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APRESENTAÇÃO 

 

Em atendimento ao Edital de Tomada de Preços 

n.º 633/SADM/DLCC/2008 e ao Termo de Referência 

correspondente, apresenta-se o Produto 03 – 

Necessidades Habitacionais, um dos produtos 

referentes à Etapa 02 do edital em destaque, cujo 

objeto é a elaboração do Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social do Município de Florianópolis – 

PMHIS/Florianópolis. Este documento foi preparado 

com a colaboração do Grupo Técnico Executivo – GTE 

e coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental de Florianópolis – SMHSA.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social é um instrumento de implementação do 

Sistema Nacional de Habitação – SNHIS, que objetiva promover o planejamento das ações do 

setor habitacional de forma a garantir o acesso à moradia digna, a expressão dos agentes 

sociais sobre a habitação de interesse social e a integração dos três níveis de governo. O 

Sistema Nacional de Habitação Interesse Social (SNHIS) foi regulamentado pela Lei Federal n° 

11.124 de junho de 2005 e está direcionado à população de baixa renda, especialmente a que 

se encontra limitada a rendimentos de até 3 salários mínimos e que compõe a quase totalidade 

do déficit habitacional do país. 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Soial do Município de Florianópolis, 

enquanto instrumento de planejamento a ser formulado para o enfrentamento das 

necessidades habitacionais locais da população, consiste em condição básica para adesão ao 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS. Conforme recomendações da 

Secretaria Nacional de Habitação, o PLHIS deve ser desenvolvido em 3 etapas:  

 Proposta Metodológica, que estrutura as etapas posteriores, norteia 

procedimentos, define conteúdos e estabelece como a proposta será pactuada 

com a sociedade; 

 Diagnóstico, na qual se reúnem informações sobre o déficit habitacional 

(quantitativo e qualitativo), identificando os assentamentos precários, levantando 

suas características urbanísticas, ambientais, sociais, estimando também a 

evolução das necessidades habitacionais e dimensionando os recursos 

necessários para enfrentar o problema; 

 Estratégias de ação, que consiste em mecanismos para resolver os principais 

problemas, especialmente no que se refere à habitação de interesse social, 

definidos por: diretrizes e objetivos da política local de habitação; linhas 

programáticas e ações; metas a serem alcançadas e a estimativa de recursos 

necessários para atingi-las por meio de programas ou ações, identificando as 

fontes existentes e os indicadores que permitam medir a eficácia do 

planejamento. 

Conforme Termo de Referência da Tomada de Preços nº 633/SADM/DLCC/2008 o 

PLHIS de Florianópolis é composto por 09 produtos : 

 Produto 01 (etapa I): documento contendo proposta metodológica; 

 Produto 02 (etapa II – diagnóstico): documento contendo diagnóstico 

configurando a Inserção Regional e Características do Município; 

 Produto 03 (etapa II – diagnóstico): documento contendo o estudo das 

necessidades habitacionais; 
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 Produto 04 (etapa II – diagnóstico): documento contendo o inventário das áreas 

físicas para intervenção habitacional; 

 Produto 05 (etapa II – diagnóstico): documento contendo as análises 

complementares; 

 Produto 06 (etapa II – diagnóstico): documento contendo os estudos com a 

definição dos cenários; 

 Produto 07 (etapa III – estratégias de ação): documento contendo a versão 

preliminar do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis; 

 Produto 08 (etapa III – estratégias de ação): documento contendo a versão 

complementada do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de 

Florianópolis com conteúdos obtidos a partir das audiências públicas locais, 

sendo anexados os respectivos registros, encaminhamentos e listas de 

presença. 

 Produto 09 (etapa III – estratégias de ação): documento contendo a versão final 

do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis, bem como 

os registros, encaminhamentos e listas de presença da audiência pública 

realizada. 

O presente documento refere-se ao produto 03 – necessidades habitacionais, na 

qual se caracteriza o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais, 

considerando a sua composição familiar, gênero, idade, nível de instrução e renda, além da 

composição do domicílio e o déficit habitacional quantitativo e qualitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Plano Municipal de Habitação de Interesse Social  

PMHIS . produto 03 . necessidades habitacionais  

10 

2. CONCEITUAÇÃO E METODOLOGIA 

De acordo com a Fundação João Pinheiro1 estão contemplados como necessidades 

habitacionais: o déficit (necessidade por reposição total de unidades precárias e atendimento à 

demanda reprimida); a demanda demográfica (necessidade de construção de novas unidades 

para atender ao crescimento demográfico); e a inadequação (necessidade de melhorias de 

unidades habitacionais que apresentam algum tipo de carência).  

O déficit habitacional, ou seja, a “falta” de habitação, é classificado pela reposição de 

estoque e pelo incremento de estoque. 

O déficit por reposição de estoque é formado pelo total dos domicílios rústicos, ou seja, 

domicílios sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, que resultam em desconforto 

para os moradores e risco de contaminação por doenças.  

O déficit por incremento de estoque é composto pelos domicílios improvisados, 

definidos como aqueles que ocupam locais destinados a fins não residenciais. A estes se 

somam as situações de coabitação familiar, considerando-se as famílias secundárias 

conviventes em um mesmo domicílio com a família principal, mais as famílias que vivem em 

cômodos cedidos ou alugados, como cortiços, casas de cômodos, etc. Agrega-se, ainda, para 

definir o déficit por incremento de estoque, as famílias urbanas com renda até 3 salários 

mínimos, que gastam mais de 30% do rendimento no pagamento de aluguel. 

A demanda demográfica dimensiona as moradias a serem acrescentadas ao estoque 

habitacional para acomodar o crescimento populacional projetado em um determinado período, 

sendo que o cálculo desta demanda depende da taxa de crescimento da população e da média 

de moradores por domicílio, este último refletindo o tamanho da família e os arranjos familiares. 

As necessidades habitacionais por inadequação do domicílio resultam dos domicílios 

que apresentam carência de infraestrutura, deixando de contar com pelo menos um dos 

seguintes itens: energia elétrica, rede geral de abastecimento de água com canalização 

interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. São também 

considerados nesta condição os domicílios com adensamento excessivo, ou seja, aqueles que 

apresentam o número médio de ocupantes por dormitório superior a 03, aqueles que não 

possuem banheiro, os que apresentam problemas de regularização fundiária e os domicílios 

que necessitam de manutenção dada sua depreciação.  

A utilização de tais conceitos e a aplicação da metodologia deu-se originalmente para o 

Brasil, Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas2, a partir dos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, em estudo realizado pela Fundação João 

Pinheiro em 2005. Com a publicação dos resultados da amostra e dos microdados do Censo 

                                                
1
 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Informações e Estatística .  Déficit habitacional no Brasil – Municípios 

Selecionados e Microrregiões Geográficas. Belo Horizonte. MG. 2005 

2
 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estudos Políticos e Sociais. Déficit Habitacional no Brasil. Belo 

Horizonte, 1995. 
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Demográfico de 2000 pelo IBGE, foi possível aplicar a metodologia para os municípios, 

resultando no volume: “O Déficit Habitacional no Brasil – Municípios Selecionados e 

Microrregiões Geográficas (2005) ”3.  

“O estudo comparativo entre as duas bases de dados revelou a necessidade de 

adaptações na metodologia original, em função da exclusão, no Censo Demográfico 2000, de 

algumas variáveis fundamentais para o cálculo dos indicadores e de diferenças em alguns 

conceitos adotados nas duas pesquisas. Não houve também a possibilidade de cálculo da 

depreciação dos imóveis, componente tanto do déficit quanto da inadequação de domicílios, 

em função da dificuldade de obtenção de informações para os municípios”4. Igualmente, não foi 

possível considerar a variável “ônus excessivo com aluguel” pois essa questão não constava 

no Censo Demográfico de 2000. A não inclusão, no Censo de 2000, da questão relativa ao 

material utilizado nas paredes externas do domicílio levou à necessidade de buscar 

metodologias e fontes alternativas de dados para dimensionar os domicílios rústicos. Optou-se 

por buscar, no censo de 1991, variáveis que apresentassem uma correlação significativa com 

os domicílios rústicos. A variável que maior correlação apresentou foi a falta de banheiro nos 

domicílios. Essa variável, então, foi considerada para o dimensionamento dos domicílios 

rústicos, em 2000.   

Tais adaptações metodológicas levaram à decisão de acrescentar à denominação 

déficit habitacional a palavra “básico”, indicando que neste cálculo estão incluídos os dados 

relativos à coabitação familiar, aos domicílios improvisados e aos domicílios rústicos como 

estimativa. 

Com relação aos dados que resultam nas estimativas de inadequação habitacional, o 

Censo Demográfico de 2000, apresentou maior compatibilidade conceitual com os censos 

anteriores e com as PNADs. Dessa forma, deu-se a aplicação da metodologia original, exceto 

no que diz respeito à exclusão dos cálculos de depreciação dos imóveis residenciais com mais 

de 50 anos. 

A preocupação da Fundação João Pinheiro em desenvolver uma metodologia que 

evitasse a dupla contagem nos dados entre os vários critérios permite chegar a uma totalização 

do déficit habitacional, sem riscos de superestimação por sobreposição de situações. Porém, a 

metodologia para o cálculo da inadequação habitacional não permite totalizar, uma vez que os 

critérios não são excludentes. Um mesmo domicílio pode ser inadequado por mais de um 

critério, como, por exemplo, pela falta de ligação à rede de água encanada e pela falta de 

coleta de lixo. No entanto, isto não traz problemas, uma vez que as medidas que caberão ao 

poder público tomar para promover a adequação desses domicílios são diferentes. No exemplo 

citado, a extensão da rede de água e da coleta pública de lixo. 

                                                
3
 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.  Centro de Informações e Estatística .  Déficit habitacional no Brasil –   Municípios 

Selecionados e Microrregiões Geográficas. Belo Horizonte. MG. 2005 

4
 Ibid. Pág.13 
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A metodologia desenvolvida se mostrou adequada, portanto, à realidade brasileira e à 

disponibilidade de dados. Tem sido testada e revisada há mais de 10 anos, não apenas pela 

própria Fundação João Pinheiro, mas por outras instituições de vários estados e municípios, 

com o objetivo de dimensionar as necessidades habitacionais. A sua utilização nesse 

diagnóstico do Plano de Habitação de Interesse Social de Florianópolis é, portanto, pertinente e 

demonstra potenciais para a consolidação de importantes subsídios à proposta. No entanto, a 

defasagem no tempo entre as informações censitárias e o momento da elaboração do presente 

trabalho, coloca a necessidade de atualização das estimativas, válidas para o início da década 

de 2000. Esta preocupação está presente, porém, sem a pretensão de resolvê-la, uma vez que 

não é possível, no âmbito deste Plano, atualizar a base de dados censitários, mas trabalhar 

com eles, conhecendo seus limites, buscando informações locais que possam indicar 

tendências e reforçando a necessidade de monitoramento e acompanhamento do Plano. 
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3. DÉFICIT HABITACIONAL 

O déficit habitacional pode ser dimensionado tanto em termos quantitativos (domicílios 

que demandam incremento e reposição de estoques de moradia) como qualitativos (domicílios 

em situação inadequada de moradia do ponto de vista urbanístico como falta de infraestrutura, 

serviços públicos e/ou irregularidade fundiária). 

De acordo com o Ministério das Cidades, “a mensuração das necessidades 

habitacionais constitui um enorme desafio, uma vez que atualmente enfrenta-se uma série de 

limitações em relação aos dados disponíveis”. Sendo assim, o Ministério recomenda que para o 

cálculo das necessidades habitacionais busque-se alternativas para aproximação da realidade 

tais como publicações e pesquisas oficiais existentes no município. 

3.1. Déficit habitacional de Florianópolis e sua interface regional  

A interface regional compreendida neste capítulo refere-se aos municípios conurbados 

à Florianópolis. No estudo realizado pela Fundação João Pinheiro5 encontra-se os cálculos de 

déficits para os municípios com mais de 20.000 habitantes e municípios com menos de 20.000 

residentes pertencentes a regiões metropolitanas. As tabelas a seguir trazem esses dados. 

Tabela 1: Déficit habitacional básico e domicílios vagos por localização rural e urbana, 
dos municípios conurbados à Florianópolis. 2000 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) Déficit Habitacional no Brasil – Municípios 
Selecionados e Microrregiões Geográficas 
Notas: Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos. 
            Domicílios vagos: domicílios não ocupados, excluindo-se domicílios com moradores ausentes no momento da realização do 
censo, domicílios com uso eventual. 

 

 

 

 

 

                                                
5
 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.  Centro de Informações e Estatística .  Déficit habitacional no Brasil – 

Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. Belo Horizonte. MG. 2005.  Aplicativo para visualizar os 
cálculos por Município. 

Município 
Domicílios 

Déficit habitacional básico Domicílios vagos 

Absoluto 
Percentual do 

Total dos 
Domicílios Total Urb Rur 

Percentu
al total 
Dom 

Total Urbana Rural Total Urb Rur Tot Urb Rur 

Biguaçu 13.179 11.830 1.349 880 800 80 6,68 9,91 9,09 1.201 1.040 161 9,11 

Flpolis 103.820 100.943 2.893 5.650 5.426 224 5,44 96,04 3,96 15.707 15.291 416 15,1 

Palhoça 27.655 26.362 1.293 2.217 2.087 130 8,02 94,14 5,86 2.323 2.241 82 8,4 

São José 49.809 49.193 616 3.473 3.437 36 6,97 98,96 1,04 4.960 4.877 83 9,96 
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Gráfico 1: Déficit habitacional básico nos municípios conurbados à Florianópolis 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) Déficit Habitacional no Brasil – Municípios 
Selecionados e Microrregiões Geográficas 
Notas: Dados da Tabela 1 

Em números absolutos, Florianópolis detém o maior déficit de habitações dentre os 

quatro municípios conurbados, com carência de 5.650 moradias em 2.000, conforme Tabela 1. 

