto “Tempo de aprender” que consiste 

em horas de planejamento / estudo para o corpo docente. Os gêneros alimentícios perecíveis para a  

merenda não possuem agrotóxico. Possui autonomia financeira, recebendo determinado valor para 

ser gerenciado pelo próprio administrador da escola. Além disso, possui laboratório de informática 

com professor disponível no período extra classe. 

 

Creche Santa Terezinha do Menino Jesus – 

Organização governamental, atende 120 

crianças de  0 à 6 anos e está localizada à rua 

Silva Jardim, aproximadamente 500 metros do 

início do Morro do mocotó. O atendimento é 

integral, compreendendo os horários entre 07 e 

19 horas, à fim de contemplar a necessidade 

dos pais com relação a sua jornada de 

trabalho, para tanto, conta com uma equipe de 

35 funcionários. Durante a jornada as crianças 

recebem até 5 refeições. Cabe ainda salientar que esta creche   possui uma lista de espera de 88 

crianças, sendo 42 no Mocotó e adjacências e os demais dos diversos bairros de Florianópolis, 

destaque para aqueles localizados na área sul da Ilha.  

 

Casa da Liberdade- Programa gerenciado pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, localiza-se 

junto a Passarela do Samba Nego Quirido,  

distante aproximadamente 500 metros da 

comunidade do Mocotó. Atende, no projeto de 

educação complementar, 80 crianças entre 7 e 13 

anos, de diversas comunidades, sendo 13 do Morro 

do Mocotó. Este projeto tem como objetivo principal 
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oportunizar espaço de convivência sócio-educativa , no período oposto à escola, desencadeando um 

processo de resgate e construção de cidadania, através das atividades: apoio pedagógico, oficinas 

(fantoche, percussão, reciclagem de papel, capoeira, informática e atividades esportivas), 

acompanhamento escolar e  atendimento psicossocial. Tem capacidade para atender 100 jovens 

entre 14 e 18 anos, em   oficinas de convivência e de iniciação para o trabalho. Contudo, o 

atendimento está sendo oferecido para 35 adolescentes (9 do Mocotó)  através dos cursos de 

informática e bordado. Isto decorre da falta de recursos  para execução de outros  cursos 

profissionalizantes como:  Cabeleireiro, Cerâmica, Encadernação e Corte-costura.  Os integrantes 

recebem 3 refeições / diárias, práticas de higiene, atendimento psico – social e assistencial, bem 

como são encaminhados a outros serviços que compõe a rede (saúde, educação, mercado de 

trabalho e outros projetos de referência) 

 

Programa de Erradicação às Drogas – PROERD - 

Desenvolvido em parceria com a Polícia Militar e a Secretaria de Estado 

da Educação, tem como objetivo prevenir o uso de drogas. Este Programa 

é desenvolvido junto aos alunos matriculados na 4ª série do ensino 

fundamental. No segundo semestre de 2001, foram atendidos 70 alunos na 

Escola Estadual Celso Ramos e 35 no Colégio  Estadual Jurema Cavalazzi. 

 

 Projetos sociais de abrangência  municipal: 

 

Programa de Orientação e Apoio Sócio Familiar – Objetiva fortalecer a estrutura de 

famílias de crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social, através 

de atendimento psicossocial, tratamento psicoterapêutico, grupos terapêuticos, concessão de 

benefícios: cesta básica (medicamentos, melhoria habitacional) , acompanhamento escolar e 

encaminhamentos (mercado de trabalho, escola, saúde e tratamento de desintoxicação). Das 60 

famílias atendidas no município, cinco pertencem à comunidade do morro do Mocotó. Cabe 

salientar que este programa possui uma lista de espera com mais de 200 famílias. Incluídas nesta,  

estão dois grupos familiares que pertencem à área de intervenção. 

 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Objetiva retirar crianças e adolescentes 

do trabalho precoce, possibilitando o acesso, permanência e sucesso escolar, bem como, ampliar seu 

universo cultural através de participação em atividades extra curriculares. Visa, também, propiciar 

condições para que as famílias possam alcançar sua autonomia financeira, não dependendo mais do 
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trabalho de seus filhos. Para tanto, os integrantes recebem uma  bolsa cidadã no valor de R$ 40,00, 

além de haver  acompanhamento escolar, bem como inclusão e acompanhamento em programas 

sócio-educativos. Junto às famílias são desenvolvidos encontros educativos e  encaminhamentos 

para cursos profissionalizantes / ingresso no mercado de trabalho. Nesta comunidade estão sendo 

beneficiadas 06 crianças. 

 

Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano – Este programa tem 

como principal objetivo  estimular o papel de protagonista jovem, preparando-o para atuar de modo 

cooperativo na transformação de sua comunidade. Os jovens que integram participam de atividades 

de formação  com relação a conteúdos de meio ambiente e cidadania, recebem uma bolsa auxílio no 

valor de  R$ 65,00, acompanhamento escolar e quando oportuno/ necessário  efetua-se 

encaminhamentos: mercado de trabalho, escola, saúde, curso de capacitação e atendimento 

psicossocial. Este projeto atende no município de Florianópolis 200 jovens entre 15 e 17 anos, em 

08 núcleos localizados em sedes comunitárias.  Cabe salientar que um grupo está sendo 

desenvolvido junto à Passarela do samba Nego Quirido, para atender os jovens do maciço do Morro 

da Cruz, inclusive do Mocotó.  

 

Bolsa Escola 

 

O Programa Bolsa Escolar foi  implantado pelo Governo Federal e está sendo gerenciado em 

Florianópolis, através da  Secretaria da Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social, em parceria 

com Secretaria de Educação, Coordenadoria Regional de Educação e Caixa Econômica Federal. 

Tem como objetivo reduzir a evasão escolar, a repetência e ajudar a eliminação do trabalho infantil. 

Consiste em uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 15,00 para crianças com idade de 6 a 15 

anos, integrantes de famílias com renda per cápita de até R$ 90,00  e que estejam freqüentando 

escola.  Foram cadastrados na Escola Estadual Celso Ramos 85 famílias de crianças residentes na 

Comunidade do Mocotó e seu entorno, cabe salientar que não é possível, neste momento, 

quantificar com precisão, pois os cadastros encontram-se em fase de digitação. 

 

Grêmio recreativo Escola de Samba Protegido da Princesa – Esta tradicional escola de 
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samba, foi fundada em 1948. Nestes 64 anos de existência, conquistou mais de 20 títulos de campeã 

de Florianópolis. Sua administração fundamenta-se em seu estatuto e sua estrutura é constituída por 

diretorias. Um dos representantes mais conhecimentos e o Senhor Carlos . 

Apesar das atividades carnavalescas serem tão amplas, a mobilização limita-se por acontecer 

às vésperas do evento, não existe uma ação durante todo o ano.  

O Colégio Estadual Celso Ramos, abre seus portões para este grandioso evento, 

transformando suas salas em verdadeiros ateliês da nobreza de momo. 

 

Centro de Saúde -  A unidade de saúde do Bairro Prainha localiza-se no 1º pavimento do 

Centro Comunitário, distante do primeiro acesso da comunidade do Mocotó, aproximadamente 50 

metros. É referência à população das comunidades de abrangência: José Mendes, Morro do Bode, 

Queimada, Mocotó e Mariquinha. Desenvolve o Programa Saúde da Família e possui 13 Agentes 

Comunitários de Saúde, sendo 03 com atuação na área de intervenção. Cerca de 80 moradores 

circulam diariamente nesta unidade em busca de um desses serviços: Procedimento de Enfermagem 

(vacinação, curativos, nebulização, aplicação de injeções, controle de glicemia, reidratação oral, 

distribuição de medicamentos, controle do crescimento de crianças), Consulta de enfermagem, 

Atividade Educativas (Grupos de Gestantes, Hora de Comer e Programa do Leite), Clínica médica e 

pediatria e consultas em odontologia. 

   

Esta unidade somente não consegue dar conta da demanda odontológica, pois não possui em 

tempo integral, o profissional correspondente.  

 

De acordo com dados dos agentes comunitários de saúde que atuam na  área de intervenção, 

foi possível constatar que são 20 crianças em situação de desnutrição, há 11 gestantes e que  

vacinação entre crianças de 0 a 2 anos atinge 100% de cobertura. Somente no mês de março de 

2002, foram registrados 683 ocorrências de patologia clínica, principalmente diarréia e infecção 

respiratória. Contudo é grande a incidência de verminose.  

Há que se destacar que uma pessoa contraiu leptospirose e que foi identificada na área um 

foco de Dengue. Os agentes informaram que há muitas pessoas portadoras do vírus HIV. 

Entre as pessoas idosas, há um acompanhamento domiciliar junto aos 17 diabéticos e 62 

hipertensos. 
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Hospital de Caridade – Irmandade do Nosso Senhor Jesus dos Passos  

 

Em 1782, a Irmandade inicia a prática de obras de 

misericórdia, prestando assistência aos doentes pobres, 

com alimentação e cuidados médicos. Em 1º de Julho de 

1789 foi inaugurada. Atualmente esta  entidade de fins 

religiosos e filantrópicos, tem por finalidade precípua o 

culto ao Senhor Jesus dos Passos e da Vera Cruz, bem 

como a administração e custeio do Hospital, 

promovendo, direta ou indiretamente, o exercício da 

solidariedade humana, através da assistência médico-

cirúrgica, hospitalar e ambulatorial. 

Sua finalidade é : "Preventiva, curativa, educativa e de 

pesquisa." Após o trágico acidente ocorrido em  5 de 

abril de 1994, onde suas instalações foram quase 

totalmente 

destruídas 

por um incêndio, a comunidade de Florianópolis e de 

outras cidades vizinhas, engajaram-se numa campanha 

de solidariedade, para auxiliar na recuperação do seu 

tradicional hospital, que está localizado na base do 

maciço, extremando com a área de intervenção. No dia 

22 de agosto de 1994, o Hospital de Caridade reabrem 

suas portas, já com boa estrutura para prestar assistência 

médico-hospitalar à população catarinense. 

É administrado voluntariamente pela Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Jesus 

dos Passos, que é escolhida a cada 2 anos, através de processo eleitoral, conforme estabelece o 

Compromisso da Irmandade.  

Curso de Alfabetização de jovens e adultos-  É oferecido para os alunos residentes na área 

de intervenção e entorno através da  Escola Estadual Celso Ramos e Colégio Estadual Jurema 

Cavalazzi. Atualmente tem 205  alunos matriculados. 
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Instituições Religiosas    

Paróquia Santa Terezinha – Localizada no Bairro Prainha à rua Treze de Maio, 

aproximadamente, 50metros do início do Morro Mocotó. Esta paróquia possui diversos grupos: 

Jovens, Casais , Legião de Maria e catequese (aulas religiosas preparatórias para o Sacramento da 

Comunhão). O Pároco Joaquim, possui, como auxiliares, ministros da eucaristia e catequista, sendo 

que duas são moradoras da Área de Intervenção. 

Assembléia de Deus – Localizada no Morro da Queimada, aproximadamente 300 metros do 

Morro do Mocotó,  desenvolve cultos nas 4ªs , 6ªs e sábados. Possuem grupos de jovens e 3ª idade. 

Além disso coordena a Escola Dominical de formação religiosa para crianças e adolescentes. 

  

Equipamentos de lazer e qualificação profissional 

SESC – Serviço Social do Comércio - Com o objetivo de melhorar as condições no 

trabalho, na família e na comunidade, o SESC promove e incentiva a formação e o desenvolvimento 

de grupos sociais crianças, jovens, adultos e idosos. O SESC atua em conjunto com outras 

instituições no Projeto Ação Comunitária possibilitando a participação e a integração da 

comunidade. Seminários, palestras, campanhas e eventos envolvendo as áreas de Saúde, Educação, 

Cultura e Lazer são algumas das realizações da instituição neste projeto.  

Preocupado também com o desenvolvimento das crianças de 3 a 6 anos, o SESC, através de 

uma ação pedagógica, desenvolve em caráter sistemático, projetos e atividades articulados com os 

conteúdos da Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Físicas, Sociais e Biológicas, Artes, 

Movimento e Expressão Corporal. Com uma proposta curricular dinâmica, a Educação Infantil tem 

como finalidade a transformação dos conhecimentos prévios das crianças em conhecimento 

científico de forma cooperativa, dialógica, afetiva e lúdica. 

Espaço de convivência para crianças de 3 a 6 anos paralelo à Educação Infantil. Este espaço 

deve privilegiar as manifestações espontâneas da criança, respeitando seu universo lúdico e cultural, 

com acompanhamento do monitor. 

Atende crianças de 1ª a 4ª séries que, em horário especial (extra classe), freqüentam o SESC 

para realizar tarefas escolares e participar de atividades planejadas que incentivem a curiosidade 

científica, a pesquisa, a reflexão crítica e a expressão artística, objetivando a aprendizagem de 

forma inter e transdisciplinar. 
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O SESC possui uma proposta de educação através de ciclos de formação, que acompanham 

o desenvolvimento da criança, respeitam sua singularidade e o contexto em que está inserida. Atua 

também  na área de promoção e divulgação das diferentes manifestações culturais, abrindo espaços 

e propiciando acesso aos comerciários e toda a população catarinense.  Oferece Cursos de Música, 

Teatro, Dança, Cinema, Literatura e Artes Plásticas são algumas das alternativas oferecidas pelo 

SESC nesta área. Procurando atender às necessidades da comunidade, o SESC possui este espaço 

destinado a consultas e empréstimos de livros. além 

de periódicos e literatura especializada, sendo que 

além disso disponibiliza:discos, filmes, CD's e CD-

Room.Com relação ao Mocotó, a sede está 

localizada há menos de 100 metros do acesso a esta 

comunidade,  não possui nenhum projeto 

direcionado ao atendimento desses moradores. 

Alguns deles porém, utilizavam, mediante 

pagamento de taxa,  o ginásio de esportes para a 

prática do futebol, atualmente desenvolvem a prática desportiva, em um dos gramados do aterro da 

baia Sul. 

