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Resumo:
A avaliação pós-ocupação (APO) é um conjunto de métodos e técnicas que diagnosticam fatores positivos e negativos do ambiente no decorrer do uso, e que se distingue das avaliações de
desempenho clássicas por considerar fundamental aferir o atendimento às necessidades e o
nível de satisfação dos usuários em relação a determinado ambiente. Embora tenha sido verificada uma ampliação significativa nos últimos anos de múltiplos métodos e abordagens nas
pesquisas de APO, a maioria dos trabalhos está relacionada à análise dos aspectos técnicos,
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principalmente de conforto ambiental. Ainda são escassas as pesquisas que, como esta, tem
enfoque no comportamento dos usuários e funcionalidade dos ambientes, relacionando a APO
aos métodos de avaliação de qualidade de vida. Este artigo trata de parte da pesquisa de mestrado intitulada “A qualidade de vida na habitação social verticalizada a partir da avaliação pósocupação: o caso do Conjunto Habitacional Cidade Verde”, desenvolvida no Programa de Pósgraduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da
Universidade Federal de Uberlândia, finalizada em 2016. O trabalho também se insere no grupo [MORA] Pesquisa em Habitação: http://morahabitacao.com, da mesma universidade e configura-se como parte das pesquisas sobre avaliação pós-ocupação. A avaliação pós-ocupação
foi aplicada em um conjunto habitacional social vertical, denominado Cidade Verde, financiado
pelo Programa Minha Casa Minha Vida em 2009, localizado na cidade de Uberlândia-MG, Brasil, que conta com 2464 unidades habitacionais, distribuídas em sete condomínios, com população estimada de oito mil pessoas. A avaliação trata-se de uma pesquisa multimétodos, empregando os seguintes métodos: i) levantamento de dados, ii) walkthrough, iii) questionários e
iv) grupo focal. Outrossim, este artigo trata dos principais resultados observados nos métodos
empregados, referentes às insatisfações e incompatibilidades identificadas no objeto de estudo
em relação aos novos modos de habitar e às demandas dos arranjos familiares contemporâneos, como por exemplo coabitação de gerações, utilização da casa como local de trabalho
e/ou lazer, alteração dos papéis de autoridade e hierarquia, a emancipação feminina, necessidade de privacidade e independência dos membros. Metodologicamente, o artigo divide-se em
quatro partes: i) apresentação do objeto de pesquisa; ii) descrição dos métodos empregados
na avaliação pós-ocupação; iii) principais resultados referentes às incompatibilidades identificadas no projeto avaliado, considerando-se as escalas do entorno, condomínio, unidade e usuário e iv) recomendações para futuros projetos de habitação social vertical, que possam ser
adequados aos novos modos de habitar e às necessidades dos arranjos familiares contemporâneos, de maneira que possa contribuir com o fomento da qualidade de vida dos seus moradores e usuários. Por fim, pode-se destacar que, de maneira geral, o projeto avaliado, considerando-se as quatro escalas, apresenta inúmeras incompatibilidades com os novos modos de
habitar contemporâneos e com as diferentes necessidades dos diversos arranjos familiares
identificados, tendo em vista que os conjuntos habitacionais sociais produzidos recentemente
no Brasil tem seguido os padrões das habitações do século passado, verificando-se conjuntos
com baixa qualidade arquitetônica e de materiais, além da estandardização dos projetos, sem
considerar o sítio em que está localizado, bem como a repetição das tipologias de planta e fachada, a compartimentação dos cômodos e a diminuição da área das habitações.
Palavras-chave: avaliação pós-ocupação; habitação social; qualidade de vida; modos de habitar contemporâneos.

Abstract:
Post-occupancy evaluation (POE) is a joint of methods and techniques that diagnose positive
and negative environmental factors during the course of the use, and that is distinguished from
the classic performance evaluations, because consider fundamental measure the needs and
the level of user satisfaction with respect to a particular environment. Although there has been a
significant increase in recent years of multiple methods and approaches in POE research, most
of the work is related to the analysis of technical aspects, mainly environmental comfort. There
are still few researches that, like this one, focus on the users' behavior and the functionality of
the environments, relating POE to quality of life assessment methods. This article refers to part
of the master's research entitled "The quality of life in vertical social housing based on the postoccupation evaluation: the case of the Cidade Verde Housing", developed in the Postgraduate
Program in Architecture and Urbanism of the Faculty of Architecture and Urbanism and Design
of the Federal University of Uberlândia, completed in 2016. The work also forms part of the
[MORA] Housing Research Group: http://morahabitacao.com of the same university and is part of
the research on post-occupation evaluation. The post-occupation evaluation was applied in a
vertical social housing project denominated Cidade Verde, financed by the Minha Casa Minha
Vida Program in 2009, located in the city of Uberlândia-MG, Brazil, which has 2464 housing
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units, distributed in seven condominiums, with an estimated population of 8,000 people. The
evaluation is a multi-method search, using the following methods: i) data survey, ii) walkthrough,
iii) questionnaires, and iv) focus group. Likewise, this article deals with the main results observed in the methods used, relating to the dissatisfactions and incompatibilities identified in the
object of study in relation to new ways of living and the demands of contemporary family arrangements, such as cohabitation of generations, use of the house as a place of work and/or
recreation, alteration of roles of authority and hierarchy, feminine emancipation, need for privacy
and independence of members. Methodologically, the article is divided into four parts: i) presentation of the research object; ii) description of the methods used in the post-occupation evaluation; iii) main results concerning the incompatibilities identified in the evaluated project, considering the scales of the environment, condominium, unit and user; and iv) recommendations for
future vertical social housing projects that may be adapted to the new ways of inhabiting and
needs of contemporary family members, so that it can contribute to the promotion of the quality
of life of its residents and users. Finally, stands out, in a general way, the evaluated project,
considering the four scales, presents innumerable incompatibilities with the new ways of inhabiting contemporaries and with the different needs of the various family arrangements identified,
considering that the social housing recently produced in Brazil have followed the standards of
housing of last century, with low architectural and materials quality, in addition to the standardization of the projects, without considering the site where it is located, as well as the repetition of
the typologies of plant and facade, the compartmentalization of the rooms and the reduction of
the housing area.
Keywords: post-occupation evaluation; social habitation; quality of life; contemporary ways of
reside.