No entanto, considerando a proporção do déficit em relação ao total de domicílios, Palhoça 

apresenta a maior carência, com 8,02%, seguido por São José, Biguaçu e Florianópolis 

(Gráfico 1). A ausência de oferta habitacional na cidade Florianópolis reflete, a partir destes 

números, diretamente no déficit habitacional dos municípios conurbados. 

Gráfico 2: Proporção do déficit habitacional urbano e rural em relação ao total de 
domicílios urbanos e rurais respectivamente nos municípios conurbados à Florianópolis 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) Déficit Habitacional no Brasil – Municípios 
Selecionados e Microrregiões Geográficas 
Notas: Dados da Tabela 1 

Analisando o Gráfico 2 e a Tabela 1 verifica-se que os maiores déficits em números 

absolutos estão nas áreas urbanas, porém em termos proporcionais, o déficit rural em 

Florianópolis era de 7,74% do total de domicílios rurais, e o de Palhoça chegava a 10% em 

2000. Dada a defasagem no tempo, o dado mais significativo passou a ser a proporção do 

déficit total, que chegava, no início da década, a 5,44% do total dos domicílios em 

Florianópolis. 
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Gráfico 3: Comparação do déficit habitacional absoluto com a quantidade de domicílios 
vagos em Florianópolis e municípios conurbados 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) Déficit Habitacional no Brasil – Municípios 
Selecionados e Microrregiões Geográficas 
Notas: Dados da Tabela 1 

A informação relativa aos domicílios vagos constante na Tabela 1, e apresentada no 

Gráfico 3, pode significar a disponibilidade de moradias, ou seja, a oferta de moradias. 

Confrontada com a demanda, seria suficiente para eliminar o déficit em, praticamente, todos os 

municípios conurbados de Florianópolis. A proporção de domicílios vagos gira em torno de 9% 

nos municípios da Região, chegando a 15% do total dos domicílios em Florianópolis. Em tese, 

esses números significam uma disponibilidade de domicílios suficientes para suprir a 

necessidade atual de reposição e incremento de estoque de moradias. Porém, não há 

qualificação a respeito dos dados relativos a esses imóveis. Como a pesquisa do Censo 

Demográfico registra, em os imóveis que são de uso ocasional, como casas de veraneio e os 

que, no momento da pesquisa, seus moradores não estavam em casa. desconhecimento sobre 

as características desses imóveis, dificulta a formulação de políticas voltadas para a utilização 

dessas moradias na diminuição do déficit habitacional. 
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3.2. Estudos publicados sobre o déficit habitacional de Florianópolis  

Dentre as publicações existentes sobre o déficit habitacional de Florianópolis, o 

documento elaborado pelo Engenheiro Rogério Miranda, que se baseia no crescimento dos 

domicílios entre 1994 e 2000, informa que: 

“Em 1994 uma pesquisa Perfil apontava um déficit de 20.226 unidades na Grande 
Florianópolis. Deste número, 9.506 eram famílias morando em situação inadequada e 
10.720 sem moradia alguma. Em 1994 o déficit total correspondia a 11,24% das 
moradias da região... Mantendo o mesmo percentual e considerando o crescimento 
populacional da região e o crescimento do número de moradias, temos um 
incremento natural numérico de 20.226, em 1994, para 27.200 em 2000. Na realidade 
é apenas um ajuste. Não consideramos nem o aumento de ofertas de moradias 
populares pelo governo nem tampouco o empobrecimento de partes da população, 
que causaram um aumento significativo do número de favelas na região no período 
de 1994 a 2000. Temos então um déficit hoje (2000) estimado de 27.200 unidades 
habitacionais, sendo 23.941 unidades nos quatro municípios da região conurbada - 
Palhoça, Biguaçu, São José e Florianópolis. Só em Florianópolis a falta de moradias 
adequadas chega a mais de 12.436 unidades.” 

6
  

Neste cálculo do déficit apresentado por Miranda, não está diferenciado o que é déficit, 

(reposição e incremento de estoque) do que é inadequação de moradias, como ele mesmo 

discrimina no texto citado acima. Calculando-se o déficit com essa diferenciação, e 

considerando a mesma proporção existente em 1994, entre déficit e inadequação, ou seja, 

53% das famílias sem moradia equivaleria ao déficit, pode-se reajustar os cálculos por ele 

apresentados. Assim, o déficit em Florianópolis seria de 6.591 moradias em 2.000 e de 12.689 

na região conurbada. 

O cadastro da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC 

apresenta um total de 6.343 famílias que se colocaram na condição de pretendentes a uma 

unidade habitacional (sem definição da modalidade) em Florianópolis e 7.190 no conjunto dos 

04 municípios conurbados, conforme consta na Tabela 4. Esta demanda, apresentada pela 

COHAB/SC** em 2008, deve ser entendida como a demanda habitacional expressa, ou seja, a 

parcela da população que se coloca como demandatária a uma unidade habitacional. Este é 

um dado importante, uma vez que os demais cálculos apresentam o déficit potencial, sem 

considerar a intenção e o desejo das famílias em adquirirem um imóvel. 

A Tabela 2 apresenta os números do déficit habitacional de Florianópolis conforme as 

diversas fontes. Sendo assim, verifica-se que não há grandes discrepâncias entre o resultado 

do déficit apresentado pela metodologia da Fundação João Pinheiro e o cálculo realizado por 

Miranda. A metodologia para a atualização não apresenta rigor estatístico, pois considera as 

condições existentes em 1994 como inalteradas em 2.000, apenas registrando o crescimento 

demográfico. Mesmo assim, mantém uma aproximação com os resultados da Fundação João 

Pinheiro. A diferença entre os dois resultados para o cálculo do déficit habitacional em 

Florianópolis é de 941 domicílios, o que representa 17% em relação ao déficit apresentado pela 

Fundação João Pinheiro para o ano de 2.000 e de 4% para a região conurbada. 

                                                

 
6
 Miranda, Rogério. Habitação Popular e Favelas. Florianópolis. 2001. pág. 41. 
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Tabela 2: Déficit habitacional em Florianópolis e Microrregião, de acordo com diversas 
fontes. 1994 e 2000. 

Município e 
Microrregião 

Déficit Habitacional – Fontes 

F. João Pinheiro 
2000(1) 

Rogério Miranda 2000(2) Pesquisa Perfil 1994 (3) 

Florianópolis 5.650 6.591 4.901 

Microrregião * 12.220 12.689 9.435 
Fonte: (1) Tabela 1. (2) Rogério Miranda. Habitação Popular e Favelas. Considerando 53% das necessidades habitacionais que 
correspondem ao déficit propriamente dito.  (3) Idem . Apresenta como fonte a Câmara Setorial da Habitação. Região 
Metropolitana. (4) COHAB SC. * Conceito utilizado pelo IBGE - Censo Demográfico 2000 

Utilizando-se o mesmo procedimento e, portanto, podendo incorrer mesmos riscos7, 

pode-se proceder a atualização do déficit dimensionado para o início da década de 2000, 

partindo-se dos resultados apresentados pela Fundação João Pinheiro.  

Tomando-se o total de habitantes estimado pelo IBGE para 2009 de 408.161 residentes 
e aplicando-se o índice de densidade domiciliar verificado no Censo Demográfico de 2000 para 
Florianópolis de 3,29 habitantes por domicílio, chega-se ao total estimado de 124.061 
domicílios em 2009. Considerando-se, também, imutável a proporção do déficit em relação ao 
total de domicílios que era de 5,43% em 2000 (Tabela 1), aplicando-se sobre o total de 
domicílios estimado para 2009, tem-se a estimativa do déficit habitacional atual, ou seja, 6.734 
moradias.  

Tabela 3: Estimativa do déficit habitacional de Florianópolis para o ano de 2009. 

Estimativa 
populacional 

2009 
(1)

 

Densidade 
domiciliar 

2000 
(2)

 

Estimativa 
domicílios 

2009
(3)

 

Percent.
Hab. 

2000(
4)

 

Estimativa déficit 2009 
(5)

 

Total 
Domicílios 

improvisados 
Domic. 

Rústicos 
Coabitação 

familiar 

408.161 3,29 124.061 5,43% 6734 231 1.004 5.499 

Fonte: 
(1) 

IBGE Cidades 
(2)

 IBGE/Censo Demográfico 2000 
(3) 

Vertrag - dividindo a população total pela densidade domiciliar 
(4)

 
Tabela 01 

(5)
 Vertrag – aplicando o percentual de déficit de 2000 sobre a estimativa de domicílios 2009. 

Tabela 4: Famílias por faixa de renda, IBGE (2000) e estimativa IBGE 2009 

Renda Familiar 
Número 
Famílias 

(IBGE 2000) 

Percentual 
 de famílias 
(IBGE 2000) 

Número 
Famílias 

(1)
 

(estimativa IBGE 2009) 

0 a 1/2 salário mínimo 2.802 2,58% 3.206 

1/2 a 1 salário mínimo 2.954 2,72% 3.379 

1 a 2 salários mínimos 6.731 6,21% 7.699 

2 a 3 salários mínimos 7.794 7,19% 8.915 

3 a 5 salários mínimos 16.222 14,96% 18.556 

5 a 10 salários mínimos 27.194 25,07% 31.107 

mais de 10 salários mínimos 44.759 41,27% 51.199 

Total de famílias 108.456 100,00% 124.061 

Fonte: IBGE (Censo 2000); 
(1) 

Vertrag - dividindo a população total estimada pelo IBGE (408.161) pelo número médio de pessoas 
por família dada pelo IBGE 3,29; 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

                                                
7
 Considera-se o risco de superestimação ou subestimação no resultado do cálculo, uma vez que as 

transformações ocorridas no período não estão sendo consideradas neste cálculo simplificado, ou seja, toma-se a 
estrutura (proporcional) existente no ano 2000 e aplica-se sobre a população de 2009. 
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3.3. Cálculo do déficit habitacional de Florianópolis 

A partir da identificação e análise comparativa de informações mais atualizadas que a 

base de dados do IBGE (2000) para o município de Florianópolis, foi possível estimar o déficit 

habitacional do município para cada componente que estrutura a sua definição  - déficit atual 

(déficit por reposição de estoque e déficit por incremento de estoque) e demanda futura 

(demanda demográfica) -, conforme demonstrado a seguir.  

3.3.1. Déficit por reposição de estoque 

O déficit por reposição de estoque compreende domicílios rústicos, ou seja, aqueles 

cuja construção é feita por material improvisado como madeira aproveitada, vasilhames, entre 

outros, e correspondem a domicílios que necessitam ser restaurados, substituídos ou repostos.  

O CADÚNICO8 da Assistência Social possuía em maio de 2010, 15313 famílias  

cadastradas em todo Município, sendo destas 3.073  nas Áreas de Interesse Social - AIS, ou 

seja, 23% do total de domicílios em AIS no Município. Dentre os itens pesquisados está a 

tipologia de construção, utilizada para a análise sobre os domicílios rústicos de Florianópolis, 

conforme sistematização apresentada na tabela a seguir. 

Tabela 5: Estimativa de domicílios rústicos em Florianópolis conforme cadastro do 
Programa Saúde da Família 

Descrição Quantidade 
Percentual em relação 

aos domicílios 
pesquisados 

Estimativa de 
domicílios nas AIS 

Material aproveitado  44 1,43% 189 

Taipa  6 0,20% 26 

Outro  44 1,43% 189 

Total de domicílios 
rústicos 

94 3,06% 405 

Total de domicílios 
pesquisados  

3.073 - - 

Total de domicílios na 
AIS  

13.231 - - 

Fonte: CADÚNICO – realizado entre os anos de 2002 a 2010 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

Cabe observar que, o cadastro foi realizado em apenas 26 das 64 Áreas de Interesse 

Social em Florianópolis, e demonstra um resultado de estimativa 50% menor que aquela 

apresentada pelo IBGE (Tabela 6). Por não reproduzir uma amostra representativa no contexto 

geral do município de Florianópolis, a fonte adotada para realização da estimativa deste déficit 

é o IBGE/Fundação João Pinheiro (FJP). 

                                                

8
 O Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/07 e 

coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que tem por objetivo identificar e 
caracterizar as famílias no intuito de gerenciar a inclusão, exclusão ou permanência das famílias nos programas 
sociais implementados pelo poder público nas três esferas do Governo. 
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Assim, o déficit por reposição de estoque foi obtido a partir da projeção para 2009 do 

número de domicílios rústicos disponibilizados pela FJP e IBGE em 2000 (Tabela 5): dividindo-

se a população total (2000) pelo total de domicílios (2000), foi estabelecido o índice médio de 

pessoas por domicílio (3,29); tomando como base a projeção da população para Florianópolis 

em 2009 pelo IBGE9 e dividindo esta pelo índice médio de pessoas por domicílio, chegou-se à 

projeção de domicílios em 2009; aplicando-se o mesmo percentual de domicílios rústicos de 

2000 – 0,81% do total de domicílios de Florianópolis, estimou-se que, para Florianópolis, o 

déficit por reposição de estoque, em 2009, é de 1.005 habitações. 

