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RAPPORT 
I - IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO 

1 - Nome: 
 

2 - Endereço: 
 
 
3 - Sexo:        F           M 

4 - Idade:       18 a 29         30 a 39        40 a 49         50 a 59          60 ou mais 

5 - Telefone Fixo:                                           Celular:   

6 - No bairro e na região, você:         Mora              Trabalha             Estuda 
                                                              Desenvolve outras atividades: 

7 - Qual o tempo e convivência (moradia, estudo ou trabalho) no local?  
     Até 2 anos         De 2 a 5 anos        De 5 a 10 anos        De 10 a 20 anos        Acima de 20 anos 

8 - Escolaridade:  

    Fundamental            Incompleto       Completo                               
    Médio     Incompleto       Completo                               
    Superior     Incompleto       Completo                               

    Especialização e outros     Incompleto       Completo                               

9 - Renda Individual:            Não quis responder  

        Está desempregado                                        1SM Até R$880,00  

        Até 2 SM, de R$880,00 a R$1.760,00                    Até 3 SM, de R$1.760,00 a R$2.640,00 

        Até 4 SM, de R$2.640,00 a R$3.520,00                 De 5 a 6 SM, de R$3.520,00 a R$5.280,00 

        De 6 a 10 SM, de R$5.280,00 a R$8.800,00          Acima de 10 SM, acima de R$8.800, 

 
 
 

II - PERCEPÇÃO ACERCA DO ESPAÇO E CONVIVÊNCIA.  
Vamos fazer uma avaliação do bairro e da região considerando o seu cotidiano? 

A) EQUIPAMENTOS URBANOS.  Vamos começar pelos equipamentos urbanos. As 
respostas variam entre: Ótimo e suficiente para atender a demanda extra. Bom e 
suficiente para atender a demanda atual. Regular, mas atende a demanda atual. 
Ruim, mas atende parte da demanda atual. Péssimo e não atende a demanda atual. 
Você também pode não avaliar, se não souber. Ou Não existe esse equipamento aqui. 

Eq. Urbanos Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo ? NE 
10- Escola        
11- Unidade de Saúde        
12- Hospital        
13- Delegacia / Posto 
Policial        

14- Comércio / Serviços        
Infraestrutura Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo ? NE 

15- Abastecimento de água        
16- Sistema de Esgoto        
17- Coleta de Lixo        
18- Energia Elétrica        
19 - Quais desses equipamentos urbanos você utiliza no bairro? (Marque o necessário). 
    Escola     Unidade de 

saúde 
    Praça     Hospital 

    Igreja     Delegacia ou posto policial     Parque 
    Outro: 

20 - Qual sua opinião sobre as praças públicas no bairro e na região? 

     Estão adequadas e atendem a demanda 
atual. 

     É um espaço importante no bairro, 
mas eu e minha família não 
utilizamos. 

     Eu ou minha família utilizamos para 
descanso e lazer. 

     Poderia ter mais praças públicas. 
     Não fazem diferença no bairro. 

     Não tenho interesse em utilizar.      As praças são inseguras. 

     Não existem praças por perto ou são 
insuficientes. 

     As praças são ruins por falta de 
infraestrutura. 

     Só círculo no bairro a trabalho 

 
 
 

N° da 
Entrevista: Entrevistador: 

Data: Hora: 

Identificação:  
    Residencial     Não Residencial     

    Usuário 
    Empregados   
    Transporte Coletivo      Grupo de Interesse 
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21 - Qual sua percepção sobre parques no bairro e na região? 

     Existem e eu ou minha família utilizamos.      Existem, mas eu ou minha família 
não utilizamos. 

     Não existem no bairro.     Existem, mas é ruim. 

22 - Você observa a presença de uma organização social no bairro e na região? 

     Não existem. 
     Existem e são importantes no bairro. 

Qual: 

     Não sei se existem.     Existe, mas é pouco atuante nas 
questões relevantes. 

23 - Você participa de alguma organização social no bairro e na região? 

     Sim. Qual? 

     Não.     Não, mas gostaria de participar. Qual? 

B) MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA.  

24 - Considerando os modos de transporte e circulação, para cada alternativa, 
indique o grau de importância do meio de transporte para sua vida cotidiana. 

 Muito 
importante Importante Pouco 

importante 
Não sabe 
responder 

Automóvel     
Motocicleta     
Ônibus / Move     
Metrô     
Bicicleta     
A pé     
Outro: 

25 - Como você avalia o trânsito de veículos? (Marque o necessário) 

    O trânsito é normal, como em qualquer  
outro lugar da cidade. 