SENAC -  é uma instituição sem fins lucrativos  dedicada à qualificação profissional do 

trabalhador, oferece cursos em todas as Áreas de Formação referentes ao diversificado Setor 

Terciário catarinense com cursos de Qualificação, Habilitação Profissional, Aperfeiçoamento e 

Especialização, além das inúmeras opções de suplementação educativa como idiomas, informática - 

importantes como recursos, independente da Área Profissional em que o trabalhador esteja inserido 

ou venha a se engajar Tem como estratégia permanente a formação de parcerias com as mais 

diversas organizações, tanto públicas como privadas, promovendo, dessa forma, o desenvolvimento 

dos recursos humanos no Brasil. 

Apesar das proximidades (menos de 100 metros) da comunidade em questão, os cursos 

oferecidos pelo SENAC não contam com a participação dos moradores, em virtude do valor 

cobrado. Cabe salientar que em 2001, foram realizados 4 cursos de Educação para o Trabalho, 

através do SINE. Nestes, foi possível contar com a participação de aproximadamente 12 moradores 

no total. 
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Comércio e Serviços 

A concentração maior  está no Centro do Município – como a área é muito próxima ao 

centro, a população utiliza este local para satisfazer suas necessidades de consumo. 

 
2.9. Caracterização das habitações 

A área que compreende o Morro do Mocotó, apresenta elevada consolidação das 

edificações, com  predominância de casas  em alvenaria e outras construídas com madeira 

emparelhada, denotando razoáveis condições das residências. Entretanto, há 64 moradias cujo 

material predominante  apresenta precariedade ( madeira aproveitada e restos de material) conforme 

revela a tabela e o gráfico que segue. 

Os imóveis precários receberão melhorias tipo unidades sanitárias, módulos hidráulicos, 

recuperação ou substituição de telhados, paredes, portas, pisos, janelas e serão edificadas 38 novas 

casas. No total, serão atendidas 113 famílias pelo Programa. 

 

 

Imóveis Segundo Material Predominante 

 

Material Predominante Abs % 

ALVENARIA 200 46,2 

MADEIRA APARELHADA 167 38,6 

MADEIRA APROVEITADA 61 14,1 
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RESTOS DE MATERIAL 3 0,7 

SEM INFORMAÇÃO 2 0,5 

TOTAL 433 100 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

Obs. Foram excluídos 07 imóveis agrupados na categoria não se aplica “ em construção”. 

 

Ao observamos o tipo de acabamento, podemos verificar que prevalece a madeira sem 

pintura (30,9%) muito mais exposta à deterioração que aquela com o tipo de acabamento (pintura – 

20,8%). As edificações em alvenaria também apresentam maior rusticidade na medida em que há 

110 moradias em material bruto ou rebocado sem pintura (25,4%). 

 
 

Totalização de Imóveis Segundo Tipo de Acabamento Externo 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ 

 Abs % 
MADEIRA SEM PINTURA 134 30,9 
MADEIRA COM PINTURA 90 20,8 
REBOCADO COM PINTURA 85 19,6 
MATERIAL BRUTO 60 13,9 
REBOCADO SEM PINTURA 50 11,5 
SEM INFORMAÇÃO 13 3,0 

Acabamento 
Externo 

REVESTIMENTO CERÂMICO 1 0,2 
TOTAL 433 100 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

Ocorre a prevalência da madeira nos assoalhos das moradias (47%), seguida daqueles com 

piso cerâmico ou cimento (39,9%). Vale registrar que apenas duas moradias não contêm qualquer 

tipo de material, em terra batida (0,5%), 

 

 

Totalização de Imóveis Segundo Tipo de Piso 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ 

 Abs % 
MADEIRA 172 47,0 
CERÂMICA 102 27,9 
CIMENTO 44 12,0 
MISTO 38 10,4 
SEM INFORMAÇÃO 6 1,6 
TERRA BATIDA 2 0,5 

Tipos de 
Piso 

OUTROS 2 0,5 
TOTAL 366 100 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

Quanto ao número de cômodos, podemos afirmar que as moradias com nível crítico de 

acomodação representam 27,3% das edificações (um a três cômodos). 

 
 

Totalização de Domicílios Segundo Número de 
Cômodos 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  

  
Abs % 

Não Informou 4 1,1% 
Oito ou mais 14 3,8% 

Sete 13 3,6% 
Seis 34 9,3% 

Cinco 76 20,8% 
Quatro 92 25,1% 

Três 62 6,9% 
Dois 56 15,3% 

Cômodos 

Um 15 4,1% 
Total 

 366 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
 



54 

A infra-estrutura presente no Morro do Mocotó pode ser avaliada quanto ao fornecimento 

dos serviços básicos.  A água é canalizada para a grande maioria das moradias (93,3%). Uma 

unidade domiciliar serve-se de poço. O número de moradias que não tem fornecimento de qualquer 

espécie ou é clandestino, sujeito a contaminações e intermitência no fornecimento representa 5,4%. 

Este problema será solucionado, com a canalização de água tratada para atendimento integral da 

população, em ação conjunta com a Companhia de Abastecimento e Saneamento ( CASAN)   

 
 

Totalização de Imóveis Segundo Fornecimento de Água 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

    Abs % 
CANALIZADA 360 93,3% 
CLANDESTINA 16 4,1% 
NÃO TEM 5 1,3% 
SEM INFORMAÇÃO 3 0,8% 
POÇO 1 0,3% 

Fornecimento de 
Água 

  
  
  
  
  OUTROS 1 0,3% 

Total 
  387 100,0% 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
Obs: Foram excluídos 53 imóveis agrupados na categoria Não se aplica – Vago (24), em 

construção (07), Morador ausente (16) e recusa (06) – Total de imóveis: 440. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 
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O acondicionamento da água é outro serviço dos domicílios que foi verificado através da 

pesquisa censitária. Nota-se que mais da metade dos domicílios não armazena água (57%). Apenas 

35,2% das moradias possuem caixa d’água com tampa, o que garante maior salubridade. Aqueles 

que guardam em baldes, garrafas ou vasilhas representam 4,4%. As benfeitorias habitacionais 

contemplarão a instalação de caixas de água. 

 
Totalização de Imóveis Segundo a Forma de Acondicionamento de Água 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  

  
Abs % 

DIRETO DA REDE - NÃO 
ARMAZENA 220 57,0% 
CAIXA D AGUA COM TAMPA 136 35,2% 
BALDE/GARRAFA/VASILHA 17 4,4% 
OUTROS 7 1,8% 
SEM INFORMAÇÃO 4 1,0% 

Acondicionamento de 
Água 

 

CAIXA D AGUA SEM TAMPA 2 ,5% 
Total 387 100,0% 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

OBS. Foram excluídos 53 imóveis agrupados na categoria não se aplica – vago 24, em 
construção 7, morador ausente 16 e recusa 6. Total de imóveis: 440. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 
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Em relação ao serviço de energia elétrica, também se observa uma grande maioria de 

moradias com fornecimento padrão, segundo os entrevistados (81,1%). Aqueles que estão mais 

sujeitos a riscos, por ligações clandestinas, representam 17,8% e deve-se ressaltar a existência de 

um domicílio sem energia elétrica. Através das benfeitorias e  em conjunto com a concessionária de 

energia elétrica (CELESC), serão desativadas as ligações clandestinas, regularizando a situação na 

área e acabando com o risco de acidentes. 

 

Totalização de Imóveis Segundo o Tipo de Abastecimento de 
Energia Elétrica 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
    Abs % 

PADRÃO 314 81,1% 
GAMBIARRA (GATO) 69 17,8% 
SEM INFORMAÇÃO 3 0,8% 

Energia 
Elétrica 

NÃO TEM 1 0,3% 
Total 387 100,0% 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

OBS. Foram excluídos 53 imóveis agrupados na categoria Não se aplica – vago 24, em 
construção 7, morador ausente 16 e recusa 6; total de imóveis pesquisados 440. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
A presença de instalações sanitárias no interior das moradias só é observada em pouco mais 

de 76%. As moradias que apresentam banheiros externos ou coletivos totalizam 14,5%. A situação 
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mais crítica é verificada quanto aos domicílios que não possuem instalações sanitárias (8,8%). Este 

problema será equacionado pelo Programa, conforme a descrição contida no Item 2.5.  

 

Totalização de Domicílios Segundo o Uso de Instalações 
Sanitárias 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
 Abs % 

INDIVIDUAL INTERNO 279 76,4% 
NÃO TEM 32 8,8% 
COLETIVO 30 8,2% 
INDIVIDUAL 
EXTERNO 23 6,3% 

Uso de Instalações 
Sanitárias 

SEM INFORMAÇÃO 01 0,3% 
Total 366 100,0% 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
 
 
 
 
 

Entre aqueles domicílios que possuem instalações sanitárias, vale destacar os que não 

possuem vaso sanitário, cerca de 10%, representando insalubridade às famílias residentes, que serão 

atendidas pelo Programa. 
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Totalização de Domicílios Segundo a Presença de Equipamentos 
Sanitários (vaso) 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
    Abs % 

SIM 327 89,6% 
NÃO 36 9,9% Vaso Sanitário 
SEM INFORMAÇÃO 2 0,5% 

Total 366 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

Outro indicador que se refere ao adensamento da área nos domicílios pode ser observado 

quando analisamos o número de famílias por moradia. A grande maioria delas é ocupada por apenas 

uma família (97,3%). Entretanto, vale destacar o caso de 12 famílias convivendo em uma mesma 

moradia, correspondendo a 2,7% do total. Estes casos serão analisados individualmente, para que 

possam ser realocados.  

 
 

Domicílios Segundo Número de Famílias 
Conviventes 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  Abs % 

1 FAMÍLIA 356 97,3% 
2 FAMÍLIAS 09 2,4% 
4 FAMÍLIAS 01 0,3% 

Total 366 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
 
 

O Morro do Mocotó revela um elevado grau de atendimento de coleta dos resíduos sólidos, 

com 94,6% das famílias indicando que acondicionam o lixo para a coleta. Há, ainda, moradores que 

lançam o lixo em terrenos baldios, valas, vias públicas e até mesmo promovem queimada em seus 

terrenos. Estas formas inadequadas de destinação dos resíduos sólidos são verificadas em 5,5% dos 

domicílios. Atualmente, a Companhia de Melhoramentos da Capital – COMCAP, mantém dois 

garís, equipados com carrinhos de mão para efetuarem o recolhimento do lixo em cada domicílio 

que são depositados nas três caixas estacionárias tipo Brooks existentes na localidade para posterior 

translado. Serão instaladas grandes caixas para coleta regular de lixo e a realização de trabalho 

educativo junto as escolas e comunidade sobre Educação Sanitária e Ambiental. 
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Totalização de Imóveis Segundo a Forma de Destinação do Lixo 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

  Abs % 
COLETA 365 94,6% 
TERRENO BALDIO 7 1,8% 
SEM INFORMAÇÃO 7 1,6% 
VIA PÚBLICA 5 1,3% 
QUEIMADO NO QUINTAL 2 0,5% 

 Destinação do 
Lixo  

VALA 1 0,3% 
Total 387 100,0% 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

OBS. Foram excluídos 53 imóveis agrupados na categoria Não se Aplica – vago 24, em 
construção 7, morador ausente 16 e recusa 6, total de imóveis- 440. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
 

O indicador de esgotamento sanitário presente nas moradias do Morro do Mocotó revela um 

elevado grau de insalubridade, com condições não propícias à saúde pública, sendo que apenas 

77,2% das moradias está ligada à rede de esgoto. Este problema será equacionado através das ações 

de melhorias de infra-estrutura, que abrangerão toda população. Neste item, especificamente, com a 

correção do sistema existente de esgotamento sanitário e com a implantação de nova rede coletora, 

que será ligada à tubulação principal, que passa na Rua Silva Jardim ( Prainha),  e chega à Estação 

de Tratamento de Esgoto da Cidade, localizada no Aterro da Baia Sul.  

 
 

Totalização de Imóveis Segundo o Tipo de Esgotamento Sanitário 
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Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  Abs % 

REDE DE ESGOTO 298 77,2% 
FOSSA 41 10,6% 
A CÉU ABERTO 27 7,0% 
OUTROS 12 3,1% 
SEM INFORMAÇÃO 4 1,0% 

Esgotamento 
Sanitário 

NÃO SABE 4 1,0% 
Total 387 100,0% 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

OBS.  Foram excluídos 53 imóveis agrupados na categoria Não se Aplica – Vago 24, em 
construção 7, morador ausente 16 e recusa 6: total de imóveis 440. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

2.10. Identificação dos chefes de família: gênero, escolaridade, profissão, renda 

 

Em relação aos chefes de família segundo o gênero, temos um elevado percentual de 

mulheres que assumem esta função. Das 378 famílias cadastradas na área de intervenção, 154 são 

dirigidas por mulheres, representando 40,7% do universo pesquisado.  

 
 

Totalização de Chefes de Família Segundo Sexo 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

  Abs % 
Sexo FEMININO 154 40,7% 
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MASCULINO 224 59,3% 
Total 378 100,0% 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 
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FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
 

Com  relação ao estado civil, verifica-se que é relativamente elevado o percentual de chefes 

de famílias na área que não têm cônjuge. Do total de chefes pesquisados, 39,9%, ou seja, mais de 

um terço do universo, declararam que são solteiros (13,5%), viúvos (11,1%), separados ou 

divorciados (15,3%). Essa situação é acentuada no segmento feminino. Das 154 chefes mulheres 

que dirigem suas respectivas famílias, 72,1% não têm companheiro que lhes ajudem na manutenção 

e direção da unidade familiar.  