Tabela 6: Domicílios rústicos em Florianópolis 2000 e estimativa projetada 2009 

Descrição 
2000 Estimativa 2009 

Total Percentual Total Percentual 

Total de domicílios           103.820  100%    124.061 100% 

Total de domicílios rústicos                  840  0,81%        1.005   0,81% 

População total           342.315  -    408.161 - 

Fonte: IBGE Cidades, IBGE (Censo 2000); FJP (2000) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

 

3.3.2. Déficit por incremento de estoque 

O déficit por incremento de estoque é composto pelos domicílios improvisados, 

coabitação familiar (famílias morando com outras famílias – conviventes, ou morando em 

cômodos), além daquelas com ônus excessivo com aluguel, como mostrado nos subitens 

abaixo. 

 

3.3.2.1. Domicílios improvisados 

Domicílios improvisados são aqueles construídos para fins não residenciais, mas que 

estavam servindo de moradia na ocasião do Censo. Para o cálculo deste item adotou-se os 

dados fornecidos pela Fundação João Pinheiro e IBGE, devido à indisponibilidade de 

informações de outras fontes. Dessa forma, a Tabela 7 apresenta o número de habitações que 

se enquadram nesses critérios, ou seja, 223 domicílios. 

Tabela 7: Domicílios improvisados e estimativa 2009 

Descrição 
2000 Estimativa 2009 

Total Percentual Total Percentual 

Total de domicílios  103.820 100% 124.061 100% 

População total  342.315 - 408.161 - 

Domicílios improvisados 190 0,18% 223 0,18% 

Fonte: IBGE (Censo 2000); FJP (2000) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

                                                
9
 Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
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3.3.2.2. Coabitação Familiar 

A coabitação familiar representa a insuficiência do estoque habitacional para atender à 

demanda por habitação, compreendida como sendo a convivência de mais de uma família no 

mesmo domicílio. De acordo com o Ministério das Cidades “O componente relativo à 

coabitação familiar representa um dos principais problemas existentes no cálculo do déficit 

habitacional, devido às limitações dos dados primários utilizados, que podem contribuir para 

que estes se tornem superestimados. Questiona-se a incorporação do total de famílias 

conviventes num mesmo domicílio como demandas automáticas por novas moradias, uma vez 

que, certamente, parte dessas famílias pode ser levada à coabitação por razões diversas 

daquelas relacionadas com a impossibilidade de acesso à habitação. Entretanto, a FJP (2005) 

entende que não se pode deixar de incluir essas famílias no cálculo das estimativas do déficit, 

tendo-se por expectativa que a maior parcela desse componente se constitua em demandas 

por novas construções”10.  

Tabela 8: Famílias conviventes de 0 a 3 s.m. e estimativa 2009 

Descrição 
2000 Estimativa 2009 

Total Percentual Total Percentual 

Total de domicílios  103.820 100% 124.061 100% 

População total  342.315 - 408.161 - 

Famílias conviventes de 0 a 3 salários mínimos
11

 2.397 2,31% 2.864 2,31% 

Fonte: IBGE (Censo 2000); FJP (2000) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

A coabitação familiar também é representada por famílias que moram em cômodos. De 

acordo com a definição dada pelo IBGE, cômodos são todos os compartimentos integrantes do 

domicílio, separados por paredes, incluindo banheiros e cozinhas. Não são considerados 

corredores, alpendres, varandas abertas ou outros compartimentos utilizados para fins não 

residenciais como garagens, depósitos e etc. 

Em 2007, foi realizada pela COBRAPE, uma pesquisa amostral12 das áreas de interesse 

social de Florianópolis, na qual foram identificadas informações relacionadas à quantidade de 

cômodos dos domicílios. Considerando a definição dada pelo IBGE, foram classificadas para 

amostragem de coabitação familiar para fins de incremento de estoque, domicílios que 

possuem até dois cômodos, pois sugere que não há banheiros no domicílio ou que quarto e 

cozinha são conjugados, indicando que as famílias vivem em condições sub-humanas. 

Analisando a Tabela 9, estima-se que há cerca de 1.351 domicílios de até dois cômodos, 

devendo estes serem contabilizados no déficit habitacional. 

                                                
10

 Cidades Ministério: Curso à Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social Coordenação 
geral de Júnia Santa Rosa e Rosana Denaldi, Brasília, 2009 p. 85 

11
 Fonte Fundação João Pinheiro - Coabitação Familiar e Domicílios Improvisados Urbanos, por Faixas de 

Renda - 2000 

12
 Pesquisa amostral realizada em cada Área de Interesse Social de Florianópolis pela COBRAPE, para a 

determinação do Índice de Desenvolvimento dos Assentamentos Subnormais, em 2007, em que foram levantadas 
as seguintes informações: procedência; situação atual de trabalho; estado civil; renda familiar; composição familiar; 
grau de instrução; população com mais de 70 anos; abastecimento de água; instalação sanitária, elétrica, tratamento 
de lixo precários; conforto sanitário; habitabilidade; número de cômodos; portadores de deficiência. 
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Conforme dados do IBGE (2000) no município de Florianópolis domicílios de até dois 

cômodos são 175, sendo um valor muito inferior àquele apresentado pela pesquisa. Sendo 

assim, foram adotados, para o cálculo, os valores apresentados pela amostra. 

Tabela 9: Estimativa de casa de cômodos nas Áreas de Interesse Social de Florianópolis 

Descrição Domicílios  Percentual 

Domicílios com até dois cômodos 127 10,20% 

Total de domicílios pesquisados 1.275 100% 

Total de domicílios das áreas de interesse social 13.231 100% 

Estimativa de domicílios de até dois cômodos nas áreas de 
interesse social 

1.351 10,20% 

Fonte: COBRAPE (2007) Dados brutos da pesquisa de estudos para a determinação do IDH dos assentamentos subnormais 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

 

3.3.2.3. Ônus excessivo com aluguel 

O déficit por reposição de estoque também considera o ônus excessivo com aluguel, ou 

seja, famílias que recebem até três salários mínimos e que gastam mais de 30% da sua renda 

com aluguel. De acordo com a Fundação João Pinheiro não é possível estimar essas 

informações, portanto buscou-se os dados necessários para compor este item nos cadastros 

disponíveis pelo CADÚnico13 (Cadastramento Único para Programas Sociais). Este 

levantamento não engloba a totalidade das famílias do município, ou seja, ,  124.061 famílias14, 

, ,  sendo que somente 15.313 famílias foram cadastradasCADÚnico, ou seja, 12%, como 

mostra a Gráfico 4. 

Gráfico 4: Famílias com e sem cadastro no CADÚNICO em Florianópolis. 

 
 

Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

                                                
13

 Adotou-se o CADÚNICO devido à disponibilidade de informações, já que o cadastro apresenta a renda 
média familiar, se a mesma mora de aluguel e seu respectivo custo. 

14
 Dado obtido a partir do número de pessoas estimado para o ano de 2009, ou seja, 408.161 habitantes, 

dividido pelo número médio de habitantes por família dados pelo IBGE (2000) – 3,29 habitantes/família. 
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Das famílias cadastradas no CADÚNICO, apenas 0,72% possuem uma renda familiar 

superior a 3 salários mínimos, como mostra o Gráfico 5. 

Gráfico 5: Renda das famílias cadastradas no CADÚnico. 

 
Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

Conforme dados do CADÚnico, considerando renda familiar e o valor de aluguel 

informado, estima-se que 1.583 famílias possuem mais de 30% da sua renda comprometida 

com o aluguel, sendo que isso representa um universo de 10,34% do total do cadastro, como 

mostra a Tabela 10. 

Tabela 10: Famílias com ônus excessivo de aluguel conforme dados do CADÚnico – 
2010 

Renda Familiar 
Famílias 

cadastradas no 
CADÚnico 

Famílias que 
pagam aluguel 

Famílias com 
ônus excessivo 

de aluguel 

0 a 1/2 salário mínimo 8.489 1.231 599 

1/2 a 1 salário mínimo 4.852 856 774 

1 a 2 salários mínimos 1.681 298 204 

2 a 3 salários mínimos 180 15 6 

Mais de 3 salários mínimos 111 10 0 

Total 15.313 2.410 1.583 

Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

O Gráfico 6 apresenta um comparativo, realizado a partir dos dados do CADÚnico, entre 

o número de famílias que pagam aluguel e aqueles que possuem este como um ônus 

excessivo. Identifica-se que nas faixas de renda entre ½ a 2 salários mínimos mais de 50% das 

famílias possuem este ônus. 
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Gráfico 6: Famílias com ônus excessivo de aluguel por faixa de renda, conforme dados 
do CADÚnico 

 
Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

De acordo com o IBGE 2000, 18,70% das famílias possuíam renda familiar entre 0 a 3 

salários mínimos. A Tabela 4 apresenta a quantidade de famílias por faixa de renda de acordo 

com os dados do Censo, e uma estimativa das mesmas, considerando o mesmo percentual 

existente por renda em 2000. 

Analisando Tabela 4, estima-se que em 2009 havia 23.199 famílias com renda entre 0 a 

3 salários mínimos. Adotando o percentual apresentado no CADÚnico que 10,34% das famílias 

possuem ônus excessivo com aluguel, estima-se que há então 2.097 famílias que gastam mais 

de 30% da sua renda com aluguel (Tabela 11), devendo então estas estar contabilizadas no 

déficit habitacional por incremento de estoque. 

Tabela 11: Estimativa de famílias com ônus excessivo de aluguel – 2009 

Descrição 
CADÚnico Estimativa 2009 

Total Percentual Total  Percentual 

Total de famílias entre 0 e 3 salários mínimos 15.313 100% 23.199 
(1)

 100% 

Famílias com ônus excessivo de aluguel 1.583 10,34% 2.399 10,34% 

Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010); 
(1)

 Número correspondente a 18,70% das famílias conforme estimativas apresentadas pelo 
IBGE 2009  
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 
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3.3.2.4. Síntese do déficit habitacional por incremento de estoque 

Sendo assim, estima-se que o déficit habitacional por incremento de estoque no ano de 

2009 é de 6.837 domicílios, como mostra a Tabela 12. Analisando o Gráfico 5, verifica-se que 

os principais componentes deste déficit são: coabitação familiar e o ônus excessivo com 

aluguel. 

Tabela 12: Composição e estimativa do déficit habitacional por incremento de estoque - 
2009 

Descrição Quantidade estimada - 2009 

Domicílios improvisados 223 

Famílias conviventes com renda familiar entre 0 a 
3 salários mínimos 

2.864 

Famílias com renda familiar entre 0 a 3 salários 
mínimos com ônus excessivo de aluguel 

2.399 

Famílias vivendo em casa de cômodos 1.351 

Déficit habitacional por incremento de estoque 6.837 

Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010); IBGE Cidades; FJP (2000) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

Gráfico 7: Composição do déficit habitacional por incremento de estoque 

 
Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010); IBGE Cidades; FJP (2000) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 
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3.3.3. Demanda Demográfica  

A demanda demográfica tem como objetivo dimensionar as moradias a serem 

acrescentadas ao estoque habitacional para acomodar o crescimento populacional projetado 

em um período de 15 anos. Essa estimativa das necessidades de incremento do estoque de 

moradias não leva em conta o déficit habitacional acumulado nem a inadequação de parcela do 

estoque existente. Para este cálculo foram adotados como base, dados a estimativa 

populacional indicada por Paulo Campanário15. Este mesmo estudo foi utilizado para 

quantificação de demanda na atualização do Plano Diretor de Florianópolis e no Plano 

Muncipal de Saneamento Básico, ambos trabalhos em elaboração.. 

Considerando o índice de habitantes por domicílio indicado pelo IBGE (3,29), bem como 

a população estimada pelo IBGE 2009 (408.161 habitantes), e por Campanário (705.227 

habitantes) foi estabelecido o número de habitações, como mostra a Tabela 13. 

Por se tratar de um PLHIS, cujo foco é atender a demanda de habitação na faixa de 

renda compreendida entre 0 a 3 salários mínimos, estimou-se o percentual do incremento 

habitacional, com base no dado do IBGE em relação à quantidade de famílias por faixa de 

renda (Tabela 4). Sendo assim, estima-se uma demanda habitacional para 2025 considerando 

esta faixa de renda de 16.884 habitações. 

Tabela 13: Estimativa da demanda demográfica por novas moradias em Florianópolis 
2009-2025 

Renda Familiar % Famílias 
(1)

 
Habitações 

estimativa 2009 
(2)

 
Habitações 

estimativa 2025 
(3)

 
Demanda por novas 

habitações 
(4)

 

0 a 3 s.m. 18,70% 23.199 40.083 16.884 

3 a 5 s.m. 14,96% 18.556 32.062 13.506 

5 a 10 s.m. 25,07% 31.107 53.747 22.640 

mais de 10 s.m. 41,27% 51.199 88.463 37.264 

Total 100,00% 124.061 214.355 90.294 

Fonte: (1) IBGE 2000; (2) IBGE 2009; (3) Paulo Campanário estimativa de população 2025; (4) Diferença de habitações entre 2025 
e 2009 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG;

 
 

 

                                                
15

 Campanário, Paulo: Florianópolis: dinâmica demográfica e projeção da população por sexo, grupos 
etários, distritos e bairros (1950-2050) – IPUF, 2007. 



                                  Plano Municipal de Habitação de Interesse Social  

PMHIS . produto 03 . necessidades habitacionais  

26 

3.4. SÍNTESE DA DEMANDA HABITACIONAL QUANTITATIVA 

A demanda habitacional quantitativa apresenta a necessidade de novas moradias, 

sendo esta expressa por: reposição de estoque, incremento de estoque e demanda 

demográfica, conforme conceitos e cálculos apresentados nos itens anteriores. Sendo assim, a 

Tabela 14 apresenta a síntese desta demanda no município de Florianópolis, relacionando as 

fontes adotadas para os respectivos cálculos. 