    O trânsito é muito intenso e 
desorganizado. 

     Faltam melhorias em sinalização e sistema 
viário. 

    O trânsito é ruim nos horários de 
pico. 

     O trânsito é bom, não me incomoda.     Sou indiferente ao trânsito. 
     O trânsito é ruim porque as vias são estreitas. 

 

 
 
26 - Sobre andar a pé, indique a sua avaliação: 

    Circulo a pé diariamente pela região.      Gostaria de andar mais a pé, mas o 
espaço não é agradável. 

     Circulo a pé com facilidade pela região.      Gostaria de andar mais a pé, mas 
me sinto inseguro (a). 

     Não tenho habito de andar a pé. 
     Os passeios são estreitos ou 

inadequados para andar a pé. 

      Não acho importante andar a pé. 
     Os passeios estão em mal estado 

de conservação para andar a pé. 

     O relevo impede que eu circule a pé. 
      A sinalização para o pedestre não é 

eficiente para andar a pé. 

     Os passeios são mal iluminados para andar 
a pé. 

      O caminho não é agradável para 
andar a pé, podia ter mais árvores e 
bancos. 

27 - Como você se sente em relação à segurança no bairro e na região? 

    Me sinto seguro no bairro, pois há 
policiamento. 

    Me sinto inseguro às vezes. 

     Me sinto seguro, mas somente durante o dia.     Não me sinto seguro no bairro. 

     Sou indiferente em relação à segurança no 
bairro e na região. 

    Não há segurança, o bairro é perigoso, 
há muitos assaltos e violência. 

C) PAISAGEM URBANA.  

28 - Para cada ação abaixo, indique o grau de importância para o  bairro e a região. 
Muito importante (MI); Importante (I); Pouco importante (NI); Não sabe responder ? 
Ação: MI I PI ? 
Aumentar o número de árvores na região.     
Criar e manter jardins, praças e parques na região.     
Ampliar atividades comerciais e atividades institucionais.     
Ampliar passeios e espaços destinados à 
circulação de pedestres.     

Implantar jardins nos passeios.     
Criar ciclovias.     
Ter praças e áreas de convívio para pedestres e 
moradores.     

Ter vagas de estacionamento para carros.     
Preservar e melhorar a paisagem.     
Aumentar os jardins nos terrenos e edificações.     
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29 - Sobre o meio ambiente no bairro e região, qual a sua avaliação? 

    A região é bastante 
arborizada. 

     Há pouca arborização e poucos jardins. 
     Não existem áreas verdes. 

     As condições ambientais e 
a paisagem são agradáveis. 

     Há muita sujeira. 
     Há muito ruído. 

    Gosto de caminhar pelo 
bairro   e contemplar a 
paisagem. 

     A paisagem da região não me agrada. 
     Não consigo caminhar com conforto e segurança. 

    Consigo circular com 
facilidade. 

     Há muito trânsito de veículos. 

Outro: 

APRESENTAÇÃO DA CARTILHA DO PROJETO. 

III - PERCEPÇÃO SOBRE O EMPREENDIMENTO.  
Para finalizar, vamos falar sobre o empreendimento que lhe foi apresentado. 
    30 - Você já ouviu falar sobre o projeto do empreendimento 

que lhe foi apresentado? 
     Sim 
     Não 

31 - O que você imagina que poderá ser melhorado após a construção deste 
empreendimento? (Marque o necessário). 
     Trânsito.      Valorização imobiliária.      Estrutura comercial e de 

serviços. 
     Segurança.      Geração de emprego.      Movimentação de pessoas. 
     Diminuição de lotes vagos ou áreas em construção. 
     Outro: 

32 - O que você imagina que poderá ser piorado após a construção do 
empreendimento? (Marque o necessário). 
     Trânsito.      Segurança.      Valorização imobiliária. 

     Ruído.      Geração de resíduos      Movimentação de pessoas. 

     Adensamento populacional.      Não haverá piora. 
     Outro: 

33 - No geral, você acha que o empreendimento    
será bom ou ruim para a região? 

    Bom 
    Ruim              Indiferente 

 
 

34 - Você é a favor ou contra a implantação 
do empreendimento? 

    A favor. 
    Contra. 
    Indiferente. 

35 - Você gostaria de acrescentar algo mais? 
     Sim 
     Não 

 

 
 
 

Obrigada por sua disposição! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