 

 

 

Chefes de Família, por Sexo, Segundo Estado Civil 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

Sexo 

Masculino Feminino Total   Estado Civil 

Abs. % Abs. % Abs. % 
Solteiro 25 11,2 26 16,9 51 13,5 

Casado / Amigado 184 82,1 43 27,9 227 60,1 

Viúvo 03 1,3 39 25,3 42 11,1 

Separado / Divorciado 12 5,4 46 29,9 58 15,3 
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TOTAL 224 100,0 154 100,0 378 100,0 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
A escolaridade dos chefes de família revela-se em patamares baixos. Pouco mais de 11% são 

alfabetizados e analfabetos. Em seguida, temos os demais níveis de ensino com uma concentração 

grande no ensino fundamental (67%). Apenas 16,7% dos chefes declararam ter atingido o ensino 

médio e 08,% ter tido acesso ao nível superior de ensino. 

 
 

Totalização Chefes de Família Segundo Escolaridade 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

  Abs % 
Analfabetos 35 9,3% 
Alfabetizados 7 1,9% 
1ª a 4ª série (ensino fundamental) 114 30,2% 
5ª a 8ª série (ensino fundamental) 139 36,8% 
1ª A 3ª série (ensino médio) 63 16,7% 
Supletivo (ensino fundamental) 5 1,3% 
Supletivo (ensino médio) 3 0,8% 
Superior incompleto 2 0,5% 
Superior completo 1 0,3% 
Outros 3 0,8% 

Escolaridade 

Sem informação 6 1,6% 
Total 378 100,0% 

 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
O baixo nível de escolaridade da população tem rebatido direto sobre o quadro profissional, 

que apresenta trabalhadores , na maioria dos casos, sem qualificação e com dificuldade de inserção 

no mercado de trabalho. Quanto ao primeiro aspecto, observa-se na listagem das principais 

profissões que predominam entre os chefes de famílias da área, por ordem de importância numérica 

decrescente, os serviços gerais (8,5%), as empregadas domésticas (6,5%), os vigilantes / guardas 

noturnos / vigias (5,8%) e os pedreiros com 5,4%. 

 
 
 
 

Chefes de Familia Segundo Profissão 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ  

Profissão Abs % 
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Serviços Gerais 25 8,5 
Empregada Doméstica 19 6,5 

Vigias/ guardas Noturnos / Vigilantes 17 5,8 
Pedreiros 16 5,4 

Ajud/ Auxiliar de Limpeza 14 4,8 
Faxineira / Diarista 12 4,1 

Militar 10 3,4 
Pintor 10 3,4 

Ajudante Geral 08 2,7 
Atendente de Estacionamento 08 2,7 

Servente 07 2,4 
Ajud. / Aux. / Servente de Pedreiro 06 2,0 

Cozinheiro 05 1,7 
Vendedor (a) 05 1,7 

Segurança / Guardete / Chefe de Segurança 05 1,7 
Funcionário Público 05 1,7 

Balconista 04 1,4 
Porteiro 04 1,4 

comerciante / lojista 04 1,4 
Ajud. / Auxiliar cozinha 04 1,4 

Outros 99 33,6 
Sem informação 07 2,4 

Total 294 100,0 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do       Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

OBS: Excluídos: do lar (17), aposentados e pensionistas (61), Estudantes (02) e Doentes     

 inválidos (04) 

   

Analisando a renda familiar, observa-se que 45,0% das unidades pesquisadas estão em um 

nível patamar de renda mensal de 0 a 2 salários mínimos. No extrato inferior, com rendimento 

mensal de 0 a 1 salário mínimo,  situam-se 16,2% das famílias residentes da área. No outro extremo 

da pirâmide de renda, estão localizadas 12,1% com rendimentos superior a 5 salários mínimos. A 

maior incidência por extrato de renda foi registrada no intervalo de 2 a 3 salários mínimos, onde se 

situam 20,9% das famílias pesquisadas 

 

A pesquisa censitária aponta os patamares de renda das famílias segundo as classes abaixo 

(em SM). Vale destacar que, enquanto critério de elegibilidade, o projeto Habitar Brasil BID prevê 

o atendimento de áreas com mais de 60% das famílias recebendo até 3 Salários Mínimos. O Morro 
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do Mocotó apresenta um percentual superior a esta marca, com 65,9% das famílias nesta faixa de 

rendimento. 

 
Totalização de Famílias Segundo Faixas de Renda Familiar 

Bairro MORRO DO MOCOTÓ  
  Abs % 

Sem Renda 10 2,7% 
Até 0,5 SM 9 2,5% 
> 0,5 a 1 SM 40 11,0% 
> 1 a 1,5 SM 39 10,7% 
> 1,5 a 2 SM 66 18,1% 
> 2 a 3 SM 76 20,9% 
> 3 a 4 SM 47 12,9% 
> 4 a 5 SM 33 9,1% 
> 5 a 7 SM 20 5,5% 
> 7 a 10 SM 17 4,7% 

Faixa Renda 
Familiar 

Acima de 10 
SM 7 1,9% 

Total 364 100,0% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do       Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

OBS: Excluídas 14 famílias cujos chefes não informaram a renda. 
 

Entre os chefes de famílias, o nível de desemprego (12,4%) apresenta-se abaixo do número 

registrado para o conjunto da população (18,3%). Destaca-se que a presença de aposentado / 

pensionista é bem mais significativo entre os chefes de famílias ( 17,2%) do que na população 

acima de 16 anos ( 11,85).  

Efetuando um cruzamento dos itens “sem renda” do quadro famílias segundo renda com o 

item “desempregado”, leva-nos a concluir que das 44, cujos chefes estão desempregados, 34 desses 

grupos contam com a renda de outros membros.    

 

 

Chefes de Famílias Segundo Situação ocupacional 
Bairro MORRO DO MOCOTÓ 

Situação Ocupacional Número Absoluto Número Relativo 

Empregado com carteira 

Empregado sem carteira 

Desempregado 

146 

30 

44 

41,1 

8,5 

12,4 
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Autônomo 

Bico 

Aposentado/pensionista 

Outros 

Sem informação 

46 

24 

61 

03 

01 

13,0 

6,8 

17,2 

0,8 

0,3 

TOTAL 355 100,00 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do       Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

OBS: Excluídos 23 chefes de famílias que declararam não estar voltados para o mercado de 

trabalho, incluindo na categoria “do lar” (17), “estudante” (02) e Doente Inválido (04). 

2.11. Identificação das Organizações de Base 

Fundado em 14 de novembro de 1977, o Conselho Comunitário da Prainha, tem sua sede à 

rua 13 de maio no próprio bairro. Regida por estatuto próprio, com forma hierarquizada de 

composição. A  atual diretoria foi empossada em 06 de dezembro de 2001, tendo o Senhor Eli como 

presidente.  

Este Conselho abrange geograficamente, cinco comunidades –José Mendes, Mocotó, Morro 

do Bode, Queimada e Mariquinha que se faz presente através das organizações de  moradores. 

Em sua sede está sendo desenvolvido o curso de eletricista comercial e já estão abertas as 

inscrições para os cursos de zelador e garçon. Com isto pretende capacitar profissionalmente 75 

moradores. 

Especificamente na comunidade do Morro do Mocotó, acontece diariamente a oficina de 

danças para 20 meninas entre 08 e 12 anos.  

A comunidade do Morro do Mocotó, não possui um canal que expresse as reivindicações de 

suas necessidades junto ao poder público, apesar de possui uma Associação de Moradores  

constituída legalmente.   

Percebeu-se, durante a pesquisa, que  83% dos entrevistados não citaram nomes de líderes 

locais, dos restantes, 27%, indicaram lideranças, destacando-se Sr. Quinho e tia Edwirges, seguidos 

de Carlos Henrique e Dona Dete. Como pode se perceber no quadro abaixo: 

 

Lideranças Números 
Absolutos 

Números 
Relativos 

Senhor Quinho 

Tia Edwirges 

32 

32 

7,4 

7,4 
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Carlos Henrique 

Dona Dete 

Sr. Eli 

Lalo 

Carlão 

Outros / não informou 

10 

08 

07 

05 

04 

325 

2,3 

1,9 

1,6 

1,2 

0,9 

77,4 

TOTAL 433 100,0 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do       Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

A maioria da população , 70,7% declarou na pesquisa que não participa ou freqüenta 

instituições comunitárias. A participação maior da comunidade se dá, através das diversas 

instituições religiosas, com 25,3%. Alguns inclusive com atividades sociais através das 

organizações religiosas. Cabe salientar que menos de 1% mencionaram reconhecer associação de 

moradores, conforme quadro que segue: 

Instituições Números 
Absolutos 

Números 
Relativos 

Associação de 
moradores 

Instituições religiosas 
(só culto) 

Instituições religiosas 
(atividades sociais) 

 

Outros 

Não participa 

Misto 

03 

 

75 

 

26 

 

08 

282 

05 

0,8 

 

18,8 

 

6,5 

 

2,0 

70,7 

1,3 

TOTAL 399 100,0 

FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do       Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 

As representações e lideranças comunitárias tornam-se mais evidenciadas quando da 

organização de atividades para o carnaval, visto que a comunidade possui uma escola de samba, a 

Grêmio Recreativo Protegidos da Princesa. 
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A mobilização dos moradores em torno dos principais problemas da comunidade deve-se a 

iniciativa como a do Centro de Educação e Evangelização Popular – CEDEP. Entidade que nasceu 

em 1987, em virtude do contexto social emergente da grande Florianópolis, especificamente o fluxo 

migratório desordenado e empobrecimento das classes populares que determinaram o surgimento de 

novos núcleos comunitários com  infra-estrutura precária.  Assim o CEDEP já há 14 anos assessora 

e apoia as iniciativas das classes populares organizadas. No maciço do Morro da Cruz, esta 

Entidade, sob a liderança do Padre Vilson, realiza um trabalho de articulação entre as diversas 

organizações que compõem a região.  

Este relevante trabalho visa  fomentar uma mobilização em torno principalmente da 

população jovem, participando de fóruns de discussão e esclarecendo a  sobre seu compromisso 

com  a realidade do morro.  

Esta intervenção é efetuada a partir de das comissões que estão em atividades no momento: 

educação e meio ambiente. 

A Comissão de Educação, envolve diversos atores sociais como a Secretaria Municipal de 

Educação, as Escolas que atendem a comunidade, ONG,s e Empresas Cidadãs. As linhas de atuação 

são os projetos de Formação de Professores, Merenda sem Agrotóxico e Melhoria de Infra-estrutura 

na Educação (Recursos humanos, pedagógicos e de infra-estrutura). 

Conclui-se, pois, que a organização comunitária local apresenta-se fragilizada, uma vez que 

as lideranças são pontuais, geralmente vinculadas a serviços e / ou entidades externas, de origem 

religiosa ou  cultural.  

2.12. Identificação da População sobre o projeto 

O presente projeto contempla um conjunto de ações priorizadas a partir do envolvimento da 

comunidade em reuniões comunitárias e através de contatos com lideranças e profissionais que 

atuam no local e de visitas domiciliares. 

Em março de 2002, como seqüência 

ao diagnóstico, foram realizadas reuniões 

com os representantes da comunidade e 

lideranças atuantes na região dos morros do 

mocotó, Bode e Queimada, com o objetivo de 

promover a devolução dos principais 

indicadores  bem como a apresentação do 

Projeto Bom Abrigo e o conjunto de 
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intervenções urbanísticas previstas pela Prefeitura, através do Programa Habitar Brasil BID. O 

conjunto de obras e ações propostas baseou-se nas demandas apontadas pelo diagnóstico social e 

em estudo de campo promovido pela PMF. Para esta etapa do trabalho, foi estruturada uma agenda 

de reuniões setoriais, conjuntamente com os representantes das comunidades, para que fosse 

atingida toda a população dos morros. Para tanto, foram convidados 15 jovens da comunidade para 

desempenhar o papel de mobilizadores das reuniões e divulgadores do Programa. 

                         Houve apresentação do Programa e treinamento desta equipe nos dias 23 e 24 de 

março de 2002 com a definição da agenda de 5 reuniões para os dias 25, 26 e 27 de março. As 

quatro  primeiras reuniões foram no Centro Comunitário da Prainha nos horários das 18:30H e 

19:30H.   No dia 27 foi promovida a 5ª reunião. 

                        

Para apresentação à população foram utilizados o diagnóstico integrado e o projeto 

urbanístico desenvolvido para área: obras no sistema viário, drenagem e contenção de encostas, 

saneamento básico, melhorias na destinação do lixo, implantação de espaços de convivência, lazer e 

creche. Após apresentação do Projeto Bom Abrigo em suas principais propostas de intervenção, 

deu-se início à coleta de assinaturas que representasse a adesão ao Programa. 
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Quadro demonstrativo do percentual de adesão ao projeto 

Áreas Famílias Adesão Percentual 
Mocotó 378 348 92,06% 
Bode 359 305 84,95% 
Queimada 175 152 86,85% 
Total 912 805 88,26% 
FONTE: Pesquisa quantitativa Censitária realizada na Comunidade do       Morro do  Mocotó no Município de 
Florianópolis/SC em DEZ/01 pela Empresa Diagonal Urbana. 

 
 

Com a colaboração das lideranças locais, o projeto foi e está sendo devidamente 

interpretado, o que nos leva a afirmar que a maioria da população do Mocotó e Entorno, conhece e 

aprova-o em 88,26% ( conforme quadro demonstrativo do percentual de adesão ao projeto). Com 

relação ao termo de adesão do Morro do Mocotó, das 378 famílias, 92,06%, assinaram o termo de 

adesão  concordando com o projeto.  

Como o termo de adesão inicial apenas mencionava a proposta de forma genérica, foi 

realizado um laudo individual para as 75 famílias que receberiam melhorias habitacionais, sendo 

colhidas as assinaturas casa a casa, chegando a um percentual de 100%.  

A adesão específica das famílias beneficiadas com melhorias habitacionais da Área de 

Intervenção, aconteceu durante as vistorias  efetuadas pela equipe técnica ( engenheiros, assistentes 

sociais e pesquisadores). Junto a estas famílias, foram esclarecidos alguns itens do projeto, no que 

se refere ao calendário da obra, participação, custos, entre outras questões por elas levantadas.    