 

Tabela 14: Demanda habitacional quantitativa e demanda demográfica em Florianópolis 

Déficit Descrição 
Quantidade estimada - 

2009 
Fonte 

Por reposição de 
estoque 

Domicílios rústicos 1.005 FJP/IBGE 

Total 1.005 - 

Por incremento de 
estoque 

Domicílios improvisados 223 FJP/IBGE 

Famílias conviventes com 
renda familiar entre 0 a 3 
salários mínimos 

2.864 FJP/IBGE 

Famílias com renda 
familiar entre 0 a 3 salários 
mínimos com ônus 
excessivo de aluguel 

2.399 
Pesquisa amostral 

realizada pela 
COBRAPE 

Famílias vivendo em casa 
de cômodos 

1.351 CADÚNICO 

Total 6.837  

Demanda 
demográfica (2009-

2025) 

Demanda por novas 
moradias na faixa de 
renda entre 0 a 3 s.m. 

16.884 
IBGE/Paulo 
Campanário 

Demanda por novas 
moradias na faixa de 
renda entre 3 a 5 s.m. 

13.506 
IBGE/Paulo 
Campanário 

Demanda por novas 
moradias na faixa de 
renda entre 5 a 10 s.m. 

22.640 
IBGE/Paulo 
Campanário 

Total 53.030  

Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010); IBGE Cidades; FJP (2000); COBRAPE (2007); Paulo Campanário 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 
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3.5. INADEQUAÇÃO HABITACIONAL 

Entende-se como inadequados os domicílios que apresentam pelo menos uma das 

seguintes condições:  

 Carência de infraestrutura por falta de pelo menos um dos seguintes serviços 

básicos: energia elétrica; rede geral de abastecimento de água com canalização 

interna; rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica; e coleta de lixo; 

 Ausência de instalações sanitárias internamente ao domicílio;  

 Domicílios com adensamento excessivo, ou seja, aqueles que apresentam o 

número médio de ocupantes por dormitório superior a 03 (três); 

 Inadequação fundiária urbana, ou seja, famílias que possuem moradias próprias 

em terrenos que não lhes pertencem. 

De acordo com dados da Fundação João Pinheiro (2000), como mostra o Gráfico 8, o 

principal problema da inadequação habitacional é a carência por infraestrutura, e em segundo 

lugar, a falta de regularização fundiária. 

Gráfico 8: Inadequação dos domicílios urbanos em Florianópolis pela FJP 2000 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) Déficit Habitacional no Brasil – Municípios 
Selecionados e Microrregiões Geográficas 

O Gráfico 9 apresenta o detalhamento da inadequação habitacional, em Florianópolis. 

Verifica-se que a carência por infraestrutura atingia 50% dos domicílios com renda superior a 5 

salários mínimos. O item adensamento excessivo compunha-se majoritariamente por domicílios 

cuja renda era até 3 salários mínimos, mas é significativo na faixa de mais de 5 salários. 

Apenas no critério de falta de banheiro de uso exclusivo do domicílio verifica-se que sua 

composição, em 61% dos casos, dá-se por domicílios cujo rendimento de seus moradores não 

ultrapassava os 03 salários mínimos. 
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Gráfico 9: Inadequação dos domicílios urbanos por faixa de renda em Florianópolis pela 
FJP 2000 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil - Municípios 
Selecionados e Regiões Geográficas. 

3.5.1. Inadequação por carência de infraestrutura e ausência de sanitários internos 

Em relação à carência por infraestrutura, o Gráfico 10 e a Tabela 15 apresentam a 

comparação entre os dados informados pela Fundação João Pinheiro (2000) e aqueles 

derivados da pesquisa amostral da COBRAPE16 (2007) nas áreas de interesse social. O 

horizonte de tempo de 7 anos que separa o levantamento das duas informações, deve ser 

considerado na análise das divergências verificadas entre as mesmas. Para efeito de cálculo, 

serão adotados como base as informações da pesquisa realizada em 2007.17 

De acordo com o Gráfico 10, verifica-se que a infraestrutura de maior carência é a falta 

de esgotamento sanitário (rede geral ou fossa séptica), seguido de carência de água, energia 

elétrica, coleta de lixo e falta de instalações sanitárias. A Tabela 15 apresenta esses dados. 

Gráfico 10: Comparação de dados relacionados à carência de infraestrutura conforme 
informações da Fundação João Pinheiro (2000) e Pesquisa COBRAPE (2007) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil - Municípios 
Selecionados e Regiões Geográficas, COBRAPE (2007) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

                                                
16

 COBRAPE, Estudos para Determinação do Índice de Desenvolvimento dos Assentamentos Subnormais, 
2008 

17
 Os dados da pesquisa apresentam resultados apenas das Áreas de Interesse Social de Florianópolis. 
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Tabela 15: Carência de infraestrutura conforme informações da Fundação João Pinheiro 
(2000) e Pesquisa COBRAPE (2007) 

Descrição 
Percentual 

 Pesquisa amostral COBRAPE 
Estimativa  
nas AIS* 

FJP** 

Carência de água 41% 5.386 9.536 

Carência esgoto sanitário 81% 10.751 6.716 

Carência energia elétrica 25% 3.268 124 

Carência coleta de lixo 21% 2.732 766 

Sem sanitários internos 5% 701 1.699 

* Estimativa com base na Pesquisa realizada na COBRAPE (2007) 
** FJP – Fundação João Pinheiro 
Fonte: Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil - Municípios 
Selecionados e Regiões Geográficas, COBRAPE (2007) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

3.5.2. Inadequação por adensamento excessivo 

O adensamento excessivo18 consiste no domicílio que apresenta número médio de 

moradores superior a três por dormitório. Para este cálculo foi utilizado como fonte a FJP/IBGE 

devido à disponibilidade de informações e o universo refletido pela mesma. Sendo assim, a 

Tabela 16 indica que, na faixa de renda entre 0 a 3 salários mínimos, 1,2% dos domicílios 

apresentam adensamento excessivo. Considerando este mesmo percentual em relação aos 

domicílios em 2009, estima-se que 1.488 famílias em Florianópolis possuem este tipo de 

inadequação (Tabela 17). 

Tabela 16: Inadequação habitacional por adensamento excessivo FJP – 2000 

Descrição Absoluto Percentual 

Adensamento excessivo em domicílios com faixa 
de renda entre 0 a 3 salários mínimos 

1.220 1,2% 

Adensamento excessivo em domicílios com faixa 
de renda entre 3 a 5 salários mínimos 

679 0,7% 

Adensamento excessivo em domicílios com faixa 
de renda com mais de 5 salários mínimos 

866 0,8% 

Total de domicílios com adensamento excessivo 2.765 2,7% 

Total de domicílios em Florianópolis 103.820 100% 

Fonte: IBGE Censo (2000) Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil 
- Municípios Selecionados e Regiões Geográficas, COBRAPE (2007) 

 

 

 

 

 

                                                
18

 O adensamento excessivo ocorre quando o domicílio apresenta um número médio de moradores superior 
a três por dormitório. O número de dormitórios corresponde ao total de cômodos que em caráter permanente, 
serviam de dormitório para os moradores do domicílio. Desta forma, para a definição dos dormitórios descontou-se 
do número total de cômodos 2, considerando os mesmos como banheiro e cozinha. 
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Tabela 17: Inadequação habitacional por adensamento excessivo 2000 e estimativa 2009 
entre 0 a 3 salários mínimos 

Descrição Domicílios Percentual 

Domicílios IBGE Censo 2000 103.820 100,0% 

Adensamento excessivo FJP* (2000) – domicílios  
com renda entre 0 a 3 salários mínimos 

1.220 1,2% 

Estimativa de domicílios em 2009
19

 124.061 100,0% 

Adensamento excessivo 1.488 1,2% 

* FJP – Fundação João Pinheiro 
Fonte: IBGE Censo (2000) Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil 
- Municípios Selecionados e Regiões Geográficas, COBRAPE (2007) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

 

3.5.3. Inadequação fundiária 

“A inadequação fundiária refere-se aos casos em que pelo menos um dos moradores do 

domicílio tem a propriedade da moradia, mas não possui, total ou parcialmente, o terreno, ou a 

fração ideal de terreno (no caso de apartamento) em que aquela se localiza.”20 

De acordo com a FJP (Tabela 18), a inadequação fundiária dos domicílios em 

Florianópolis cujas famílias situam-se na faixa de renda entre 0 a 3 salários mínimos, 

representava 1,5% do total. Considerando a estimativa populacional para o ano de 2009 e este 

percentual da FJP, Florianópolis possui aproximadamente 1.860 famílias com problemas 

fundiários. 

No entanto, de acordo com o Ministério das Cidades: 

“A situação de informalidade implica a insegurança na permanência na 

moradia (insegurança de posse) e a inibição de iniciativas de investimento na própria 

habitação. Tratado no Censo do IBGE pela não propriedade dos terrenos em que se 

situa o domicílio, os dados referentes aos domicílios em situação de irregularidade 

fundiária, utilizados para caracterizar a inadequação fundiária, necessitam de alguns 

ajustes e pesquisas mais detalhadas. O cálculo em relação a esse componente está 

sub-dimensionado. As informações coletadas sobre irregularidade fundiária consistem 

na declaração dos moradores em relação aos domicílios próprios, sem o devido 

esclarecimento ou comprovação quanto à titulação e registro da propriedade, o que 

pode vir a minimizar ou confundir a estimativa. Uma estimativa mais precisa acerca 

desse dado poderia ser obtida com o detalhamento em nível municipal, a partir de 

pesquisas em cadastros e registros locais”.
21

 (grifo nosso). 

 

                                                
19

 Dado obtido a partir do número de pessoas estimado para o ano de 2009, ou seja, 408.161 habitantes, 
dividido pelo número médio de habitantes por família dados pelo IBGE (2000) – 3,2 habitantes/família. 

20
 Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil - 

Municípios Selecionados e Regiões Geográficas. 2004 

21
 Cidades Ministério: Curso à Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social Coordenação 

geral de Júnia Santa Rosa e Rosana Denaldi, Brasília, 2009 p. 86 
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Tabela 18: Inadequação fundiária em Florianópolis FJP – 2000 

Descrição Absoluto Percentual 

Inadequação fundiária entre 0 a 3 salários 
mínimos 

1.519 1,5% 

Inadequação fundiária entre 3 a 5 salários 
mínimos 

834 0,8% 

Inadequação fundiária  com mais de 5 salários 
mínimos 

1.488 1,4% 

Total de domicílios com inadequação fundiária 3.841 3,7% 

Total de domicílios em Florianópolis 103.820 100,0% 

Fonte: IBGE Censo (2000) Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil 
- Municípios Selecionados e Regiões Geográficas, COBRAPE (2007) 

Florianópolis possui, em suas Áreas de Interesse Social (AIS), aproximadamente 13.231 

domicílios, e através da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, está 

realizando um cadastro dos domicílios existentes nestas localidades, o CADHAB. Atualmente, 

há 3.430 domicílios cadastrados, ou seja, 26% do total. Nessa amostragem, conforme 

demonstra o Gráfico 11, 79% das habitações não dispõe de escritura pública, ou seja, 

possuem inadequação fundiária. 

Considerando o total de habitações existentes nas áreas de interesse social e 

aplicando-se o percentual indicado pela amostra, estima-se que há em Florianópolis, nas AIS, 

10.439 domicílios em situação de irregularidade fundiária. 

Gráfico 11: Percentual de inadequação fundiária conforme o CAD HAB da Secretaria 
Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis (2009) 

 
Fonte: CADHAB da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental de Florianópolis (2009) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 
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3.6. SÍNTESE DA DEMANDA HABITACIONAL QUALITATIVA 

A demanda habitacional qualitativa apresenta a realidade de famílias que já possuem 

sua própria moradia, mas cuja qualidade de habitação não atende a parâmetros mínimos quer 

pela carência por infraestrutura ou pelo adensamento excessivo ou pela inadequação fundiária, 

conforme conceitos e cálculos apresentados nos itens anteriores. Sendo assim, verifica-se na 

Tabela 19 a síntese desta demanda no município de Florianópolis, bem como as fontes 

adotadas para os respectivos cálculos. 

Tabela 19: Demanda habitacional qualitativa em Florianópolis 

Tipo de 
inadequação 

Descrição 
Quantidade estimada - 

2009 
Fonte 

Inadequação por 
carência de 

infraestrutura 

Carência de água 5.386 

Pesquisa amostral 
realizada pela 

COBRAPE 

Carência esgoto sanitário 10.751 

Carência energia elétrica 3.268 

Carência coleta de lixo 2.732 

Sem sanitários internos 701 

Inadequação por 
adensamento 

excessivo 
Adensamento excessivo 1.488 FJP/IBGE 

Inadequação 
fundiária 

Inadequação fundiária 10.439 CADHAB 

Fonte: CADHAB (2010); IBGE Cidades; FJP (2000); COBRAPE (2007) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS NA COHAB/SC 

De acordo com os dados fornecidos pela COHAB/SC (2006) do governo do estado de 

Santa Catarina (Tabela 20), a maioria dos inscritos na fila por habitação é do sexo feminino, 

representando cerca de 60% daqueles que se inscreveram para a aquisição de uma moradia, 

independente da modalidade. A avaliação do estado civil indica que a maioria se declara como 

solteiro, tanto as mulheres como os homens. Porém, considerando apenas a condição de 

formar ou não um casal, independente da situação legal, pode-se agregar os solteiros aos 

separados judicialmente e de fato, aos viúvos e aos divorciados, chegando-se a 60% de 

pessoas que estariam demandando uma habitação sem ter, necessariamente, um(a) 

companheiro(a) na composição da renda familiar. Esta proporção entre as mulheres é maior, 

chegando a 41%, enquanto que entre os homens representa apenas 19%. 

Um dos pontos levantados no item relativo à dinâmica populacional, diz respeito à 

proporção de mulheres que assumem a condição de chefes de família. Esta realidade se 

apresenta em relação aos inscritos na COHAB/SC. Este é um dado importante em relação a 

aspectos relativos ao financiamento da habitação, comprovação de rendimentos, entre outros, 

conforme já destacado anteriormente. 

No entanto, a grande concentração de solteiros, aliada à proporção de jovens entre os 

inscritos, conforme mostra a Tabela 21, pode estar indicando que a aquisição da casa própria 

através da COHAB/SC é uma alternativa para jovens casais que estão se preparando para 

iniciar uma vida conjugal e formar uma família.  

Tabela 20: Situação civil e sexo dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. Santa 
Catarina. 2006 

Situação civil 

Sexo 
Total 

Masculino Feminino 

Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual 

solteiro 871 15,35% 1.558 27,46% 2.429 42,82% 

casado 693 12,22% 493 8,69% 1.186 20,91% 

viúvo 17 0,3% 118 2,08% 135 2,38% 

separado judicial/ 53 0,93% 171 3,01% 224 3,95% 

divorciado 72 1,27% 192 3,38% 264 4,65% 

amasiado 555 9,78% 521 9,18% 1.076 18,97% 

separado  85 1,5% 274 4,83% 359 6,33% 

TOTAL 2.346 41,35% 3.327 58,65% 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

A estrutura etária dos inscritos mostra a concentração nas faixas mais novas, com 56% 

apresentando idade entre 18 a 33 anos, definindo um perfil muito claro da demanda por 

habitação que vê na COHAB/SC a possibilidade de adquirir a casa própria.  
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Tabela 21: Estrutura etária dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 
2006 

Faixa etária Freqüência Percentual 

de 18 a 25 anos 1.482 26,12% 

de 26 a 33 anos 1.738 30,64% 

de 34 a 41 anos 1.215 21,42% 

de 42 a 49 anos 743 13,1% 

de 50 a 55 anos 298 5,25% 

acima de 55 anos 197 3,47% 

TOTAL 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

Tabela 22: Nível de instrução dos membros das famílias inscritos na COHAB/SC. 
Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Nível de Instrução 
Pesquisados 

Componentes da 
família com + de 7 anos 

Total 

Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual 

analfabeto 47 0,83% 89 1,58% 136 1,2% 

alfabetizado 78 1,37% 151 2,68% 229 2,03% 

1° grau  (1ª a 4ª 
série) 

467 8,23% 1.033 18,37% 1.500 13,28% 

1 grau  (5ª a 8ª 
série) 

1.069 18,84% 1.711 30,42% 2.780 24,61% 

2° grau 2.955 52,09% 2.234 39,72% 5.189 45,93% 

3º grau 1.057 18,63% 406 7,22% 1.463 12,95% 

TOTAL 5.673 100% 5.624 100% 11.297 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

O grau de escolaridade dos responsáveis pela inscrição na COHAB/SC é maior do que 

entre os demais membros da família com mais de 7 anos de idade, conforme se pode verificar 

na Tabela 22. A maioria possui o ensino médio, tanto entre os pesquisados (52,09%) como 

entre os familiares (45,93%), porém numa proporção maior entre os primeiros. Entre estes, 

18,84% possuem o ensino fundamental e outros 18,63% afirmaram ter cursado o ensino 

superior. Entre os familiares é maior a proporção daqueles que realizaram o ensino 

fundamental e os que fizeram apenas as séries iniciais do ensino fundamental, com uma 

participação bem menor no ensino superior. O número de analfabetos e dos apenas 

alfabetizados é bastante reduzido. Tais dados mostram um aspecto bastante positivo do perfil 

dos inscritos na COHAB/SC, provavelmente resultante, em grande parte, do perfil jovem desta 

população. 

O número de pessoas por família entre os inscritos confirma este perfil, na medida em 

que 84,33% revelam uma composição familiar com até 3 pessoas, sendo ínfima a participação 

de famílias extensas, conforme Tabela 23. Igualmente, a Tabela 24 corrobora esta afirmação, 

mostrando que 67,09% não possuem filhos e 26,3% possuem de 1 a 2 filhos apenas. 
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Tabela 23: Número de pessoas por família dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. 
Santa Catarina. 2006 

Número de Pessoas por Família Freqüência Percentual 

até 3 pessoas 4.784 84,33% 

de 4 a 5 pessoas 724 12,76% 

de 6 a 8 pessoas 147 2,59% 

acima de 8 pessoas 18 0,32% 

TOTAL 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

Tabela 24: Número de filhos por família dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. Santa 
Catarina. 2006 

Número de Filhos por Família  Freqüência Percentual 

Sem Filhos 3.806 67,09% 

de 1 a 2 filhos 1.492 26,3% 

de 3 a 4 filhos 343 6,05% 

de 5 a 7 filhos 31 0,55% 

acima de 7 filhos 1 0,02% 

TOTAL 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

A maioria dos inscritos afirma não ter nascido em Florianópolis, representando 55% dos 

pesquisados. A procedência destas pessoas guarda relação estreita com o perfil da migração 

avaliado no item referente à dinâmica populacional, onde se destacou que Florianópolis recebe 

maior proporção de migrantes provindos de outros estados do que dos demais municípios do 

próprio estado de Santa Catarina. Entre os inscritos 32,47% nasceram em outros estados da 

federação e 22,81% em outros municípios do próprio Estado. 

Tabela 25: Naturalidade dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Naturalidade Freqüência Percentual 

próprio Município 2.537 44,72% 

outro Município do Estado 1.294 22,81% 

outro Estado 1.842 32,47% 

TOTAL 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

A proporção de migrantes entre os inscritos cuja chegada a Florianópolis aconteceu na 

década de 2000, é maior do que nas décadas anteriores, indicando uma participação 

significativa de migrantes recentes. Estes, somados àqueles que não residem no Município, 

mas que se inscreveram para adquirir uma moradia na capital, chegam a compor 61,45% 

(4,27% + 13,62% + 32,01% + 11,55%) do total de não naturais de Florianópolis que pretendem 

adquirir uma moradia na capital através da COHAB/SC, conforme dados da Tabela 26. 
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Tabela 26: Tempo de residência no Município de Florianópolis dos inscritos na 
COHAB/SC. Santa Catarina. 2006 

Tempo de Residência Freqüência Percentual 

até 1 ano 134 4,27% 

de 1 a 3 anos 427 13,62% 

de 3 a 7 anos 1,004 32,01% 

mais de 7 anos 1.209 38,55% 

não reside no Município 362 11,55% 

TOTAL 3.136 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

O cadastro dos inscritos na COHAB/SC, realizado pela Internet, mostra que a maioria 

declarou uma renda familiar na faixa de 1 a 3 salários mínimos, conforme a Tabela 27. 

Somando-se todos que afirmaram possuir renda familiar até 3 salários mínimos, chega-se a 

57,11% dos cadastrados e agregando-se as faixas até 05 salários mínimos, a 90,96%.  

Esta distribuição entre os extratos de renda, indica que a população que se caracteriza 

como de baixa renda, especialmente abaixo de 3 salários mínimos, busca no setor público a 

realização de suas necessidades habitacionais, uma vez que o mercado imobiliário não oferece 

alternativas viáveis para esta parcela da população. Quando o setor público não consegue 

suprir estas necessidades, as alternativas que restam para estas famílias são poucas e, via de 

regra, resultam ou mantém a precariedade das condições habitacionais e as interferências 

negativas no meio ambiente.  

Tabela 27: Renda familiar mensal em salários mínimos dos inscritos na COHAB/SC. 
Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Renda em salário mínimo (SM= 
R$350,00) 

Freqüência Percentual 
Percentual 
acumulado 

de 00 a 01 SM 210 3,70% 3,70% 

de 01 a 02 SM 1.694 29,86% 33,56% 

de 02 a 03 SM 1.336 23,55% 57,11% 

de 03 a 04 SM 979 17,26% 74,37% 

de 04 a 05 SM 612 10,79% 85,16% 

de 05 a 06 SM 329 5,80% 90,96% 

de 06 a 07 SM 186 3,28% 94,24% 

de 07 a 08 SM 114 2,01% 96,25% 

de 08 a 09 SM 73 1,29% 97,53% 

de 09 a 10 SM 35 0,62% 98,15% 

de 10 a 11 SM 41 0,72% 98,87% 

de 11 a 12 SM 24 0,42% 99,29% 

mais de 12 SM 40 0,71% 100,00% 

TOTAL 5.673   

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

O cadastro da COHAB/SC contém informações, também, sobre as condições de 

moradia no momento em que os interessados fazem suas inscrições para a aquisição da casa 

própria. De acordo com estes dados, 18,26% das famílias residem junto com outra família e 

6,40% com mais de 2 famílias por residência, compondo 25% que vivem em situação de 

cohabitação familiar.  Entre estes, a maioria vive em casas cedidas. 
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Tabela 28: Número de famílias por moradia, de acordo com a condição de ocupação da 
residência das famílias inscritas na COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Número 
de 

famílias 
na 

residência 

Condição de ocupação 
Total 

Alugada Cedida Própria 

Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual 

uma 
família 

2.422 42,69% 1.485 26,18% 367 6,47% 4.274 75,34% 

duas 
famílias 

310 5,46% 662 11,67% 64 1,13% 1.036 18,26% 

mais de 
duas 
famílias 

124 2,19% 211 3,72% 28 0,49% 363 6,4% 

TOTAL 2.856 50,34% 2.358 41,57% 459 8,09% 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 
Nota:  despesa média de aluguel R$ 320,53 
 valor médio de prestação R$ 359,23 

Considerando o total de inscritos, 50,34% vivem em casas alugadas, com uma despesa 

média com aluguel de R$ 320,53, ou seja, um pouco menos que 1 salário mínimo da época 

(2006). Como a maioria das famílias inscritas aufere uma renda de até 03 salários mínimos, 

pode-se concluir que os gastos com aluguel são onerosos para esta população. É significativa 

também a proporção dos que moram em residências cedidas, compondo 41,57% da demanda 

total. Há ainda, 8,09% que declararam que as residências onde moravam na ocasião da 

inscrição eram próprias. É interessante salientar que dentre os 459 que declararam possuir a 

propriedade da moradia, 187 possuíam a propriedade do terreno devidamente legalizada, 86 

declararam que apesar de quitados eles não possuíam a escritura do terreno, 59 estavam 

pagando o financiamento do lote, 76 detinham a posse do terreno, 40 declararam que o terreno 

era de terceiros e 11 afirmaram ser da prefeitura, conforme Tabela 29. 

De acordo com informações fornecidas pela COHAB/SC, 95% das moradias próprias se 

localizam no Município de Florianópolis, sendo 90% na zona urbana e 5% na área rural 

Tabela 29: Situação Jurídica do terreno das residências cujos inscritos na COHAB/SC 
declararam como próprias. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Terreno Freqüência Percentual 

próprio quitado com escritura 187 40,74% 

próprio quitado sem escritura 86 18,74% 

próprio financiado 59 12,85% 

terceiros 40 8,71% 

posse 76 16,56% 

prefeitura 11 2,4% 

TOTAL 459 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 
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Tabela 30: Características da construção e estado de conservação das moradias, 
segundo declarações dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Característica 
de 

construção 

Estado de conservação 

Bom Regular Ruim Total 

Frequência Percent. Frequência Percent Frequência Percent Frequência Percent 

alvenaria 2.464 43,43% 1.596 28,13% 199 3,51% 4.259 75,07% 

madeira 137 2,41% 368 6,49% 257 4,53% 762 13,43% 

mista 143 2,52% 289 5,09% 116 2,04% 548 9,66% 

barraco 11 0,19% 20 0,35% 40 0,71% 71 1,.25% 

porão 7 0,12% 12 0,21% 9 0,16% 28 0,49% 

lona/plástico 3 0,05% 1 0,02% 1 0,02% 5 0,09% 

TOTAL 2.765 48,74% 2.286 40,3% 622 10,96% 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

A grande maioria dos inscritos afirmou residir em casas de alvenaria (75,07%) em bom 
estado de conservação (43,43%). Entre os que declararam que suas residências encontravam-
se em estado de conservação ruim, representando 10,96%, a maior proporção residia em 
casas de madeira. Expostos na Tabela 31, esses dados apontam que é relativamente pequeno 
o número de famílias que reside em locais precários, considerados como tal, os que afirmaram 
residir em barracos, porões e em abrigos improvisados de lona/plástico, somando 1,83% dos 
inscritos. 

A maioria das residências possui de 3 a 4 cômodos, sendo significativa também a faixa 
de 5 a 6 cômodos. No entanto, esse dado isolado não permite aferir condições de 
adequabilidade das residências pelo critério de densidade domiciliar, uma vez que seria 
necessário dimensionar o número de pessoas por cômodo. 

Tabela 31: Número de cômodos das residências dos inscritos na COHAB/SC. 
Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Numero de cômodos Freqüência Percentual 

1 a 2 cômodos 917 16,16% 

3 a 4 cômodos 2.377 41,9% 

5 a 6 cômodos 2.048 36,1% 

mais de 6 cômodos 331 5,83% 

TOTAL 5,673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

A adequabilidade das residências pelo critério das condições de abastecimento de água 

pode ser avaliada pelos dados da Tabela 32, apontando que 92,07% das residências 

consomem água da rede geral de abastecimento, porém 7,6% não recebem a água tratada 

dentro de casa. Portanto, pode-se considerar que a inadequabilidade habitacional por falta de 

abastecimento de água por rede geral, chega a 15,5% (100% - 84,47%).  