Após esclarecidas as  dúvidas, cada família assinou um termo de adesão (anexo nº. 8) concordando 

com as melhorias e conservação da benfeitoria recebida.   
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3. JUSTIFICATIVA  

A cidade de Florianópolis, como outras capitais brasileiras, é atingida pelas precárias  

condições de vida e ampliação dos problemas sociais relacionados à sobrevivência da população, 

evidenciando o aumento da desigualdade e a polarização social, expressos nas diversas 

manifestações de degradação da vida urbana.  

A área é o espelho das contradições dos processos de urbanização que criaram e 

intensificaram a carências e demandas típicas das metrópoles.  

A escolha da área objeto das intervenções baseou-se na determinação dos critérios de 

elegibilidade para as UAS - Unidade de Assentamentos Subnormais , descritas no Plano Estratégico 

Municipal para Assentamentos Subnormais - PEMAS na fase l do Programa HBB. 

Dentre as variáveis de elegibilidade formalizadas pelo Programa, no caso  da área do Morro 

do Mocotó, podemos citar: 

A localidade do Morro do Mocotó, foi uma das primeiras áreas de ocupação desordenada 

(há cerca de 100 anos) na cidade de Florianópolis, tornando-se, mais tarde, uma grande favela. 

Apesar da ocorrência de invasões na área por famílias de outros municípios, a maioria (81,5%)  da 

população ali existente é de naturalidade local, ou seja,  formada por indivíduos nascidos em 

Florianópolis. 

A ocupação seguiu o mesmo procedimento das demais áreas do município, ou seja, as áreas 

foram sendo ocupadas desorganizadamente, constituindo-se num núcleo habitacional sem critérios 

urbanísticos, formando, em conseqüência, um amontoado de casas separadas por becos irregulares e 

não pavimentados. É difícil a localização dos moradores através do seu endereço, como também é 

difícil o transporte de qualquer material de volume expressivo.  

Na parte superior do morro encontram-se várias rochas aflorando ao solo, em iminência de 

desabamento em cima das moradias, necessitando de muros de contenção.  

Por outro lado, apesar das características geo-morfológicas da região, onde predominam 

áreas de encosta de grande declividade e a ocorrência de blocos rochosos instáveis, houve um 

significativo adensamento populacional no lugar com 37 habitações em situação de risco (casas 

localizadas abaixo das encostas, sujeitas aos deslizamentos de terras e pedras e/ou sustentadas por 

materiais inadequados). Esta realidade, aliada à falta de infra-estrutura básica, tais como água, 

esgoto, instalações elétricas, sistema viário, entre outras, faz com que o Poder Público se mobilize 

numa atenção especial à região. Estas famílias serão remanejadas para uma área, adquirida pela 

PMF, na própria área de intervenção, conforme escritura (anexo nº. 9). 
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Os acessos viários são tortuosos, mal traçados, sem pavimentação e escorregadios, 

comprometendo a segurança e integridade física dos moradores. 

Desta forma, foi realizado um levantamento em nível de projeto básico e cadastro social das 

localidades a serem atingidas, sendo este remetido à Secretaria Especial de Desenvolvimento 

Urbano que, após uma visita técnica in loco, reconheceu a área como passível de intervenção, 

dentro dos padrões de exigência do Programa Habitar Brasil - BID. 

Ademais, a escolha da área baseou-se também nas deliberações entre a comunidade e vários 

órgãos instalados no município, fruto da agenda 21 local, iniciada em 1997, através de um processo 

democrático, participativo e representativo. No documento final da Agenda 21, a área do Mocotó,  

mereceu uma atenção especial em seu Programa 7, em especial o Capítulo 7 (anexo nº. 10), com 

detalhada proposição de desenvolvimento sustentável para a região, dentro dos aspectos sociais, de 

infra-estrutura, meio-ambiente, habitação, saúde, segurança, entre outros. 

Outro fator a ser considerado  é o aspecto sócio econômico, pois trata-se de uma 

comunidade, cuja renda familiar média, mensal, está na faixa entre 0 e 3 salários mínimos, o que 

corresponde a 65,90% das unidades pesquisadas.  

Por ser comunidade empobrecida, sofre o processo de carência em todos os níveis, o que 

tem contribuído para a evasão escolar e para o encontro de crianças e adolescentes com as ruas em 

busca de alternativas de sobrevivência e, conseqüentemente, às drogas. Do total das crianças na 

faixa de idade entre 7 a 14 anos, 4,7% estão fora do sistema de ensino.   Com a saída para o 

trabalho, os pais acabam deixando seus filhos à mercê da sorte,  sem a proteção do adulto, tornam-

se mais vulneráveis a acidentes domésticos e à violência urbana. Segundo especialistas, as longas 

horas distantes dos pais, diminui o afeto que, por sua vez, propicia,  às crianças, um 

amadurecimento emocional mais lento e inseguro. Estes tornam-se fatores complicadores com 

relação à concentração, linguagem, baixo desempenho escolar.  A falta de condições de vida digna 

provoca, não raramente, desintegração familiar. 

Dentro deste contexto e por se constituir numa comunidade com ocupação consolidada, 

necessita contar com ações efetivas que proporcionem melhoria da qualidade de vida o que 

considera-se viável através do projeto de ação integrada nas áreas urbanistica e de infra-estrutura, 

jurídica e social. 

Além da infra-estrutura necessária, desejada e tida como ponto pacífico pela comunidade, 

inicialmente, planeja-se promover  melhorias habitacionais, construção de módulo hidráulico e 

recuperação habitacional. Entretanto, face à debilidade das moradias que incidiria em elevado custo 

nas “reformas” (substituição da maior parte dos materiais, inclusive dos elementos estruturais - 

piso, estrutura telhado, paredes, etc), e face a discutível sobrevida que teriam as instalações 
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existentes, julgou-se conveniente partir para investimentos específicos na construção, também, de 

novas unidades habitacionais. 

Atendendo às demandas da comunidade e visando o entrosamento social dos moradores, 

será implantado um núcleo de equipamentos comunitários formados por Creche, Centro 

Comunitário e Centro de Saúde, além de praças e parque infantil para os moradores, em especial, 

para as crianças. 

Pela análise dos dados levantados com  a pesquisa sócio-econômica e a ampliação de nosso 

conhecimento sobre a problemática da região e anseios desta população, o que vem acontecendo 

através de reuniões comunitárias, acreditamos ser este projeto, a melhor solução para a região, 

principalmente pelo enfoque que dá ao trabalho social, visando a participação da comunidade em 

todas as fases de desenvolvimento do projeto, mantendo sempre abertos os canais de comunicação, 

acatando opiniões e colocando-as em votação, quando em situações antagônicas. 

O projeto social permeia todas as etapas de intervenção, abrangendo  a formulação do 

diagnóstico social, a priorização das ações, a construção e implementação de obras e o uso e 

preservação das benfeitorias coletivas e individuais. 

Desta forma, a comunidade está sendo exercitada em sua capacidade de análise, o que as 

leva a adotar o projeto como um direito à cidadania, aumentando a auto-estima e incentivando a 

avançar no processo produtivo. Na medida em que cada morador se percebe mais capacitado e 

incentivado a conquistar sua dignidade de vida, também começa a perceber-se parte integrante de 

um grupo, de uma comunidade, onde a associação é imprescindível para se atingir o objetivo 

comum. 

Através de capacitação e instrumentalização, as  lideranças podem se tornar agentes 

multiplicadores na democratização de conhecimentos levando, assim, a comunidade ao auto-

gerenciamento, ao mesmo tempo em que os técnicos envolvidos no trabalho e a própria instituição 

proponente, ampliam sua capacidade de implantação e  administração de Projetos Sociais.  

Conforme demonstra a pesquisa de campo, esta população está em situação fundiária 

irregular, em condições subnormais de habitabilidade e marginalizados do processo associativo 

comunitário, o que justifica a ação integrada das áreas técnicas correspondentes, na proposta de 

intervenção, com o objetivo comum de elevação da qualidade de vida desta comunidade. 

Sendo assim, passamos a elencar as ações previstas para cada área e sua correlação com  o 

todo. 
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Projeto de Urbanização 

Constitui-se em ações básicas de urbanização, drenagem e contenção de encostas do Morro 

do Mocotó e adjacências. Compreende, basicamente, as seguintes intervenções: obras no sistema 

viário, obras de drenagem e saneamento básico, obras de contenção de encostas, obras de 

implantação de espaços de convivências: e lazer centro de geração de renda e equipamentos sociais 

(creche e centro de saúde). 

Sistema Viário - o traçado viário do Morro do Mocotó tem hoje três diferentes 

características: em sua parte mais baixa as servidões são mais estreitas e confinadas entre 

residências que invadem, aqui e ali, o traçado viário. São muito quebradas e em ângulos fortes, o 

que dificulta o escoamento das águas e cria obstruções e erosões. Em cotas intermediárias 

predominam as escadarias, alternadas com fortes rampas e passarelas. A falta de um sistema regular 

de drenagem, com canaletas e muretas laterais provoca acentuada erosão no caminho das águas. Em 

cotas mais elevadas as servidões ainda não estão pavimentadas, as escadarias são de terra e madeira 

em caminhos estreitos e tortuosos que sobem o morro. Não existe sistema de esgoto sanitário e as 

condições ambientais são ruins. 

As soluções projetadas englobam a retificação, o alargamento e a pavimentação de 2.000 m 

(dois mil metros) de servidões, a construção de escadarias e passarelas em concreto, com 

implantação simultânea de sistemas de drenagem e esgotamento sanitário. 

Entre as nove servidões a serem implantadas, destacam-se:  

- as passarelas projetadas margeando o talvegue principal, cuja implantação desocupa e limpa 

a calha do curso de água e dá acesso novo as regiões mais íngremes, projetando-se pracinhas 

nas suas extremidades; 

- a servidão que faz ligação entre a Treze de Maio e o centro de convivência projetado. Sua 

implantação define o acesso novo à região central do Morro por aqueles que chegam de 

ônibus e aos prestadores de serviços que transportam suas mercadorias e produtos. 

O tratamento paisagístico, rico em alternativas com vegetação local, será garantido pelas 

soluções projetadas para proteção de taludes, através de revestimento com vegetação e biomantas. 

Centro de convivência, praças e áreas de encontro - Propõe-se a criação de um centro de 

convivência com área total de 513m2, localizada na parte central do morro, região hoje utilizada 

como vazadouro de lixo. Este Centro será composto por um salão para realização de eventos, duas 

salas para oficinas, cursos, reuniões e/ou encontros, uma secretaria, uma cozinha e 02 banheiros 

(Feminino e Masculino) e outro adaptado para portadores de deficiência. Projeta-se para o local, 

praça e quadra poliesportiva, com arquibancadas conjugadas às estruturas de contenção das 
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encostas; instalação de sistema de telefones públicos, caixas de correios, bancos de praças com 

mesas comunitárias.  

Além deste Centro, está prevista a transformação de diversas áreas degradadas em praças, 

como uma praça para crianças, com área de 60m2, localizada junto a creche a ser construída, no 

início da subida do morro, em terrenos vagos, hoje utilizados como depósito de entulhos. Esta área 

de lazer infantil vem ao encontro de anseios e proposições da comunidade e deverá conter 

equipamentos, pinturas e decoração condizentes aos interesses e necessidades desta faixa etária. 

Creche -   Construção de uma creche, com capacidade para atendimento de 100 crianças de 

zero a três anos de idade, o que estará minimizando as atuais carências de vaga,  solucionando a 

demanda reprimida. 

Centro de Geração de Renda –. O trabalho desenvolvido no período de Carnaval, com 

muita habilidade, especialmente pelas costureiras, na elaboração de fantasias para os mais de 3.500 

sambistas que compõem os blocos da Escola de Samba e dos artesãos que produzem as diversas 

alegorias, pressupõem  provável vocação produtiva da comunidade nos segmentos de vestuário e 

artesanato, que será objeto de programas de capacitação profissional e geração de trabalho e renda. 

Esta construção, portanto, possibilitará o envolvimento da comunidade durante os 365 dias do ano, 

através de oficinas sócio educativas, cursos profissionalizantes, formação de grupos de produção, 

entre outras alternativas de geração de renda, utilizando o carnaval como mola propulsora.  A maior 

festa popular que é uma manifestação de arte, cultura e diversão,  poderá ser, também, sinônimo de 

desenvolvimento comunitário e geração de renda.  

Centro de Saúde -   Construção de um centro de saúde, dentro dos padrões dos já 

existentes, coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde, com capacidade para atendimento 

médico e odontológico, bem como para realização de reuniões e palestras para seus usuários.  

Drenagem e saneamento básico -   Um principal talvegue desce o Morro do Mocotó e 

conduz às águas pluviais e servidas de suas bacias, sendo cruzado pelas servidões de acesso que 

sobem o morro e é ocupado por casas e apêndices. Seu leito é obstruído por lixos e por 

estrangulamentos provocados por obras em residências particulares que vêem se apossando e 

invadindo o espaço das servidões. Sua calha mais alta é bastante íngreme e em grande parte usada 

como depósito de lixo. 

A canalização do talvegue principal com diversas soluções de engenharia e a implantação de 

rede coletora de esgotos sanitários em seu leito, é a principal obra de saneamento e drenagem 

projetada na parte alta do morro. 
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Uma nova servidão será implantada juntamente com o seu traçado. São 100 metros de 

conjunto de passarelas e escadarias que subirão o morro ao longo deste talvegue, facilitando o 

acesso e a limpeza da calha e coleta do lixo em seus cruzamentos principais. Sua calha   mais baixa 

será desviada e canalizada em galerias retangulares de concreto. Deixará de passar por baixo das 

atuais casas que obstruem o escoamento e terá sua calha ampliada. 