Em relação ao esgotamento sanitário, 66,72% das residências estão vinculadas à rede 

de esgoto e 24,43% possuem fossa séptica, de acordo com as afirmações dos inscritos na 

COHAB/SC (Tabela 32). Assim, 91,15% das residências podem ser consideradas adequadas, 

seguindo os critérios da Fundação João Pinheiro22.  

                                                
22

  Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil - 
Municípios Selecionados e Regiões Geográficas. 2004 
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Tabela 32: Abastecimento de água de acordo com a origem e condições de instalação, 
nas residências dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Especificação da 
origem 

Instalação 

Dentro de Casa Até 100m Mais de 100m Total 
Freqüência Percent. Freqüência Percent Freqüência Percent Freqüência Percent 

Rede Geral 4.792 84,47% 376 6,63% 55 0,97% 5.223 92,07% 

Poço 121 2,13% 38 0,67% 6 0,11% 165 2,91% 

Fonte 130 2,29% 9 0,16% 10 0,18% 149 2,63% 

Vizinho 97 1,71% 35 0,62% 4 0,07% 136 2,4% 

TOTAL 5.140 90,6% 458 8,07% 75 1,32% 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

Tabela 33: Condições de esgotamento sanitário, energia elétrica e destino do lixo das 
residências dos inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Esgotamento sanitário Freqüência Percentual 

rede de esgoto 3.785 66,72% 

fossa séptica 1.386 24,43% 

fossa negra 340 5,99% 

vala e céu aberto 102 1,8% 

vizinho 31 0,55% 

mato 29 0,51% 

TOTAL 5.673 100% 

Destino do lixo doméstico Freqüência Percentual 

coleta convencional 4.261 75,11% 

coleta seletiva 1.370 24,15% 

lixo enterrado/queimado 30 0,53% 

jogado em terreno baldio 12 0,21% 

TOTAL 5.673 100% 

Disponibilidade de energia elétrica Freqüência Percentual 

tem, com padrão (relógio) 5.399 95,17% 

tem, sem padrão 231 4,07% 

não tem 43 0,76% 

TOTAL 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

O mesmo acontece em relação ao destino do lixo doméstico, que contribui com menos 

de 1% da inadequabilidade habitacional. 

A inadequabilidade por falta de energia elétrica nas residências é mínima, conforme 
atestam os dados da Tabela 33. Apenas 43 residências não contam com este serviço e 231 
possuem energia elétrica, porém fora do padrão da CELESC. 

Assim, os problemas relativos à adequabilidade das habitações não constituiu o motivo 
principal para que essas famílias procurassem a COHAB/SC em busca da casa própria, uma 
vez que o perfil das residências atuais dessas famílias, na maioria dos casos, correspondem a 
padrões médios encontrados no conjunto do Município. 

Igualmente, a maioria das residências está localizada em regiões servidas por escolas, 
igrejas, postos de saúde. Os equipamentos de lazer e recreação são os que aparecem com 
freqüência menor, como também os equipamentos de segurança. 
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Tabela 34: Equipamentos existentes próximos às moradias das famílias inscritas na 
COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Equipamentos Freqüência Percentual 

escola 4.519 80,0% 
quadra de esportes 1.358 24,0% 
centro comunitário 2.033 36,0% 
igreja 3.903 69,0% 
posto de saúde 3.837 68,0% 
clube 585 10,0% 
praça 1.769 31,0% 
posto policial 1.976 35,0% 
TOTAL de famílias 5.673  
Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

Tabela 35: Potencial de risco das áreas onde se localizam as moradias dos inscritos na 
COHAB/SC. Florianópolis. Santa Catarina. 2006 

Risco 

Zona 

Urbana Rural Total 

Freqüência Percentual Freqüência Percentual Freqüência Percentual 

Inclinação 
Acentuada 
(deslizamento) 

453 7,99% 5 0,09% 458 8, 07% 

Alagadiço ou 
Inundável 

371 6,54% 18 0,32% 389 6,86% 

Faixa de Domínio 133 2,34% 7 0,12% 140 2,47% 

Aterro com Material 
Nocivo à Saúde 

40 0,71% 3 0,05% 43 0,76% 

Proteção Ambiental 116 2,04% 6 0,11% 122 2,15% 

Área sem Risco 4.319 76,13% 202 3,56% 4.521 79,69% 

TOTAL 5.432 95,75% 241 4,25% 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

Praticamente, 80% das residências dos inscritos na COHAB/SC não se encontram em 

áreas com potencial de risco, de acordo com as informações fornecidas no momento do 

preenchimento do cadastro pela Internet (Tabela 35). O maior risco declarado refere-se às 

residências localizadas em áreas com declividade acentuada, portanto, com riscos de 

deslizamento de terra, com 8,07%, seguindo-se as áreas sujeitas a inundações e alagamentos 

com 6,86%. 

Mesmo considerando-se que estes dados não resultam de uma avaliação técnica, mas 

refletem a percepção e a manifestação dos que responderam ao cadastro via Internet, pode-se 

entender que a “fila da COHAB/SC” não é composta majoritariamente por famílias que estão 

nas áreas de risco, ou nos assentamentos precários. Seu perfil corresponde melhor à de 

jovens que querem constituir uma família e procuram uma alternativa compatível às suas 

condições financeiras, e de famílias que pagam aluguel ou que convivem com outra(s) 

família(s) numa mesma residência. 
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Tabela 36: Tipo de projetos preferidos entre os inscritos na COHAB/SC. Florianópolis. 
Santa Catarina. 2006 

Preferências Freqüência Percentual 

casa em Conjunto Habitacional 2.490 43,89% 

Apartamento em Conjunto Habitacional 1.981 34,92% 

Unidade Isolada Urbana 865 15,25% 

Unidade Isolada Rural 48 0,85% 

Ampliação ou Melhoria do Imóvel 93 1,64% 

Lote com Infraestrutura 196 3,45% 

TOTAL 5.673 100% 

Fonte: COHAB/SC. Inscrições via Internet, visitado em maio de 2009. 

O cadastro da COHAB/SC traz, também, uma avaliação do tipo de projeto que as 

famílias procuram, destacando-se a busca por casas localizadas em conjuntos habitacionais 

com 43,89% das preferências e apartamentos em conjuntos habitacionais com 34,92%. As 

unidades isoladas localizadas na zona urbana receberam 15,25% das intenções de aquisição e 

os lotes dotados de infraestrutura, apenas 3,45%. Um total de 48 famílias se candidatou a 

adquirir moradia em área rural, representando apenas 0,85% da demanda expressa e, 93 

famílias pretendem somente ampliar e/ou melhorar o próprio imóvel onde residem atualmente. 

Apesar da concentração das solicitações de construções em conjuntos habitacionais, há 

uma diversificação da demanda, que requer diversificação das alternativas habitacionais 

colocadas à disposição da população. Há também, a ser considerado, que a população busca 

aquilo que pode ser ofertado, tendo em vista a própria experiência pessoal e familiar. É 

possível pensar em ofertar projetos diferenciados do padrão conhecido, que respondam a 

critérios de custo, de inserção social, de adequação às condições ambientais, de ocupação de 

espaços vazios na malha urbana, entre outros, desde que aliados a um eficiente trabalho de 

divulgação. 
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5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS ASSENTAMENTOS 

PRECÁRIOS 

A Prefeitura Municipal de Florianópolis - Secretaria Municipal de Habitação e 

Saneamento Ambiental – SMHSA, desenvolveu, através de contrato com a Companhia 

Brasileira de Projetos e Empreendimentos – COBRAPE, um conjunto de estudos tendo como 

foco as condições habitacionais e ambientais do Município, especialmente das áreas com 

assentamentos precários e de interesse social. Desses estudos resultaram vários relatórios, 

entre eles o “Estudo e Elaboração de Metodologia com Vistas à Hierarquização dos 

Assentamentos Subnormais de Interesse Social do Município de Florianópolis”.23 

Esse estudo sistematiza dados de uma pesquisa domiciliar por amostragem realizada 

nas 64 áreas com assentamentos considerados precários, com o objetivo de determinar o 

índice de desenvolvimento humano, o índice de risco e o índice físico-ambiental das 

comunidades indicadas, de maneira a subsidiar os estudos de hierarquização desses 

assentamentos para efeitos de intervenção prioritária. As 64 áreas foram agrupadas de acordo 

com critérios de similaridade com relação ao padrão das habitações, à proximidade física e à 

macro-localização no Município, compondo 16 agrupamentos, conforme se pode visualizar na 

Figura 1 e na Tabela 37. Posteriormente, o agrupamento de número 13 foi desconsiderado por 

não preencher as características de assentamento precário24, porém foram mantidos os dados 

das 02 entrevistas domiciliares realizadas. 

Tabela 37: Áreas de Interesse Social por Agrupamentos  

Agrupamentos Área de Interesse Social 

Agrupamento 1 

Morro do Mocotó 

Horácio 

Monte Serrat 

Morro do 25 

Morro do Céu 

Santa Rosa 

Serrinha I e II 

Agrupamento 2 

Caiera, Vila Operária I, II e III 

Mariquinha 

Morro do Tico-tico 

Penitenciária 

Vila Santa Vitória 

Queimada 

Agrupamento 3 

Angelo Laporta 

José Boiteux 

Laudelina Cruz Lemos 

Santa Clara 

Agrupamento 4 Rio Tavares I (Seta) 

                                                
23

 Prefeitura Municipal de Florianópolis/Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental. 
Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. Estudo e Elaboração de Metodologia com Vistas a 
Hierarquização dos Assentamentos Subnormais de Interesse Social do Município de Florianópolis. 2008 

24
 Ibid, pág 46 
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Agrupamentos Área de Interesse Social 

Rio Tavares II 

Agrupamento 5 

Vila Aparecida I 

Vila Aparecida II 

Nova Jerusalém 

Ponta do Leal 

Arranha Céu 

Maclaren 

Agrupamento 6 

CCI 

Jardim Ilha Continente 

Morro da Caixa I 

Morro da Caixa II 

Agrupamento 7 

Chico Mendes 

Monte Cristo 

Nova Esperança 

Novo Horizonte 

Nossa Senhora da Glória 

Agrupamento 8 

Morro do Flamengo 

Nossa Senhora do Rosário 

PC 3 

Santa Terezinha I 

Santa Terezinha II 

Agrupamento 9 

Balão 

Morro do Janga 

Morro do Quilombo 

Sol Nascente 

Agrupamento 10 Vila Cachoeira 

Agrupamento 11 

Carvoeira (Boa Vista) 

Costeira I 

Costeira II 

Costeira III 

Costeira IV 

Costeira V 

Pantanal 

Agrupamento 12 

Areias do Campeche 

Panaia 

Tapera I 

Tapera II 

Agrupamento 13 Rio das Pacas 

Agrupamento 14 

Angra (Adão) dos Reis 

Morro do Mosquito 

São Bernardo 

Vila Arvoredo (Siri) 

Agrupamento 15 
Canasvieiras 

Cartódromo 

Agrupamento 16 
Canasvieiras 

Vila União 

Fonte: Termo de Referência 09 – Produto 4, 2008. SMHSA. 
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Tabela 38: Procedência das famílias residentes nos aglomerados precários, por 
agrupamento. Florianópolis. 2008 

Agrupa
mento 

Habita 
ções 

Procedência 

Nº 
Localid. 

Florianó
polis 

Estado 
de Santa 
Catarina 

Estados 
do Sul 
do País 

Estados 
do 

Sudeste 

Estados 
Norte/ 

Nordeste 

Centro 
Oeste 

Total 

1 2.706 7 31 37 23 3 2 1 97 

2 1.840 6 22 49 24 4 0 0 99 

3 296 4 53 33 8 4 2 0 100 

4 250 2 26 17 23 6 0 0 72 

5 1.079 6 44 34 11 1 1 0 91 

6 973 4 25 35 26 3 1 1 90 

7 1.173 5 25 44 19 4 1 0 93 

8 650 5 33 40 13 1 1 0 88 

9 1.057 4 29 44 18 0 1 0 92 

10 207 1 28 18 11 7 4 0 68 

11 609 7 39 30 18 4 2 1 94 

12 1.840 4 24 39 24 6 1 0 94 

13 6 1 1 0 1 0 0 0 2 

14 276 4 13 27 30 4 4 0 78 

15 94 2 13 30 5 1 1 0 50 

16 175 2 21 17 22 2 2 0 64 

TOTAL 13.231 64 413 475 260 46 26 2 1.222 

Fonte: PMF/SMHSA. COBRAPE. 
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Figura 1: Mapa de Florianópolis com os Distritos e a indicação das áreas com 
assentamentos precários e respectiva subdivisão em agrupamentos . 2009  

Fonte: Termo de Referência 09 – Produto 4, 2008. SMHSA. Elaboração : Vertrag, 2009. 
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As 64 áreas abrigam 13.231 habitações, compondo 16 agrupamentos com montantes 

populacionais bastante diferenciados, variando de um mínimo de 94 moradias no agrupamento 

15, localizado ao norte da ilha a 2.706 no agrupamento 1 na sede insular, conforme mostra a 

Tabela 38 e Figura 1. O trabalho de pesquisa comportou 1.222 moradias dispostas nos 16 

agrupamentos. 

O levantamento sobre a procedência das famílias apontou que a maioria dos moradores 

é originária do próprio estado de Santa Catarina, sendo 475 provenientes de outros municípios 

do estado e 413 do município de Florianópolis. A exemplo do que se verifica no conjunto do 

Município, apontado nos itens iniciais do presente diagnóstico, os estados do Sul do país se 

destacam na composição da população, o que se verifica também nos assentamentos 

precários. 