Nas regiões de cotas intermediárias, a calha atual será alargada e protegida e terá sistema 

misto de drenagem, com galerias, canaletas de pé de talude, muretas laterais e escadarias 

hidráulicas. 

Redes coletoras secundária, foram projetadas, interligando-se com o talvegue principal. 

Outras obras localizadas de drenagem foram projetadas, recolocando-se galerias e canaletas a céu 

aberto. 

São obras que visam desviar o atual leito obstruído por residências, implantando galerias e 

canais nos traçados das servidões. A desobstrução e limpeza das calhas ocupadas, a canalização e 

retificação de alguns trechos, visando desobstruir as linhas de água e implantação de redes de 

drenagem com caixas de passagem e captação constituem as principais obras de drenagem 

projetada. 

Encostas / proteção e contenção-  As encostas do Morro do Mocotó apresentam 

escorregamento de pequeno porte, com alturas médias de 3 metros. Em geral são encostas que 

tendem a deslizar para cima das casas implantadas junto aos cortes de terreno. A região mais alta 

apresenta grandes blocos de rochas, necessitando fixação com tirantes, telas e contrafortes de 

concreto. Diversas soluções foram projetadas, englobando muros de contenção em concreto armado 

e em concreto ciclópico, muros e cortinas atirantadas. Para proteção de taludes naturais projetou-se 

soluções de revestimentos com argamassa de cimento sobre telas soldadas, caixas de terra armanda, 

biomantas e revestimento vegetal.  

 

Benfeitorias habitacionais individuais  

 

Com relação a moradia, serão atendidas 113 famílias, compreendidas na Área de 

Intervenção, ou seja, nos 53.078,32 m2. legalizados e interligados em duas áreas, uma  de 

propriedade da Prefeitura e a outra originária da COHAB, em processo de transferência para a 

Prefeitura junto ao Patrimônio da União. Está previsto a edificação de 38 unidades de alvenaria, 

seguindo os padrões de um sobrado, conforme já foi construído na Comunidade do Chico Mendes, 

sendo cada unidade, com área total construída de 42m2, contendo dois quartos, sala, cozinha e 

banheiro devidamente equipado. Resumindo, as benfeitorias habitacionais compreendem: 
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17 Unidades Sanitárias, constituídas de banheiro e tanque para lavar roupa. 

11 Módulos Hidráulicos, formados por banheiro (vaso sanitário, pia e chuveiro), tanque 

para lavar roupa e cozinha com pia para lavar louça. 

33 Melhorias Habitacionais, representadas pelas substituições de telhados, paredes, pisos, 

janelas, portas, que permitirão moradias dignas e habitáveis. 

38 Novas Casas, face ao estado precário dos imóveis ocupados. 

04 Módulos Hidráulicos  com Melhorias Habitacionais 

10 Unidades Sanitárias com Melhorias Habitacionais 

 

Projeto Ambiental 

O sistema de coleta de lixo no Morro do Mocotó somente tem regularidade na área mais 

baixa do morro. Nas regiões de cotas intermediárias e daí para cima, o lixo vem sendo depositado 

de forma irregular, lançado em talvegues, no leito de canaletas, em áreas desocupadas e em algumas 

esquinas. Não existem caixas de coleta de grandes dimensões, nem sistema regular de coleta nesta 

região mais alta.  

Para tal problema as soluções previstas são a colocação de três grandes conteiners para 

coleta seletiva e com a melhoria do sistema viário, será possível o acesso do caminhão do lixo nas 

partes mais altas.  

O Morro do Mocotó é atendido em 80% pelo sistema de coleta de esgoto sanitário. A rede 

existente apresenta muitos rompimentos e vazamentos, com ligações feitas de forma irregular que 

levam os despejos diretamente para as galerias pluviais existentes.  

A região de cotas mais altas, onde não existe pavimentação, não dispõe de rede coletora. 

Muitas moradias situadas nas margens das galerias ou sobre as mesmas, lançam seus despejos 

diretamente nas galerias pluviais. Para tal problemática está previsto a construção de uma nova rede 

de esgoto sanitário. 

As ações de educação sanitária ambiental têm, como ênfase, a preservação dos sistemas 

implantados, a correta utilização dos equipamentos instalados, a melhoria da saúde da população 

beneficiada, com as intervenções de urbanização e saneamento básico.  

Estas ações serão desenvolvidas em parcerias com as escolas e comunidade, enfocando as 

questões sócio ambientais. 

 



77 

Tais questões incluem a poluição dos córregos, as enchentes provocadas pela ocupação 

desordenada do espaço urbano e das áreas de proteção de mananciais, bem como a saúde ambiental, 

doenças epidemiológicas e de veiculação hídrica e hábitos de higiene e sanitária. 

 

Projeto Jurídico 

Segundo pesquisa realizada pela Diagonal Urbana, com relação a titularidade do lote, dos 

293 entrevistados 213 declaram serem os titulares, sendo que deste último universo, 166 afirmam 

possuir comprovação. 

Cabe salientar que estas informações obtidas em Dez/2001 através da pesquisa, não condiz 

com o levantamento realizado  nos cartórios de registros de imóveis do Município. As escrituras 

(anexo nº. 4), bem demonstram que a titularidade de uma parte da área pertence a PMF e a outra à 

COHAB, por cessão de uso. 

Face a atual situação de irregularidade fundiária em que se encontra esta comunidade, a 

Prefeitura  Municipal de Florianópolis  efetivará a regularização de toda a área de intervenção - 

Morro do Mocotó. Com relação ao terreno, será respeitada a situação jurídica existente entre os 

ocupantes e a COHAB, efetuando a transferência do imóvel para os mesmos.  Quanto as famílias a 

serem beneficiadas com as 38 novas unidades habitacionais será firmado  Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda (minuta em anexo nº. 11), conforme as regras formuladas pelo 

Conselho do Fundo Municipal de Integração Social. O contrato será assinado no momento da 

entrega das chaves. Com base no instrumento " Lar Legal" provimento Nº 37 do Tribunal de Justiça 

de Santa Catarina,  as  famílias beneficiadas com melhorias habitacionais, não terão ônus.  

A comunidade estará sendo orientada e refletindo sobre seus direitos e deveres, durante todo 

o processo de legalização e efetivação dos contratos, pelos técnicos sociais e pela  equipe jurídica 

do Programa. 
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4. OBJETIVO GERAL  

 

Promover a urbanização da área do Morro do Mocotó, buscando a integridade física dos 

moradores que residem em áreas de risco, estimulando a capacidade de geração de renda a 

preservação do meio ambiente , o fortalecimento da organização e participação local em todas as 

etapas de construção deste processo onde terão melhorias de habitabilidade.  

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Mobilização e Organização Comunitária 

 

Promover a articulação entre os profissionais dos programas , projetos , serviços e 

componentes da rede de intervenção, desenvolvendo um sistema de cooperação e parcerias e 

potencializando as estruturas existentes; 

Executar a gestão participativa através do envolvimento dos moradores nas discussões e 

tomada de decisões quanto às demandas levantadas no decorrer deste projeto. 

Educação Sanitária e Ambiental 

Desencadear processo educativo de mudança de valores e práticas individuais e coletivas, 

estabelecendo inter-relação entre o novo ambiente construído, o ambiente natural e as condições de 

vida e de saúde. 

Capacitação profissional e Geração de Renda 

Propiciar o acesso dos moradores da comunidade à alternativas para qualificação 

profissional e geração de renda.  

 

 

 

 

6. RISCOS E MEDIDAS 
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A participação comunitária nos processos de intervenção em áreas degradadas é peça 

fundamental para assegurar uma maior integração entre proposições técnicas e os múltiplos e 

variados interesses dos beneficiários. 

A integração das ações de caráter físico, jurídico e social é um dos mecanismos prioritários 

para a obtenção de um marco urbano satisfatório. 

As medidas a serem adotadas para garantir esta integração, exigirão uma forte e eficiente 

formação de parcerias entre os órgãos municipais, concessionárias de serviços, empresas 

contratadas e a população beneficiária, podendo contribuir para dar um caráter mais abrangente às 

intervenções, tornando-as sinérgicas e de longo alcance, conforme podemos observar no quadro 

abaixo: 
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RISCOS MEDIDAS 

Urbanísticos 
• Ocupações indevidas e não 

conservação das áreas de uso 
coletivo (praças, áreas verdes); 

• Reocupação das áreas de risco; 
 
• Atrasos nas obras de urbanização. 

Urbanísticas 
• Conscientização através do Projeto de Participação 

Comunitária, da responsabilidade coletiva com o bem 
público; 

•  Implantação de ações de fiscalização, através de 
agentes públicos e comunitários; 

• Discussão com a comunidade quanto ao cronograma 
físico da obra, para proceder as devidas readequações. 

Participação Comunitária 
• Reduzido envolvimento das 

famílias ao processo de 
participação comunitária; 

• Uso indevido dos espaços e 
depredação dos espaços, 
equipamentos ou eventos 
comunitários; 

• Substituição da população de 
origem em razão de valorização 
imobiliária. 

Participação Comunitária 
• Avaliação e intensificação dos processos e canais de 

mobilização comunitária, junto a representações 
comunitárias e em visitas domiciliares; 

• Ações sócio educativas junto à crianças, adolescentes e 
grupos familiares ( encontros, dinâmicas grupais e 
oficinas) 

• Atuação em parceria com escolas, centros de saúde e 
outras organizações comunitárias, locais ou próximas, 
para desenvolver processo de conscientização junto 
aos usuários de equipamentos e  outros. 

• Estabelecimento de mecanismos legais  para a fixação 
da população no local. 

Econômicos/Sociais 
• Parcerias não efetivadas com 

organismos públicos ou privados 
para a alavancagem do Projeto; 

• Comunidade sem condições de  
arcar com os custos advindos da 
cobrança das tarifas das 
concessionárias de serviços             
( água, luz, esgoto); 

• Continuidade e aumento do número  
de crianças e adolescentes em 
situação de rua. 

Econômicos/Sociais 
• Instalação de uma comissão; 

(governo/privado/comunidade) cujo papel será o de 
mapear e estabelecer prioridades de ação; 

• Articulação com as  concessionárias de serviços para 
vislumbrar alternativas como: tarifas sociais 
escalonadas; 

• Orientação quanto ao  consumo racional de água e luz 
e administração do orçamento doméstico; 

• Ampliação do número de participação das crianças e 
adolescentes da  comunidade em Programas como 
PETI, Agente Jovem, Bolsa Escola. 
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7. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

O êxito deste projeto depende do envolvimento da comunidade para legitimar   as 

proposições oficiais e estabelecer um processo decisório, através da participação ativa e consciente. 

Assim, pretende-se desenvolver e fortalecer os canais de participação da população, considerando 

seus desejos, interesses e necessidades. 

Para conferirmos legitimidade, viabilidade e sustentabilidade ao projeto, torna-se então 

imprescindível que se defina uma política clara de participação popular. 

A socialização e a transparência nas ações dos profissionais envolvidos são premissas 

básicas para implantarmos o processo de Gestão Participativa, que consiste na ampla discussão e 

deliberação das ações desenvolvidas. 

Portanto, esta participação deverá envolver organizações já existentes, representações 

comunitárias, famílias, grupos diversos e o potencial humano local. 

Tendo como viés de atuação a perspectiva educativa e coletiva, todo processo será baseado 

na ação / reflexão / ação, em todas as etapas do projeto bem como o estabelecimento de regras, a 

solidariedade e o respeito. 

O envolvimento da comunidade é parte integrante de todas as fases do projeto, desde a pré-

contratação da obra, conforme descrito a seguir: 

Fase pré-contratual  e Planejamento 

Nesta fase houve a identificação das lideranças e organizações existentes, elaboração do 

perfil da comunidade e a caracterização da área de intervenção através de uma pesquisa censitária , 

onde todos os moradores responderam questionário aberto, podendo manifestar sua opinião acerca 

da problemática que envolve a comunidade e sugestões para a intervenção. A participação direta e 

irrestrita da população, nesta pesquisa, possibilitou traçar as ações correspondente as demandas 

comunitárias 

Efetuou-se cinco reuniões na comunidade com as principais lideranças, Prefeita Municipal , 

Secretários Municipais e  técnicos do poder público, em que foi proposta a implantação do referido 

projeto. 
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Nesta etapa, também considerada de planejamento foram desencadeados  processos de 

articulação com a comunidade para interpretação do Projeto,  de forma transparente e participativa. 

Destaque para o vínculo estabelecido entre a equipe técnica e os agentes de saúde. 

Será instalado nesta etapa o Plantão de informações que funcionará 3 vezes na semana, na 

sede do Conselho Comunitário da Prainha. 

Com relação à participação financeira dos moradores, evidencia-se que não haverá custos  

para a população em virtude das benfeitorias coletivas e individuais. Contudo, tais melhorias 

acarretarão em tarifas às concessionárias de água, luz e esgoto que, provavelmente, serão repassadas 

aos usuários.  

Quanto as famílias a serem beneficiadas com as 38 novas unidades habitacionais, será 

firmado  Contrato de Compromisso de Compra e Venda, conforme as regras formuladas pelo 

Conselho do Fundo Municipal de Integração Social. O contrato será assinado no momento da 

entrega das chaves. 

O processo de adesão do Projeto pela comunidade, tanto no nível coletivo quanto no 

individual, já realizado no período pré-contratual, o que envolveu a interpretação e discussão com 

grupos de moradores e, individualmente, com cada família. 

Execução 

 

Quando da execução das propostas propriamente ditas, a participação dos beneficiários será 

mais intensa, caracterizando-se pela constante discussão sobre os projetos físico e social a serem 

implantados, os transtornos que porventura venham ocorrer durante as obras, bem como a 

manutenção do novo ambiente e equipamentos. 

A participação dar-se-á pelo envolvimento dos moradores nas atividades de mobilização e 

organização comunitária, educação ambiental e capacitação e geração de renda objetivando a 

legitimação de novos padrões de comportamento frente a nova realidade. 