Tabela 39: Número de membros por família residentes nos aglomerados precários. 
Florianópolis. 2008 

Agrupa
mento 

Composição Familiar - nº de membros 

1 2 3 4 5 6 + de 6 Total 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

1 4 4,2 16 16,5 24 24,7 22 22,7 16 16,5 8 8,2 7 7,2 97 100 

2 1 1,8 5 9,1 12 21,8 19 34,5 12 21,8 2 3,6 4 7,3 55 100 

3 8 7,8 12 11,8 36 35,3 27 26,5 12 11,8 5 4,9 2 2,0 102 100 

4 3 4,2 4 5,6 17 23,6 17 23,6 18 25,0 12 16,7 1 1,4 72 100 

5 4 4,4 14 15,4 21 23,1 28 30,8 15 16,5 3 3,3 6 6,6 91 100 

6 6 6,6 13 14,3 25 27,5 24 26,4 17 18,7 4 4,4 2 2,2 91 100 

7 2 2,4 8 9,5 17 20,2 28 33,3 19 22,6 4 4,8 6 7,1 84 100 

8 2 1,4 18 20,6 20 23,0 16 18,3 18 20,6 9 10,3 5 5,8 88 100 

9 4 4,3 7 7,6 24 26,1 28 30,4 16 17,4 8 8,7 5 5,4 92 100 

10 0 0,0 6 8,8 21 30,9 19 27,9 10 14,7 6 8,8 6 8,8 68 100 

11 6 6,4 10 10,6 34 36,2 22 23,4 14 14,9 6 6,4 2 2,1 94 100 

12 0 0,0 7 7,4 25 26,6 28 29,8 31 33,0 1 1,1 2 2,1 94 100 

13 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 100 

14 1 1,3 11 14,1 16 20,5 23 29,5 15 19,2 6 7,7 6 7,7 78 100 

15 1 2,0 7 14,0 9 18,0 18 36 11 22,0 2 4 2 4,0 50 100 

16 3 4,7 14 21,9 12 18,8 18 28,1 11 17,2 4 6,2 2 3,1 64 100 

TOTAL 45 3,7 153 12,5 314 25,7 337 27,6 235 19,2 80 6,5 58 4,8 1222 100 

Fonte: PMF/SMHSA. COBRAPE. Elaboração Vertrag, 2009. 

Mais de 50% das famílias residentes nos assentamentos possui de 3 a 4 membros, 

sendo pouco significativa a presença de famílias maiores com 6 ou mais membros, conforme 

Tabela 39. Apenas os aglomerados 12 e 4 possuem a maior proporção de famílias, com 5 

membros. Multiplicando-se o número de membros de cada coluna da Tabela 39 pelo respectivo 

número de famílias pesquisadas, chega-se ao total de pessoas que compõem os domicílios 

pesquisados, ou seja, 4.702 pessoas. Tendo-se os dois valores – pessoas e famílias, pode-se 

calcular a densidade média familiar dos assentamentos precários que é de 3,8 membros por 

família. Comparando-se com a média municipal de 3,29, conforme apontado no capítulo 

anterior, pode-se dizer que as famílias moradoras dos assentamentos apresentam um número 

de membros um pouco superior à média municipal, porém, refletem, igualmente, a diminuição 

do crescimento populacional verificado no país, se comparados a populações em condições 

equivalentes em décadas anteriores. 
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Tabela 40: Número de cômodos dos domicílios nos aglomerados precários. 
Florianópolis. 2008 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

1 1 1,0 7 7,2 17 20,0 26 30,6 19 22,4 5 5,9 10 11,8 0 0 85 100

2 3 5,5 4 7,3 20 36,4 17 30,9 9 16,4 2 3,6 0 0,0 0 0 55 100

3 0 0,0 4 3,9 29 28,4 45 44,1 18 17,6 4 3,9 2 2,0 0 0 102 100

4 1 1,4 6 8,3 18 25,0 25 34,7 12 16,7 6 8,3 1 1,4 3 4,2 72 100

5 2 2,2 12 13,2 22 24,2 36 39,6 13 14,3 4 4,4 2 2,2 0 0 91 100

6 2 2,2 7 7,7 26 28,6 30 33,0 17 18,7 7 7,7 2 2,2 0 0 91 100

7 1 1,2 9 10,7 26 31,0 35 41,7 12 14,3 1 1,2 0 0,0 0 0 84 100

8 4 4,5 11 12,5 24 27,3 29 33,0 13 14,8 2 2,3 5 5,7 0 0 88 100

9 0 0,0 3 3,3 20 21,7 39 42,4 24 26,1 4 4,3 2 2,2 0 0 92 100

10 0 0,0 9 13,2 5 7,4 28 41,2 20 29,4 4 5,9 2 2,9 0 0 68 100

11 3 3,2 7 7,4 25 26,6 34 36,2 20 21,3 5 5,3 0 0,0 0 0 94 100

12 1 1,1 8 8,5 12 12,8 45 47,9 22 23,4 6 6,4 0 0,0 0 0 94 100

13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0 0 0,0 1 50,0 0 0 2 100

14 4 5,1 11 14,1 18 23,1 21 26,9 16 20,5 4 5,1 4 5,1 0 0 78 100

15 1 2,0 2 4,0 10 20,0 25 50,0 11 22 1 2,0 0 0,0 0 0 50 100

16 0 0,0 2 3,1 6 9,4 36 56,3 16 25 4 6,3 0 0,0 0 0 64 100

TOTAL 23 1,9 102 8,4 278 23,0 472 39,0 242 20 59 4,9 31 2,6 3 0,2 1210 100

Acima de 6

Número de cômodos

Agrupa

mento

5 6 N.I. Total1 2 3 4

 

Fonte: PMF/SMHSA. COBRAPE. Elaboração Vertrag, 2009. 

Da mesma forma que na composição familiar, o número de cômodos das moradias é 

também reduzido, como mostra a Tabela 40. A maioria das casas possui de 3 a 5 cômodos, 

condição esta que se estende a todos os agrupamentos, variando apenas as proporções entre 

eles. 

Um dos objetivos do levantamento do perfil  socioeconômico das famílias residentes 

nessas áreas, foi apontar o número de idosos existentes entre a população, sendo estes 

considerados como membros com 70 anos ou mais. A Tabela 41 traz esses dados, apontando 

que, em média, 7,2% dos domicílios possuem moradores nessa faixa etária. Acima dessa 

média encontram-se os agrupamentos 12 e 8, com 12,8% e 11,4% de famílias, 

respectivamente, cuja composição conta com membros com idade superior a 69 anos. 

Seguem-se os agrupamentos 11, 7, 1 e 2, com cerca de 9% de domicílios com idosos. As 

menores proporções de idosos encontram-se nos agrupamentos 3 e 9. 

Comparando-se com a proporção de idosos com 70 anos ou mais, na estrutura etária 

da população de Florianópolis que, de acordo com o Censo Demográfico de 2000, era de 

3,7%, pode-se afirmar que há uma concentração significativamente maior de idosos nos 

assentamentos precários. Certamente, a população dos assentamentos está refletindo o que 

acontece no conjunto da população, que tem visto sua expectativa de vida aumentar 

progressivamente. Isso explica, pelo menos em parte, o número maior de idosos verificado nos 

assentamentos.  
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Tabela 41: Número de moradores nos assentamentos precários com 70 anos ou mais de 
idade. Florianópolis. 2008 

Agrupamentos População com 70 anos e mais 

Sim Não Total 

abs Percentual abs Percentual abs percentual 

1 9 9,3% 88 90,7% 97 100% 

2 5 9,1% 50 90,9% 55 100% 

3 1 1,0% 101 99,0% 102 100% 

4 3 4,2% 69 95,8% 72 100% 

5 6 6,6% 85 93,4% 91 100% 

6 7 7,7% 84 92,3% 91 100% 

7 8 9,5% 76 90,5% 84 100% 

8 10 11,4% 78 88,6% 88 100% 

9 2 2,2% 90 97,8% 92 100% 

10 4 5,9% 64 94,1% 68 100% 

11 9 9,6% 85 90,4% 94 100% 

12 12 12,8% 82 87,2% 94 100% 

13 0 0,0% 2 100,0% 2 100% 

14 4 5,1% 74 94,9% 78 100% 

15 4 8,0% 46 92,0% 50 100% 

16 4 6,3% 60 93,8% 64 100% 

TOTAL 88 7,2% 1134 92,8% 1222 100% 

Fonte: PMF/SMHSA. COBRAPE 

Tabela 42: Portadores de deficiência nos aglomerados precários. Florianópolis. 2008 

Agrupamento 

Portadores de deficiência 

Sim Não Não declarado Total 

abs Percentual abs Percentual abs Percentual abs percentual 

1 10 10,3% 74 76,3% 13 13,4% 97 100% 

2 4 7,3% 51 92,7% 0 0% 55 100% 

3 8 7,8% 94 92,2% 0 0% 102 100% 

4 0 0% 72 100,0% 0 0% 72 100% 

5 3 3,35 62 68,1% 26 28,6% 91 100% 

6 4 4,4% 87 95,6% 0 0% 91 100% 

7 5 5,4% 79 94,1% 0 0% 84 100% 

8 5 5,7% 67 76,1% 16 18,2% 88 100% 

9 3 3,3% 89 96,7% 0 0% 92 100% 

10 8 11,7% 60 88,3% 0 0% 68 100% 

11 10 10,6% 84 89,4% 0 0% 94 100% 

12 11 11,7% 83 88,3% 0 0% 94 100% 

13 0 0% 1 50,0% 1 50,0% 2 100% 

14 8 10,3% 70 89,7% 0 0% 78 100% 

15 3 6,0% 47 94,0% 0 0% 50 100% 

16 4 6,2% 60 93,8% 0 0% 64 100% 

TOTAL 86 7,0% 1080 88,4% 56 4,6% 1.222 100% 

Fonte: PMF/SMHSA. COBRAPE 

As informações sobre a existência de portadores de deficiência verificadas na pesquisa 

com moradores dos assentamentos precários, indicam que 7% da população declarou possuir 

algum tipo de deficiência, havendo uma oscilação nessa proporção entre os agrupamentos, 

chegando a 11,7% nos agrupamentos 10 e 12 e nenhum caso registrado nos agrupamentos 4 
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e 13. Uma avaliação mais detalhada dessa informação necessita de dados complementares, 

como o tipo e grau da deficiência declarada, a existência de diagnóstico médico, entre outros. 

Tabela 43: Renda familiar nos assentamentos precários. Florianópolis. 2008. 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs %

1 13 13,4 45 46,4 24 24,7 13 13,4 2 2,1 0 0,0 97 100

2 10 18,2 32 58,2 10 18,2 3 5,5 0 0,0 0 0,0 55 100

3 13 12,7 48 47,1 37 36,3 4 3,9 0 0,0 0 0,0 102 100

4 9 12,5 30 41,7 29 40,3 4 5,6 0 0,0 0 0,0 72 100

5 12 13,2 64 70,3 13 14,3 1 1,1 1 1,1 0 0,0 91 100

6 8 8,8 54 59,3 15 16,5 14 15,4 0 0,0 0 0,0 91 100

7 4 4,8 57 67,9 14 16,7 9 10,7 0 0,0 0 0,0 84 100

8 12 13,6 53 60,2 20 22,7 3 3,4 0 0,0 0 0,0 88 100

9 3 3,3 60 65,2 22 23,9 7 7,6 0 0,0 0 0,0 92 100

10 0 0,0 35 51,5 29 42,6 4 5,9 0 0,0 0 0,0 68 100

11 6 6,4 62 66,0 22 23,4 2 2,1 0 0,0 2 2,1 94 100

12 4 4,3 54 57,4 24 25,5 12 12,8 0 0,0 0 0,0 94 100

13 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100

14 11 14,1 49 62,8 13 16,7 3 3,8 0 0,0 2 2,6 78 100

15 2 4,0 31 62,0 15 30,0 2 4,0 0 0,0 0 0,0 50 100

16 10 15,6 50 78,1 3 4,7 1 1,6 0 0,0 0 0,0 64 100

TOTAL 119 9,7 724 59,2 290 23,7 82 6,7 3 0,2 4 0,3 1222 100

Agrupa

mento
Sem Renda Totalmais de 06 De 5,1 a 06 De 3,1 a 05De 01 a 03Até 01

Renda Familiar - em salários mínimos

 

Fonte: PMF/SMHSA. COBRAPE 

Cerca de 60% das famílias pesquisadas declararam auferir de 1 a 3 salários mínimos 

como renda mensal, porém essa proporção pode chegar a 78%, como é o caso das famílias 

residentes no agrupamento 16 (ver Tabela 43). Outros 23,7% recebem de 3,1 a 5 salários 

mínimos mensais no conjunto dos pesquisados, com grande oscilação entre os agrupamentos, 

chegando a mais de 40% nos agrupamentos 10 e 4. As famílias com renda de até 01 salário 

mínimo, representam 9,7% do total, e as que não auferiam rendimento representam apenas 

0,3% do total pesquisado. 

Para facilitar a avaliação desses dados, procurou-se sintetizá-los em apenas 3 faixas de 

renda, agregando-se as duas primeiras e as duas últimas, conforme verifica-se na Tabela 44. 