As comissões temáticas serão um expressivo instrumento de mobilização e construção de 

um saber mais elaborado, superando o senso comum à análise contextualizada. 

Com o fortalecimento da Associação dos Moradores do Morro do Mocotó, atualmente 

desativada, pretende-se garantir o caráter deliberativo da comunidade resgatando o poder 

participativo. 
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Todas as ações a serem desenvolvidas (gincana, passeios, mutirões, cursos, entre outros) 

serão planejadas, executadas e avaliadas com a população. 

Propõe-se com isto, em escala progressiva envolver os cidadãos, de acordo com seu ritmo e 

disponibilidade. 

Enfim, objetiva-se instrumentalizar as lideranças e coordenadores dos projetos existentes na 

área, acerca de conteúdos modernos de gerenciamento estratégico, cujo enfoque é o planejamento 

com visão a longo prazo. 

Pós-execução 

Após a execução das obras, a participação dos beneficiários deverá estar consolidada através 

da autonomia e auto-gestão da comunidade, pré-requisitos para a continuidade e sustentabilidade 

dos trabalhos. 

O acompanhamento social, nesta etapa, continuará envolvendo os grupos representativos 

existentes, em todo o processo de atuação, enfatizando a busca de autonomia e motivando os líderes 

para exercitarem as práticas de gestão comunitária. 

 

8 . IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Anteriormente à contratação da obra, foram realizadas algumas ações consideradas pré-

requisitos para consolidação da proposta de urbanização e participação comunitária na Comunidade 

do Mocotó. Esta etapa de trabalho confunde-se e estende-se para as fases posteriores, 

essencialmente, a de planejamento, destacando-se Pesquisa Censitária evidenciando os aspectos 

sócio-econômicos e de infra-estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Participação Comunitária 

Monitoramento/ Avaliação 

1ª ETAPA 
Planejamento das Ações (pré 

execução das obras) 

2ª ETAPA 
Implantação das Ações (Processo 

de obras) 

3ª ETAPA 
Acompanhamento das Ações (pós 

obras) 
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8.1.  1º Etapa - Planejamento  

Refere-se ao período que antecede à execução das obras constituindo-se numa fase de 

identificação das lideranças e das organizações bem como de implantação de mecanismos para 

consolidação da participação comunitária. Inicia-se com a construção do perfil da comunidade, a 

partir da pesquisa censitária junto aos domicílios, realizada na fase de pré-contratação da obra, o 

que possibilita identificar as reais demandas para o projeto integrado. 

Junto aos moradores e profissionais, das diversas áreas com atuação na comunidade, já 

foram interpretados os trabalhos que serão desenvolvidos bem como iniciou-se discussão, junto aos 

representantes da comunidade, quanto as formas de acompanhamento do projeto e planejamento das 

ações. Também, já foi desencadeado processo de adesão coletiva e individual. 

Esta etapa culminou com a adesão dos moradores ao projeto, que receberão melhorias em 

suas residências, manifestarem-se através de um termo de adesão individual, dando ciência dos 

benefícios a serem recebidos, bem como sua contrapartida, no que se refere à manutenção e 

conservação dos espaços particulares e coletivos, além do engajamento em atividades comunitárias. 

  

Nesta etapa, destacam-se dois diferentes momentos: 

 

Pré contratual: 

� Reuniões com equipe  da UEM para o planejamento das atividades; 

� Realização do levantamento sócio econômico; 

� Contato com entidades representativas; 

� Caracterização e identificação dos equipamentos e serviços comunitários existentes e 

necessários; 

� Análise dos dados em conjunto aos diversos setores da PMF; 

� Identificação das lideranças comunitárias e organizações comunitárias; 

� Encontros comunitários para retorno dos dados da realidade social pesquisada ; 

� reuniões e contatos para adesão do projeto; 

� Seleção e definição das famílias a serem  beneficiadas a partir de levantamento 

específico da equipe de engenharia ;  
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Pré – execução das obras: 

� Reuniões com equipe  da UEM para o planejamento das atividades; 

� Contatos com entidades representativas; 

� Elaboração e distribuição de boletins informativos; 

� Elaboração  do cronograma físico e financeiro da obra e divulgação; 

� Criação e funcionamento de um plantão de informações; 

� Produção divulgação de  materiais educativos; 

� Realização de uma pesquisa sócio econômica, junto as famílias que serão atendidas com 

novas unidades habitacionais, para apuração da capacidade de pagamento; 

� Criação de 3 comissões (habitação, equipamentos comunitários e infra-estrutura)  de 

representantes da comunidade para acompanhamento da obra; 

� Aquisição de equipamentos permanentes para área social . 

 

2ª Etapa – Implantação das Ações (durante o processo de obras) 

Nesta fase procura-se desencadear discussão com a população no sentido de prepará-las para 

receberem as obras de infra-estrutura e urbanísticas. 

Para efeito metodológico, o Projeto de Participação Comunitária apresenta-se desmembrado 

em três modalidades de intervenção que se distinguem a partir da sua linha de atuação básica, 

porém interagem e complementam-se no dia-a-dia da comunidade: 

o Mobilização e Organização Comunitária 

o Educação Sanitária e Ambiental 

o Capacitação Profissional e Geração de Renda 
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8.2.1. Mobilização e Organização Comunitária 

Apresentação 

Contempla um conjunto articulado de ações e organização comunitária junto ao Morro do 

Mocotó, através dos eixos intervenção: 

� Socialização de informações; 

� Valorização de conteúdo, identidade cultural e potencial humano; 

� Parcerias (Articulação comunitária) 

O trabalho sócio educativo é o elemento-chave para execução deste projeto que tem como 

base a informação, participação e mobilização comunitária. 

Parte considerável do desnível entre indivíduos, deve-se à desigualdade de oportunidades 

relativas ao desenvolvimento da capacidade de aprender e concretizar inovações. Por outro lado, 

educar nesta sociedade, significa muito mais que treinar as pessoas, pois,  trata-se de investir na 

criação de competências suficiente no processo de tomada de decisões fundamentadas no 

conhecimento. Trata-se também de formar os indivíduos para "aprender a aprender", de modo a 

serem capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da sociedade. 

Justificativa  

De acordo com informações da equipe de Abordagem de Rua da Secretaria de Habitação, 

Trabalho e Desenvolvimento Social, de um total de 104 crianças e adolescentes que fazem das ruas 

centrais espaço de moradia e subsistência, 12% são oriundos da comunidade do Mocotó. Em 

contrapartida, segundo levantamento sócio econômico e notícias veiculadas, diariamente, mostram 

que as famílias desta localidade convivem com o uso e tráfico de drogas e  conseqüentemente 

violência e criminalidade. Isto gera muita insegurança quanto a sobrevivência e futuro daqueles 

moradores que além de ser um problema relativo à polícia é, também, uma questão a ser trabalhada  

pelas políticas sociais. Daí a necessidade de ações mais efetivas e atrativas para manutenção e 

educação das crianças e adolescentes na própria comunidade. 

De outro lado, são poucos os equipamentos e serviços básicos de assistência social, 

educação e saúde existente na área ou próximos, visto que a grande maioria serve a cidade como um 

todo. Desta forma conclui-se que uma boa parte da população do Morro do Mocotó está carente de 

informações e ações que indiquem novas perspectivas para a melhoria da qualidade de vida. 
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Quanto a organização e representação comunitária, que segundo diagnóstico social da área, 

apresenta-se fragilizado e fragmentado, parece haver mais concentração de esforços em torno do 

carnaval, uma vez que existe, no local, uma associação de escola de samba. Este fato deve ser 

melhor utilizado e resgatado para o desenvolvimento social e comunitário local, com o 

envolvimento e preparação de mais lideranças e outros grupos representativos.  

O amparo  às identidades culturais e o fortalecimento de canais de expressão existentes, 

resultarão em benefícios evidentes, na forma de incremento da atividade  e de desenvolvimento da 

cidadania. 

Portanto, urge desenvolver um processo de dinamização e otimização dos espaços e 

potenciais humanos existentes, de acordo com interesses locais e ação integrada entre os três 

setores: governo, sociedade civil e iniciativa privada. 

Objetivo Geral 

Instrumentalizar os moradores para a tomada de decisões e escolha acerca de todos os 

aspectos na vida em sociedade que as afetam, seja no grupo familiar ou através de organizações 

comunitárias.  

Objetivos Específicos: 

 

� Oportunizar o acesso a informações sobre benefícios, serviços e programas disponíveis, 

bem como todo processo de implantação e execução deste projeto; 

� Acompanhar o processo de regularização fundiária;  

� Contribuir para o fortalecimento das organizações representativas locais; 

� Executar a gestão democrática através da participação dos moradores nas discussões e 

tomada de decisões quanto as demandas levantadas no decorrer deste projeto; 

� Promover ações de apoio sócio familiar e prevenção de riscos sociais; 

� Possibilitar aos jovens envolvidos em atividades ilegais,  alternativas que permitam 

aumentar sua participação na vida em comunidade, o retorno escolar, a capacitação e 

inserção no mercado de trabalho; 

� Prover lideranças comunitárias existentes com meios adequados de gestão, bem como 

estimulando o surgimento de outras; 
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� Ampliar o número de participantes em projetos sociais desenvolvidos na comunidade, 

bem como àqueles de âmbito municipal ( Acompanhamento sócio familiar – PETI – 

Agente Jovem – Bolsa Escola); 

� Prevenir a evasão de crianças e adolescentes para as ruas, oferecendo mais e melhores 

serviços na área social; 

� Desenvolver hábitos de convivência e de lazer aproveitando as praças e espaços 

comunitários construídos;  

� Planejar junto as famílias que serão beneficiadas com as novas unidades habitacionais, 

as etapas do processo de remoção. 

Ações 

Este projeto de caráter preventivo e de inclusão social pretende maximizar as oportunidades 

da população, desenvolvendo as seguintes ações:  

� Estabelecimento de parcerias com outras organizações com potencialidades para agregar 

valor ao projeto; 

� Articulação com entidades / organizações / grupos / escolas / postos de saúde; 

� Reuniões com representantes da comunidade e profissionais com atuação local; 

� Dois cursos de formação e capacitação de lideranças comunitárias; 

� Produção e divulgação de materiais educativos, com temas sobre violência doméstica, 

violência urbana, direitos do cidadão, organização comunitária e de grupos; 

� Fortalecimento e acompanhamento de  grupo de terceira idade; 

� Mobilização e articulação da comunidade para implantação de projetos voltados para 

adolescência e juventude no centro de convivência; 

� Reativar, junto a polícia militar, o Conselho de Segurança local; 

� Desenvolvimento de duas oficinas artístico - cultural ( linguagens carnavalescas); 

� Realização de torneios esportivos; 

� Palestras educativas ( grupos de terceira idade, hora de comer, reuniões de famílias e  

abertas a comunidade como um todo); 

� Reativação e acompanhamento da Associação de Moradores; 
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� Discussão  junto a comunidade as formas de gerenciamento, utilização e as atividades 

que serão  desenvolvidas no Centro de Convivência ; 

� Articulação junto à organismos governamentais e não governamentais na implementação 

de ações no Centro de Convivência;  

� Discussão e definição de critérios junto aos moradores da comunidade com relação a 

distribuição das 38 unidades habitacionais; 

� Discussão junto às famílias a serem beneficiadas com novas unidades habitacionais, com 

relação ao processo de remanejamento, que ocorrerá na própria comunidade; 

� Desencadear processo de discussão junto as lideranças comunitárias com relação a 

criação e funcionamento de um Fundo Social Comunitário; 

� Coordenação do processo de remoção das famílias beneficiadas;  

� Informações e orientações sobre o calendário das obras individuais (construção de casas 

e  melhorias), junto às famílias a serem  beneficiadas; 

� Orientação junto às famílias beneficiárias quanto à utilização adequada e apropriação 

das benfeitorias;  

� Realização de tardes de lazer. 

   

8.2.2 Educação Sanitária e Ambiental 

Apresentação 

Atendendo o que preconiza a Constituição Federal, em seu artigo 225 “ todos têm o direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo 

para as presentes e futuras gerações”. 

Este projeto visa deflagrar ações de preservação do meio ambiente e de consciência  pública 

através de uma proposta integrada, agregando ao conteúdo ecológico aspectos sociais, econômicos, 

políticos, culturais e éticos. 
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Com este enfoque  busca-se o exercício da cidadania, em que os participantes são levados a 

perceber os problemas ambientais e identificar soluções, através da participação comunitária, 

passando a tomar parte de ações que conduzam à melhoria do meio ambiente.  

Justificativa 

Ao longo do tempo tem sido possível constatar o surgimento de graves desequilíbrios no 

ambiente, em função da ação do homem. Na comunidade do Mocotó, isto torna-se visível pelo 

armazenamento de uma parte do lixo doméstico em áreas abertas, formando grandes depósitos, fato 

propício para atrair animais peçonhentos, produção de gases , mau cheiro e, consequentemente, 

provocando doenças. O diagnóstico social indica grande incidência de crianças com verminose e 

impetigo e a ocorrência de um caso de leptospirose entre os moradores. 

O fluxo migratório desordenado  e o empobrecimento das classes populares que determinam 

a construção de suas casas em áreas de preservação do meio ambiente e de riscos, faz com que a 

população instalada conviva constantemente com o perigo de deslizamentos de terras, colocando 

em risco a sua vida e de seus familiares. 

Na área de intervenção foi possível constatar que mais de 60% dos domicílios não possuem 

instalações sanitárias adequadas. Esse tipo de problema exige uma ação educativa quanto a 

manutenção e utilização dos serviços de infra-estrutura, melhorias habitacionais e preservação do 

meio ambiente, a serem instalados. 

A maioria das residências divide espaços com animais de estimação principalmente cães, o 

que também contribui para a proliferação de doenças como escabiose, pediculose e verminose. 

Um outro ponto marcante refere-se as ligações de esgoto, que devido a inexistência de uma 

prática de preservação ambiental e sanitária por parte dos moradores, acaba por ocorrer 

entupimentos, mau cheiro e o próprio esgoto sendo lançado pelas vielas.    

Objetivo geral 

Desencadear processo educativo de mudança de valores e práticas individuais e coletivas, 

estabelecendo inter-relação entre o novo ambiente construído, o ambiente natural e as condições de 

vida e de saúde. 

Objetivos específicos 

� Sensibilizar a população beneficiária, preparando-a para a correta apropriação, uso 

adequado e manutenção dos componentes de infra-estrutura social, sanitária e ambiental 

existentes na área; 
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� Preparar moradores da comunidade para serem agentes multiplicadores de ações para 

enfrentamento dos problemas ambientais e sanitários; 

� Fortalecer os trabalhos das comissões relacionadas às questões de saúde e meio 

ambiente; 

� Sensibilizar a comunidade para a coleta seletiva de lixo; 

� Despertar para novos hábitos, combatendo desperdícios de energia e água, evitando, 

assim, agressões ao meio ambiente e para uma melhor aplicação da renda familiar.  

 

Ações 

� Seminário “Mocotó Antes e Depois” diagnosticando a situação ambiental atual da 

comunidade, demonstrando o  impacto das ações propostas na área da educação 

ambiental e sanitária. 

� Palestras e ou encontros temáticos (higiene, saúde, saneamento básico, áreas verdes , 

animais domésticos, manutenção de caixas d’água, instalações hidro-sanitárias, 

manutenção de fossas); 

� Organização de 3 visitas com grupos de moradores (à estação de tratamento de esgoto, 

Centro de triagem de resíduos sólidos e Reserva Ambiental da Lagoa do Peri); 

� Organização a cada três meses, de mutirões de limpeza; 

� Mobilização para separação e destino adequado do lixo; 

� Implantação da coleta seletiva de lixo; 

� Organização de uma gincana ecológica; 

� Oficinas sobre plantio de mudas, jardinagem, hortas domiciliares, coleta de lixo 

doméstico e construção de objetos a partir de material reciclável; 

� Elaboração e distribuição de material educativo sobre doenças causadas por veiculação 

hídrica, manipulação inadequada dos alimentos, problemas de higiene pessoal e 

doméstica, saneamento básico e ambiental; 

� Trabalho articulado com  a Comissão de Meio Ambiente  ( já existente) e agentes 

comunitários de saúde para desenvolver um trabalho educativo direcionados à 

preservação do meio ambiente e prevenção de  doenças; 



92 

� Curso de capacitação na área de preservação do meio ambiente, para agentes 

multiplicadores; 

� Encontros com agentes multiplicadores. 

8.2.3. Capacitação Profissional e Geração de Renda 

Apresentação 

O mundo do trabalho, em função das revoluções das estruturas produtivas,  está em 

constante metamorfose. Os empregos e atividades tradicionais são transformados, substituídos e até 

eliminados. 

Eis o desafio: gerar mais e melhores alternativas de trabalho e geração de renda, que possam 

chegar à população de baixa renda e às minorias marginalizadas. É essencial, portanto, ampliar a 

empregabilidade dos trabalhadores, por meio de aprendizado continuado e do desenvolvimento de 

novas habilidades e competências, sobretudo quanto ao acesso a conhecimentos profissionais, de 

acordo com a tendência de mercado. 

A mão-de-obra qualificada, capaz de atender às exigências da sociedade, é, assim, 

fundamental para assegurar trabalho digno e adequadamente remunerado. 

O presente projeto pretende, através de ações voltadas para a qualificação profissional e 

geração de renda, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Mocotó, para 

que essas pessoas possam corresponder aos requisitos para inserção no mercado de trabalho e da 

economia moderna.    

Justificativa  

São 864 pessoas na comunidade do Mocotó em idade produtiva, sendo  que o baixo nível de 

escolaridade tem refletido diretamente sobre o quadro profissional, na maioria dos casos, sem 

qualificação e com dificuldades de inserção no mercado de trabalho: 

- Com relação ao aspecto baixa qualificação, observa-se que predominam, entre os chefes de 

famílias da área, o desenvolvimento de atividades como de serviços gerais, empregadas 

domésticas, pedreiros e vigias; 

- O percentual de chefes de família desempregados ou realizando “bicos”, na data da 

pesquisa, é de grande relevância e atingiu 19,2%. Sendo que, também, 8,5 % estão inseridos  

em trabalho informal; 



93 

- Que 45,0% das  unidades pesquisadas possuem renda mensal de 0 a 2 salários mínimos. No 

extrato inferior, com rendimento mensal de 0 a 1 salário mínimo, se situam 16,2% das 

famílias residentes da área. No outro extremo da pirâmide de renda, estão localizadas 12,1% 

com rendimentos superior a 5 salários mínimos. A maior incidência por extrato de renda foi 

registrada no intervalo de 2 a 3 salários mínimos, onde se situam 20,9% das famílias 

pesquisadas; 

Necessário se faz investir na capacitação profissional para toda população acima de 16 anos, 

proporcionando rendimentos que possam garantir qualidade de vida, evitando o 

envolvimento de crianças e adolescentes, precocemente, no trabalho. 

Objetivo Geral: 

Oportunizar aos moradores da comunidade o acesso a alternativas de qualificação  

profissional e de geração e aumento da renda familiar.  

Objetivos Específicos: 

� Oportunizar o acesso a cursos de capacitação profissional, respeitando as potencialidade 

da população e a capacidade de absorção do mercado de trabalho local; 

� Estimular a participação da população em atividades produtivas de caráter individual e 

coletivo;  

� Ampliar as oportunidades de trabalho e alternativas de geração de renda, de acordo com 

o perfil da comunidade; 

� Oportunizar melhores condições de acesso ao trabalho, através da qualificação 

profissional; 

� Desenvolver ações articuladas com instituições parceiras 

 

Ações 

� Aprofundamento do perfil produtivo da comunidade, através de um levantamento 

censitário; 

� Articulação com entidades parceiras bem como formalizar convênios para implantação 

de cursos; 

� Planejamento dos cursos de qualificação profissional nas áreas detectadas a partir do 

perfil da comunidade e da análise da capacidade de absorção do mercado; 
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� Divulgação dos cursos junto à comunidade através dos organismos existentes; 

� Desenvolvimento e acompanhamento dos cursos de qualificação profissional; 

� Incentivo à formação de grupos associativos e cooperativas de produção e serviços com 

noções de empreendedorismo; 

� Organização de frentes temporárias de trabalho; 

� Orientação e encaminhamento  para o mercado de trabalho, através de entidades como 

SINE, Agências de empregos, mídia etc. 

� Aquisição de equipamentos para cursos de profissionalização. 

Observação 

O conteúdo programático dos cursos profissionalizantes,  permeará   a formação de grupos 

de produção e /ou serviços, bem como para a gestão dos empreendimentos produtivos.  

Será também enfatizado o compromisso individual para a sustentabilidade do grupo de 

produção e / ou serviços, situando os integrantes enquanto empreendedores e não menos executores 

de tarefas. 

8.3  3ª Etapa – Acompanhamento das Ações  

Refere-se ao período após execução das obras. Nesta fase os projetos implantados deverão 

estar consolidados para que possam ter continuidade e sejam sustentáveis com o gerenciamento da 

própria comunidade.  

Os objetivos básicos desta etapa são: 

� Acompanhar a dinâmica comunitária face as transformações geradas pelo projeto; 

� Dinamizar o uso racional e a gestão comunitária dos serviços e dos equipamentos 

coletivos na área; 

� Implementar as ações de geração de renda e de capacitação profissional; 

� Acompanhar e orientar as famílias beneficiadas com melhorias e ampliações 

habitacionais individuais; 

� Esclarecer os beneficiários da regularização fundiária sobre as implicações jurídicas e da 

importância dos resultados desta  ação; 

� Intensificar as ações de educação sanitária e ambiental para a correta utilização e 

manutenção dos sistemas implantados. 
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Para tanto deverão ser realizadas as seguintes ações: 

� Discussão com a comunidade do uso racional do meio ambiente; 

� Visitas domiciliares e reuniões junto às famílias beneficiárias das melhorias  das 

unidades habitacionais e regularização fundiária, para acompanhamento e orientação, 

quanto ao uso adequado e preservação das benfeitorias recebidas; 

� Assessorar aos grupos comunitários formados; 

� Eventos  educativos  quanto a utilização e manutenção de serviços e equipamentos 

coletivos; 

� Regularização de documentos e interlocução com os responsáveis e chefes de famílias 

para assinatura do contrato ; 

� Orientação quanto as formas alternativas de geração de renda; 

� Realização de  reuniões periódicas, entre equipe executora e  comunidade para avaliação 

do projeto de intervenção urbanística e social; 

� Realização de reuniões entre equipe executora / CEF para avaliação do projeto de 

intervenção urbanística e social; 

� Orientação junto às famílias beneficiadas quanto a utilização adequada e apropriação das 

benfeitorias; 

� Seminário de avaliação final com todos atores envolvidos no projeto (comunidade, 

lideranças, técnicos, representantes U.E.M., entre outros); 

� Continuidade do atendimento do plantão social. 

8.4 Instrumental técnico operativo 

Em Serviço Social é concebido como o conjunto articulado de instrumentos e técnicas que 

permeiam a operacionalização da ação profissional. Atribui-se então ao instrumento a natureza 

estratégica / tática do fazer profissional e a técnica  habilidade/ criatividade no uso deste: 

Planejamento e Avaliação; 

Pesquisa; 

Observações, abordagens, visitas domiciliares e institucionais; 

Entrevistas, contatos e enquetes; 
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Informações; 

Assembléias e Reuniões; 

Cadastros; 

Registros: (relatórios, atas , fotos, vídeos e diário de campo); 

Assessoria; 

Seminários, cursos, oficinas e palestras; 

Campanhas educativas; 

Mediação; 

Dinâmica de grupo e outros 

Estudos de casos; 

Comissões temáticas. 

Recursos Materiais 

Impressos (cartilhas, folders, cartazes); 

Micro computador e suprimentos; 

Equipamentos esportivos; 

Equipamentos para cursos profissionalizantes; 

Prêmios para atividades educativas (concursos / gincanas); 

Mapas. 
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9.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento consistirá no ato de acompanhar e  avaliar os  dados e comportamentos da 

população. Será  realizado no decorrer de todas atividades do projeto, visando seu aperfeiçoamento, 

a partir da identificação dos riscos e oportunidades. 

Este mecanismo estará presente em todas as etapas do projeto, ou seja, Planejamento, 

Implementação e Acompanhamento. Deverá ser contínuo e sistemático. A avaliação do impacto do 

projeto terá como referência os indicadores de resultados que,  por se constituírem em mecanismos 

reveladores da realidade, possibilitam a aplicação de medidas corretivas necessárias em caso do 

afastamento dos padrões desejáveis. 

A avaliação dar-se-á em quatro níveis de atuação:  

1- Específica – Avaliação realizada pela equipe técnica da área social, que 

acontecerá mensalmente inclusive  para subsidiar a elaboração dos relatórios 

mensais a serem encaminhados à Caixa; 

2- Ampliada – Acontecerá bimestralmente com todos os integrantes da UEM, que 

avaliarão os diversos aspectos do projeto: engenharia, social, ambiental e 

jurídico, verificando a  coerência das ações; 

3- Comunitária -   Acontecerá mensalmente com técnicos da área social e 

entidades representativas / comunidade ( associações de moradores, escolas, 

centros de saúde entre outros), havendo a participação dos técnicos das demais 

áreas ( engenharia, ambiental e jurídico) quando  necessário; 

4- Inter-institucional – Avaliação entre equipe executora do projeto e 

representantes da Caixa Econômica Federal, Conselhos e outras entidades que 

poderão ser agregadas neste projeto. Esta avaliação  acontecerá mensalmente 

através do relatório à ser encaminhado à Caixa e trimestralmente à SEDU/PR. 

Neste processo, todos emitem um julgamento de sua própria atuação, avaliam a 

efetividade das ações, o alcance dos objetivos e deixam-se avaliar pela própria 

comunidade.  

A coleta de dados não deve restringir-se, apenas, a estudos estatísticos. O depoimento de 

usuários e população deve revelar outras faces do processo. Portanto, serão adotados instrumentais 

quantitativos e qualitativos, em caráter aberto, devendo haver retorno das informações colhidas à 

população, semestralmente. 
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Pretende-se ao finalizar este projeto, realizar um seminário de avaliação.  

A seguir, pontuam-se alguns indicadores que deverão embasar a avaliação do projeto: 

Mobilização e Organização Comunitária 

Indicadores  Meios de Verificação Parâmetros Aceitáveis 

- Número de lideranças surgidas; Aumento de 40%  

- Número de participantes em 
reuniões; 

50% a 60% dos convidados 

- Número de moradores 
envolvidos em atividades 
educativas, reuniões e 
comissões; 

60% a 70% dos Convidados 

Número de parcerias 
estabelecidas; 

40% a 50% dos contatos e 
articulações efetuadas 

Número de profissionais, de 
outros órgãos / setores 
envolvidos com o projeto; 

20% 

Freqüência dos integrantes em 
cada comissão; 

70% a 80% 

Número de crianças, 
adolescentes e famílias 
envolvidas em programas, 
projetos e serviços sociais. 

80% a 90% dos moradores 

Número de melhorias e 
ampliações habitacionais por 
iniciativa dos moradores. 