Pode-se observar que o agrupamento 16 possui a distribuição de renda mais concentrada no 

extrato até 3 salários mínimos (93,8% das famílias), enquanto que os agrupamentos 1, 6, 7, 12 

e 10 são aqueles que estão melhor posicionados nesse quesito em relação aos demais. No 

entanto, comparando-se essas informações com o cadastro dos inscritos na COHAB/SC, 

apresentados no item anterior, conclui-se que as famílias que ocupam os assentamentos 

considerados precários, apresentam uma condição de renda significativamente inferior aos 

inscritos no órgão responsável pela política habitacional no Estado. 
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Tabela 44: Distribuição das famílias pesquisadas por faixa de renda familiar, em salários 
mínimos, nos aglomerados precários. Florianópolis. 2008 

Agrupamentos até 3 3 a 5 Mais de 5 

1 59,8 24,7 15,5 

2 76,4 18,2 5,5 

3 59,8 36,3 3,9 

4 54,2 40,3 5,6 

5 83,5 14,3 2,2 

6 68,1 16,5 15,4 

7 72,6 16,7 10,7 

8 73,9 22,7 3,4 

9 68,5 23,9 7,6 

10 51,5 42,6 5,9 

11 72,3 23,4 2,1 

12 61,7 25,5 12,8 

13 100,0 0,0 0 

14 76,9 16,7 3,8 

15 66,0 30,0 4 

16 93,8 4,7 1,6 

TOTAL 69,0 23,7 6,9 

Fonte: Tabela 43 

A partir dos dados da pesquisa domiciliar por amostragem junto às famílias residentes 

nas 64 comunidades que compõem os assentamentos precários de Florianópolis, a 

COBRAPE25 desenvolveu uma metodologia para a construção de Indicadores de 

Desenvolvimento Humano – IDH de cada área. 

A aplicação da metodologia expressa na Tabela 45 e nos gráficos que seguem, permite 

uma comparação entre os agrupamentos, tanto em relação ao indicador sintético, ou seja, o 

IDH total - IDH-N, como dos indicadores que o compõem: escolaridade, longevidade e renda. 

Considerando o índice sintético e comparando com o mesmo índice encontrado para o total do 

Município de Florianópolis – 0,88, percebe-se a desigualdade que existe nas condições de vida 

da população no interior do Município. As melhores posições entre os agrupamentos, 

observadas nas áreas 15 e 16, apresentam um indicador de 0,596, bastante distante do valor 

médio municipal de 0,88 que distancia-se muito mais em relação à pontuação do agrupamento 

1, com a pior performance - 0,391. Esse agrupamento apresenta também o pior desempenho  

no indicador escolaridade e um dos piores, igualmente, no indicador renda.  

Pode-se observar que o indicador renda é aquele que apresenta os menores valores 

dentre os três componentes para todos os agrupamentos. Isso significa que a performance da 

renda é negativa na composição do IDH total, contribuindo decisivamente para os baixos 

índices verificados. 

                                                
25

 Prefeitura Municipal de Florianópolis/Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental. 
Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos. Estudo e Elaboração de Metodologia com Vistas a 
Hierarquização dos Assentamentos Subnormais de Interesse Social do Município de Florianópolis. 2008 
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Tabela 45: Índice de Desenvolvimento Humano total – IDH-N, por indicador de 
Escolaridade – NE, de Longevidade – NL e de Renda –NR dos agrupamentos de 
assentamentos precários. Florianópolis. 2008 

Agrupamentos IDH-NE IDH-NL IDHNR IDH-N 

1 0,391 0,523 0,257 0,391 

2 0,545 0,519 0,249 0,438 

3 0,769 0,574 0,253 0,532 

4 0,773 0,526 0,327 0,543 

5 0,858 0,551 0,275 0,561 

6 0,757 0,558 0,289 0,535 

7 0,711 0,531 0,235 0,492 

8 0,720 0,526 0,275 0,507 

9 0,760 0,611 0,274 0,548 

10 0,761 0,436 0,353 0,517 

11 0,835 0,487 0,312 0,544 

12 0,796 0,490 0,262 0,516 

14 0,766 0,562 0,309 0,546 

15 0,678 0,597 0,513 0,596 

16 0,678 0,597 0,513 0,596 

Fonte: PMF/SMHSA - COBRAPE 

O gráfico adiante possibilita a visualização do comportamento de cada indicador de 

forma comparativa entre todos os agrupamentos, com exceção do de número 13, que foi 

retirado da análise, conforme explicitado anteriormente. 

Em relação à escolaridade, os melhores desempenhos entre os grupos de 

assentamentos foram apresentados pelos agrupamentos 5 e 11, e os piores, pelo 1 e 2. Em 

relação à longevidade, pode-se verificar que há uma maior homogeneidade no desempenho 

entre os agrupamentos, mesmo assim, com destaque negativo, especialmente para o 

agrupamento 10. Esse indicador reflete o avanço global na melhoria das condições de vida da 

população e o acesso aos serviços de saúde – equipamentos e insumos que permitem a 

prevenção de doenças e a manutenção da vida, como as vacinas, o atendimento 

universalizado pelos equipamentos de saúde, entre outros. 

O indicador de renda apresentado mostra um nivelamento da maioria dos 

agrupamentos nos valores mais baixos, destacando-se positivamente na comparação, os 

agrupamentos 15 e 16. O pior desempenho se verifica no agrupamento 7. 
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Gráfico 12: Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-N e sub-índices relativos à 
escolaridade – IDH-NE, longevidade IDH-LN, renda – IDH-LN, de acordo com os 
agrupamentos. Florianópolis. 2008 

 
Fonte: PMF/SMHSA - COBRAPE 
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No índice sintético IDH-N, os agrupamentos que apresentam os menores índices são os 

de número 1 e 2, localizados na porção insular da sede do Município e as melhores posições 

em comparação com os demais são os agrupamentos 15 e 16, na região norte da Ilha. No 

entanto, a desigualdade entre o conjunto dos assentamentos em relação à média municipal é 

flagrante, indicando a necessidade de medidas compensatórias e de promoção social que 

possam intervir positivamente junto à população. 

Essa caracterização dos assentamentos precários serve de embasamento para o 

desenvolvimento de indicadores, que foram elaborados no TR 14 a fim de subsidiar o 

Monitoramento das Ações da Política Habitacional de Florianópolis. Em seu Produto 1, 

descreve de maneira geral sobre o indicador de habitabilidade (IHU) a partir do qual é possível 

a classificação da situação dos assentamentos, de acordo com as características internas e 

externas a ela.  

Esse Indicador de Habitabilidade Urbana (IHU) é composto pela média aritmética de 

outros 5 indicadores - Indicador de Condições de Moradia (ICM), Indicador de Qualidade dos 

Espaços Urbanos (IQEU), Indicador de Preservação Ambiental (IPA), Indicador de Propriedade 

Urbana (IPU) e Indicador Sócio- Econômico-Cultural (ISEC) - dentre os quais, o indicador de 

condição de moradia avalia os aspectos intradomiciliares e, o restante, os aspectos 

extradomiciliares, sendo: 

 Indicador de Condições de Moradia (ICM) - avalia os aspectos intradomiciliares 
(residenciais) como o tipo da construção, tamanho, número de habitantes por 
domicílio, e se possui estrutura interna para o atendimento dos serviços públicos; 

 Indicador de Qualidade dos Espaços Urbanos (IQEU) – avalia aspectos 
relacionados a serviços de água, esgoto, resíduos sólidos, saúde ambiental, 
drenagem urbana, cobertura de vias e defesa civil; 

 Indicador de Propriedade Urbana (IPU) – avalia as questões de regularização 
fundiária, legalidade da propriedade do lote e os programas habitacionais..  

 Indicador Sócio-Econômico-Cultural (ISEC) – avalia os aspectos como renda, nível 
de escolaridade e acesso a bens duráveis; 

 Indicador de Preservação Ambiental (IPA) – avalia os aspectos relacionados à 
localização das ocupações de cada favela. 

A partir da média aritmética desses indicadores, adotou-se uma pontuação de 0 a 100 

para a classificação do indicador de habitabilidade, de acordo com o quadro a seguir. 
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Quadro 1: Pontuação do Indicador de Habitabilidade Urbana – IHU. 

Pontuação 
IHU 

Situação de Habitabilidade 
Urbana 

Características 

0 a 30 Habitabilidade crítica 

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

31 a 50 Habitabilidade regular 
Condições existentes chegam a atender a 

maioria dos itens mínimos para a 
sustentabilidade dos fatores descritos. 

51 a 70 Habitabilidade boa Poucos aspectos a serem melhorados. 

71 a 100 Habitabilidade ótima 

Condições adequadas internas e externas 
ao domicílio, eficiência nos serviços de 

infraestrutura, equipamentos e programas 
sociais e demais condições que afetam as 

condições de sustentabilidade 
socioeconômica, cultural, de proteção e 

preservação ambiental, associado a 
dispositivos legais que asseguram a 

regularização da propriedade do domicílio. 

Fonte: TR 14 - Monitoramento das Ações da Política Habitacional de Florianópolis – Produto 3 - Formatação do Processo de 
Avaliação de Impacto - Apresentação da Sistemática das Avaliações de Impacto que Pretende Medir a Evolução de Determinado 
Indicador ou Indicadores Resultantes das Ações Realizadas e Definir as Áreas e a Periodicidade com que as Medições dos 
Indicadores serão Realizadas. 2007. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados da Fundação João Pinheiro de Déficit e Inadequação Habitacional permitem 

estabelecer marcos conceituais e metodológicos para o dimensionamento das necessidades 

habitacionais, comparando-se regiões, estados e municípios e possibilitando, entre outros 

aspectos, a priorização para a alocação de recursos federais. No entanto, a distância de 

realização dos Censos Demográficos (último realizado em 2000), não permite uma leitura da 

situação, suficientemente adequada às necessidades da escala local, como é o caso da 

elaboração de um Plano Municipal de Interesse Social. Da mesma forma, especificidades 

locais deixam de ser evidenciadas, exigindo a complementação e a atualização das 

informações, agregando-se dados de fontes importantes como COHAB/SC e da própria 

Prefeitura Municipal. Salienta-se também, que os dados colhidos diretamente da população 

como os Censos Demográficos, o Cadastro da COHAB/SC e as pesquisas domiciliares, 

traduzem as interpretações subjetivas e o grau de conhecimento daqueles que estão 

respondendo aos quesitos. Conseqüentemente, informações técnicas como as formas de 

esgotamento sanitário das residências, muitas vezes, mostram-se inconsistentes. Outras 

informações como renda familiar, principalmente para aqueles que trabalham no mercado 

informal, são de difícil dimensionamento pelas famílias, ou informações sobre a saúde dos 

membros da família, não tem validade para, de fato, avaliar as condições de saúde.  

No entanto, a maior parte dos municípios brasileiros não possuem uma base de dados 

e informações atualizadas e suficientemente adequadas para abarcar todo o universo de déficit 

e inadequação habitacional.  

Entretanto, para o Município de Florianópolis tal leitura pôde ser realizada devido à 

existência de levantamentos e estudos próprios mais atualizados, mediante duas fontes de 

informações principais: 

1. Dados da Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental da Prefeitura Municipal 

de Florianópolis referentes às Áreas de Interesse Social  para as quais estão focalizados atuais 

planos e programas; 

2. Dados da Companhia de Habitação de Santa Catarina – COHAB/SC, cujo cadastro 

de demanda existente permite uma caracterização com maiores especificidades. 

Sendo assim, em relação ao déficit habitacional quantitativo de Florianópolis, estima-se 

o valor de 7.842 domicílios (Gráfico 13), composto de: 

 1.005 domicílios rústicos; 

 223 domicílios improvisados; 

 4.215 domicílios considerados como coabitação familiar sendo 2.864 famílias 

conviventes e 1.351 famílias vivendo em casas de cômodo. 

 2.399 famílias com ônus excessivo de aluguel. 
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Gráfico 13: Componentes do déficit por reposição e incremento de estoque 

 
Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010); IBGE Cidades; FJP (2000); COBRAPE (2007);  
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

De acordo com a projeção demográfica para os próximos 15 anos devem ser previstas 

políticas para o incremento de 53.030 habitações, sendo: 

 16.884 moradias na faixa de renda entre 0 a 3 salários mínimos; 

 13.506 moradias na faixa de renda de 3 a 5 salários mínimos; 

 22.640 moradias na faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos; 

O Gráfico 14 apresenta a comparação entre os tipos de déficit quantitativos bem como a 

demanda demográfica para as faixas de renda entre 0 a 10 salários mínimos. Em relação à 

demanda, a maior está concentrada entre 5 a 10 salários mínimos, e em segundo lugar a 

compreendida entre 0 a 3 salários.  

Gráfico 14: Déficit habitacional quantitativo e demanda demográfica 2009-2025 de 
Florianópolis 

 
Fonte: CADÚNICO Florianópolis (2010); IBGE Cidades; FJP (2000); COBRAPE (2007); Paulo Campanário 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 

Em relação ao déficit qualitativo, ou seja, a inadequação habitacional, verifica-se que o 

principal componente deste relaciona-se à carência de esgotamento sanitário, seguido pela 

irregularidade fundiária, abastecimento de água, energia elétrica, coleta de lixo e adensamento 

excessivo, como mostra o Gráfico 15. 
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Gráfico 15: Estimativa do déficit qualitativo de Florianópolis – 2009 

 
Fonte: IBGE Censo (2000) Fundação João Pinheiro - FJP. Centro de Estatística e Informações – CEI. Déficit Habitacional no Brasil 
- Municípios Selecionados e Regiões Geográficas, COBRAPE (2007), Cadastro Habitacional da Secretaria Municipal de Habitação 
e Saneamento Ambiental de Florianópolis (2009) 
Nota: Dados trabalhados pela VERTRAG 
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