20% a 30% 

Comparativo das ocorrências das 
situações de risco e 
vulnerabilidade antes e pós- 
execução do projeto; 

 

 

 

 

 

- Atas de reuniões 

- Listas de presença 

- Registros fotográficos e 
videográficos 

- Registros defesa civil 

- Relatórios de reuniões  

Redução em pelo menos de 
30% 

 

Capacitação  profissional e geração de renda 

Indicadores  Meios de Verificação Parâmetros Aceitáveis 

Número de pessoas inscritas 
nos cursos X Nº pessoas 
concluíram  

 

Entre 80% a 90% 
(conclusão) 

Demanda para cursos X 
atendimento; 

 

 

 

  

               100% 
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Número de inserção ao 
mercado do trabalho; 

 

Entre 70% a 80% entre os 
cursistas 

Comparativo do Nº de 
empregados formais e 
informais,  antes e pós 
execução do projeto ; 

 

Aumento em pelo menos 
40% das pessoas inseridas 
em serviços formais 

Comparativo da renda familiar 
e renda familiar per capita 
antes e após a implantação dos 
programas de geração de 
renda; 

 

- Relatórios de reuniões 

- Fichas de inscrições 

- Relatório de 
acompanhamento 

- Listas de presenças  

- Levantamento sócio-
econômico ( pós projeto)  

10% a 20% do valor da renda 
familiar 

 

Educação Sanitária e  Ambiental 

Indicadores  Meios de Verificação Parâmetros Aceitáveis 

Participação dos integrantes na 
comissão de meio ambiente; 

 80% 

Nº de participantes em 
mutirões; 

80 a 90% 

Número de agentes 
multiplicadores; 

Até 10% dos moradores 

Número de adesão à coleta 
seletiva do lixo 

45% a 55% 

Número de  pessoas envolvidas 
em  ações de preservação do 
meio ambiente 

40% a 50% do total dos 
moradores 

Comparativo das ocorrências 

de atos de vandalismo antes e 

pós-execução do projeto. 

 

- Relatórios de reuniões 

- Fichas de inscrições 

- Relatório de 
acompanhamento 

- Listas de presenças  

- Levantamento sócio-
econômico ( pós projeto) 

Redução em pelo menos em 
50% 
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11. CUSTOS 
 
11.1 Mobilização e Organização Comunitária 
 
Item Discriminação Unid Qdad

e 
Valor unit Proponente Concedente Total  

1 Material de consumo - - - 8.500,00 - 8.500,00 
 Sub Total    8.500,00  8.500,00 
2 Equipamentos       
 Vídeo cassete 7 cabeças stereo c/ 

controle 
Un 01 412,00 - 412,00 412,00 

 Televisor color, 20 polegadas com 
controle remoto 

Un 01 487,00 - 487,00 487,00 

 Câmera filmadora com grau de 
aproximação 

Un 01 1.607,00 - 1.607,00 1.607,00 

 Mini system CD/ Type / Tuner  Un 01 343,00 - 343,00 343,00 
 Retroprojetor 2015 ABG Un 01 510,00 - 510,00 510,00 
 Tela de projeção para slides ( 1,5m x 

1,5m) com tripê s/ rodinhas 
Un 01 259,00 - 259,00 259,00 

 Microcomputador – Monitor 15’, 128 
Mb RAM, HD 20 Gb, placa vídeo 32 
Mb on board com partilhada, fax 
modem 56 Kb on board, placa de som 
on board, drive 1,44 Mb, Gabinete 
ATK teclado mouse pad , kit 
multimídia 

Un 01 2.929,00 - 2.929,00 2.929,00 

 Impressora jato de tinta Un 01 262,00 - 262,00 262,00 
 Estabilizador Un 01 48,00 - 48,00 48,00 
 Máquina fotográfica digital   Un 01 2.240,00 - 2.240,00 2.240,00 
 Megafone Un 01 180,00 - 180,00 180,00 
 Microfones Un 02 105,00 - 210,00 210,00 
 Tripé para microfone Un 01 60,00 - 60,00 60,00 
 Quadro branco ( 1m x 1m) para pincel Un 01 55,00 - 55,00 55,00 
 Sub Total     9.602,00 9.602,00 
3 Custos com Atividades ou eventos       
 Materiais educativos Vb 01 3.987,00 - 3.987,00 3.987,00 
 Oficinas culturais / carnaval  meses 06 2.840,00 - 17.040,00 17.040,00 
 Torneios esportivos evento 02 1.900,00 - 3.800,00 3.800,00 
 Palestras educativas Unid. 42 80,00 - 3.360,00 3.360,00 
 Registro videográfico Vb 01 8.600,00 - 8.600,00 8.600,00 
 Remanej. Das famílias Unid. 03 210,00 - 630,00 630,00 
 Sub Total    - 37.417,00 37.417,00 
4 Serviços de Terceiros       
 Capacitação de lideranças Unid 02 1.500,00 - 3.000,00 3.000,00 
 Contratação de consultor para 

assessorar na gestão do projeto de 
participação comunitária 

horas 608 50,00 - 30.400,00 30.400,00 

 Treinamento  para equipe técnica Vb 01 3.600,00 - 3.600,00 3.600,00 
 Boletins informativos edições 09 1.000,00 - 9.000,00 9.000,00 
 Seminário de Avaliação Unid. 01 1.939,00 - 1.939,00 1.939,00 

 Sub Total     47.939,00 47.939,00 
 TOTAL    8.500,00 94.958,00 103.458,00 
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11.2 Educação Sanitária e Ambiental 
 
Item Discriminação Unid Qdade Valor unit Proponente Concedente Total  
1 Material de consumo Vb. 01 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 
 Sub Total    5.000,00  5.000,00 
2 Custos com Atividades ou eventos       
 Visitas educativas Unid 03 680,00 - 2.040,00 2.040,00 
 Mutirões de limpeza Unid 03 550,00 - 1.650,00 1.650,00 
 Gincana ecológica * Unid 01 3.800,00 - 3.800,00 3.800,00 
 Oficinas horta/lixo/jardinagem. Unid 05 870,00 - 4.350,00 4.350,00 
 Produção de material educativos Unid 07 1.050,00 - 7.350,00 7.350,00 
 Seminários com  agentes 

multiplicadores 
Unid 02 236,00 - 472,00 472,00 

 Sub Total     19.662,00 19.662,00 
        
3 Serviços de Terceiros       
 Seminário (Mocotó Antes .e Depois) Unid. 02 1.800,00 - 3.600,00 3.600,00 
 Capacitação  agentes multiplicadores Unid. 01 1.630,00  1.630,00 1.630,00 
 Palestras /Encontros Unid. 03 370,00 - 1.110,00 1.110,00 
 Sub Total     6.340,00 6.340,00 
 TOTAL    5.000,00 26.002,00 31.002,00 
 
* Gincana acontecerá no decorrer do mês de outubro/2002  
 
 
 
11.3 Capacitação Profissional e Geração de Renda 
 
Item Discriminação Unid Qdade Valor unit Proponente Concedente Total  
1 Material de consumo Vb. 01 6.000,00 6.000,00 - 6.000,00 
 Sub Total    6.000,00  6.000,00 
2 Custos com Atividades ou eventos       
 Pesquisa perfil produtivo Vb 01 1.500,00 1.500,00 - 1.500,00 
 Divulgação dos cursos Unid. 03 400,00 1.200,00 - 1.200,00 
 Cursos profissionalizantes Unid. 09 2.000,00 18.000,00 - 18.000,00 
 Projeto Frentes Temporárias de trabalho Unid. 03 6.780,00 20,340,00 - 20,340,00 
 Sub Total    41.040,00  41.040,00 
3 Serviços de Terceiros       
 Palestras Unid. 04 150,00 600,00 - 600,00 
 Consultoria Horas 200 40,00 8.000,00 - 8.000,00 
 Sub Total    8.600,00  8.600,00 
 TOTAL    55.640,00 - 55.640,00 
 
 

Síntese dos custos 
 

 Mobilização e 
Organização 
Comunitária 

Educação 
Sanitária e 
Ambiental 

Capacitação 
Profissional e 

Geração de Renda 

 
Total 

Repasse  94.958,00 26.002,00 - 120.960,00 
Contrapartida 8.500,00 5.000,00 55.640,00 69.140,00 
Total Investimento 103.458,00 31.002,00 55.640,00 190.100,00 
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13. CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Para formular e acompanhar a execução de projetos na área social, contemplando a 

participação comunitária, na perspectiva desenvolvimento social integral, a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis, especificamente a Secretaria de Habitação Trabalho e Desenvolvimento Social, 

necessita de maior qualificação do quadro funcional, para responder com maior eficácia as 

exigências que este projeto demanda. 

Para tanto propõem-se a realização de cursos de aprimoramento profissional nos  seguintes 

temas: 

- Planejamento estratégico participativo; 

- Metodologia de trabalho grupal e comunitário; 

- Pesquisa social, manipulação de indicadores sociais e avaliação  qualitativa dos resultados; 

- Informática e sistema de dados. 

Para viabilização deste projeto é fundamental a contratação de serviços de assessoria e 

consultoria nas áreas: Meio ambiente, Capacitação profissional e empreendedorismo, pesquisa e 

análise de dados. 

O desenvolvimento deste projeto contará com a participação de profissionais da área social e 

estagiários ( 01 Assistente Social , 02 Estagiários de Serviço social e 02 estagiários de pedagogia), 

que serão coordenados por um profissional de carreira há 14 anos da PMF, graduado em serviço 

social pela UFSC e pedagogia pela UDESC. O profissional em questão, atuou durante o período de 

estágio obrigatório curricular, com o grêmio estudantil do Instituto Estadual de Educação. Sua 

primeira atividade desenvolvida no Departamento de Desenvolvimento Social – PMF, foi de 

mobilização comunitária na implantação do Sistema Único de Saúde. Foi chefe da Divisão da 

Criança e do Adolescente no período entre 1990 à 1992. Integrou a comissão provisória que 

implantou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, atividade marcada pela 

mobilização da comunidade frente a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pela 

elaboração do projeto de Lei de criação do referido Conselho. Foi Conselheira do CMDCA em 

1993. Neste mesmo ano atuou como Assistente Social do Projeto de Atendimento à Meninos de 

Rua ( Agronômica) e integrou a equipe que elaborou o projeto “Casa da Liberdade –Espaço 

Cidadão”. Em parceria com outro profissional, implantou em 1995 o projeto “ Informática 

Educativa – Linguagem Logo” , direcionado às crianças das comunidades no Maciço do Morro da 
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Cruz. Entre 1995 e 1997 atuou como Assistente Social nos projetos Casa da Liberdade e 

Abordagem de Rua. Em 1999, implantou o projeto “ Hora de Comer -  Combate a Desnutrição 

Infantil”, e atuou diretamente junto a um grupo de familiares na comunidade da Caeira do Saco dos 

Limões. Tem participado desde a primeira versão da elaboração do Plano Municipal de Assistência 

Social. Integrou / coordenou  processos de elaboração de projetos, destaque para “ Rede Cidadão da 

Gente”, “ Cidade da Criança” , “Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ( âmbito municipal)” 

e “Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência”. No ano de 2000, desencadeou processo de 

discussão e mobilização entre profissionais com atuação em projetos sociais comunitários. 

O outro profissional, possui como vínculo empregatício a AFLOV – Associação 

Florianopolitana de Voluntárias que apoia o projeto em questão. Este profissional, graduou-se em 

Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1986. Enquanto acadêmica, 

implantou o Serviço Social no Fórum do Município de Palhoça, atuou no Instituto Psiquiátrico e no 

Condomínio de Pescador Homens do Mar na Comunidade de Sambaqui. 

Na EPAGRE, realizou sua primeira experiência profissional, desenvolvendo trabalho de 

extensão rural e pesqueira, na comunidade de Imbituba.  

A partir de 1999, foi contratada pela Associação Florianopolitana de Voluntárias e passou a 

atuar com comunidades de baixa renda, especialmente no conjunto Habitacional Vila União, 

atuando em diversas atividades: Projeto Hora de Comer, assessoria para a Associação de 

Moradores, acompanhamento dos grupos de produção, organização de eventos locais, 

acompanhamento familiar e supervisão de projetos específicos ( escolinha de arte e esporte). 

Será contratada uma consultoria para assessorar a equipe técnica na elaboração do 

planejamento operativo das ações a serem desenvolvidas,  na construção documental, inclusive na 

elaboração dos relatórios mensais e trimestrais a serem encaminhados à CAIXA/SEDU e materiais 

educativos, pedagógicos e de divulgação, na implementação de atividades/eventos e no 

acompanhamento dos indicadores de avaliação do Projeto de Participação Comunitária. 

14. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

A sustentabilidade das ações sociais implantadas pelo projeto de Participação Comunitária 

serão garantidos através da formalização dos grupos criados e assessorados durante o processo, 

bem com através do fortalecimento das entidades existentes, que com o amparo legal poderão 

estabelecer parcerias capazes de manter e ampliar o efeito do projeto e  firmar convênios para 

obtenção / captação de recursos financeiros / humanos entre outros. 
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As cooperativas e associações formadas no decorrer do trabalho receberão assessoria com 

vista a aquisição de conjuntos de informações necessários que potencializarão sua capacidade de 

gestão em decorrência sua autonomia financeira e técnica . 

Com a permanência da equipe social da Prefeitura Municipal de Florianópolis e consultoria 

na área de intervenção por mais 12 meses, será possível intensificar as ações implantadas, ou 

equacioná-las, casos os objetivos não tenham sido alcançados e nem tenham causado impacto na 

dinâmica da comunidade. 

O contínuo processo de avaliação permite a aferição de resultados, através dos indicadores 

propostos, além do depoimento dos moradores que poderão revelar situações não desejadas pelo 

projeto.   

As ações de educação ambiental contribuirão para que os indivíduos construam novos 

comportamentos frente a sociedade e a si próprio, tornando-os responsáveis pelo uso racional dos 

recursos naturais, bem como preservação e conservação. 

Por último, cabe salientar que as entidades não governamentais serão também 

instrumentalizadas, tornando-se capazes para assumirem o gerenciamento dos trabalhos, para tanto 

será provido entre outras ações 03 cursos de formação. 

 Enfim, espera-se com este projeto contribuir para a melhoria das condições sócio-econômica  

das famílias, preservação do meio ambiente, manutenção do sistema de infra-estrutura e correta 

utilização dos equipamentos.  
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