1. Introdução
A produção habitacional social brasileira, desenvolvida pelo Programa Minha Casa
Minha Vida – PMCMV desde o seu lançamento em 2009, tem seguido os padrões
habitacionais do século passado e os mesmos equívocos dos projetos habitacionais
desenvolvidos pelo Banco Nacional de Habitação – BNH entre as décadas de 1960 e
1980: projetos monofuncionais, implantados em áreas periféricas das cidades,
geralmente sem infraestrutura e oferta de equipamentos públicos (embora exista
demanda imediata), com baixa qualidade arquitetônica e de materiais e gerando
grande impacto negativo na paisagem. [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Embora o montante da produção habitacional do PMCMV seja considerável – mais de
dois milhões de moradias entregues em sete anos, o programa não atende ao déficit
habitacional real, da faixa de 0 a 3 salários mínimos [7, 8], destinando-se, claramente,
a atender interesses políticos e das grandes construtoras. Ademais, o déficit
habitacional não se restringe somente ao déficit quantitativo, mas também ao déficit
qualitativo, que envolve questões relativas à falta de infraestrutura e à regularização
fundiária, entre outras problemáticas. Nesse sentido, [1] pode-se destacar que nem
sempre os programas habitacionais são a melhor solução para a população mais
pobre:
[...] mudanças em outros setores – como maior investimento em
saneamento básico (esgoto e água), incremento no nível de emprego,
aumento do salário mínimo, regularização fundiária, entre outras –
podem ter um impacto muito maior nas condições habitacionais das
famílias de baixa renda do que um simples reforço dos investimentos
no setor. (p. 14).

Ampliando-se essa abordagem, tem-se verificado que a produção habitacional do
PMCMV é um modelo estandardizado, que repete os padrões de planta e fachada e
planta tripartida utilizados desde o século XIX, apresentando diminuição da área das
habitações, com espaços cada vez mais compartimentados e miniaturizados [9].
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Ademais, os modelos habitacionais não levam em consideração as alterações nos
processos de urbanização contemporâneos, como os processos de dispersão/
espraiamento urbano [10] e os conceitos de Sociedade em Rede [11] e Sociedade
Hipertexto [12], que tem alterado a morfologia das cidades atuais e influenciado no
desenvolvimento de novos habitats residenciais e na formação de novos arranjos
familiares.
Nessa perspectiva, as alterações morfológicas urbanas influenciam os padrões de
circulação tradicional, passando a uma situação de movimentos difusos, em todas as
direções, enfraquecendo-se o movimento pendular centro-periferia, contribuindo com a
criação de novas centralidades nos bairros e, portanto, novas formas de interagir com
o território urbano [13]. Consequentemente, tem surgido uma dimensão virtual em que
as trocas de informações são instantâneas, fazendo com que as informações, fluxos e
pessoas interajam o tempo todo:
[...] a integração entre a nova tecnologia da informação e os processos atuais de transformação social realmente tem um grande impacto
nas cidades e no espaço. De um lado, o layout da forma urbana passa por grande transformação. [...] De outro, a ênfase na interatividade
entre os lugares rompe os padrões espaciais de comportamento em
uma rede fluida de intercâmbios que forma a base para o surgimento
de um novo tipo de espaço, o espaço de fluxos. (p. 423) [11].

Um outro aspecto que tem se alterado são as interações sociais, que passaram a ser
contínuas na contemporaneidade: os indivíduos têm que fazer escolhas
continuamente, determinadas socialmente, porém com um número maior de
interações, e essas escolhas dão origem a perfis de vida e de consumo cada vez mais
diferenciados e complexos. Nesse sentido, os arranjos familiares são transformados
por essa diferenciação social complexa. Essa diferenciação também se dá pela
diversificação de histórias de vida: os filhos não refletem mais o ciclo de vida e as
histórias dos pais; atualmente, suas histórias de vida são menos determinadas. [...]
Antigamente, o círculo social era pequeno, os amigos eram os familiares, vizinhos ou
colegas de trabalho; atualmente, no contexto da Terceira Modernidade, todos os dias
cada pessoa entra em contato com um número crescente de novos indivíduos, porém,
apesar da facilidade de se estreitar relações, essas relações estão cada vez mais
efêmeras e menos duradouras; é perceptível, por exemplo, o aumento do número de
divórcios e de casamentos sucessivos ao longo da vida – assim os indivíduos passam
a ter um multipertencimento social. [12]
Atualmente, o modelo patriarcal de família vem sendo questionado e alterado, tendo
em vista que as pessoas não se interessam mais em formar uma família só para a
procriação ou por questões religiosas. Desde a década de 1970, ocorreram alterações
de ordem demográfica, social e cultural que tem influenciado no enfraquecimento das
chamadas “famílias nucleares” – compostas por pai, mãe e filhos -; como por exemplo,
diminuição da fecundidade e envelhecimento da população, diminuição do número de
matrimônios, aumento do número de divórcios, atraso nas uniões, fortalecimento da
mulher no mercado de trabalho, revolução contraceptiva, revolução sexual, entre
outros fatores. [14]
Podem-se destacar, além do modelo nuclear de família, diversos arranjos familiares:
(i) famílias monoparentais – somente uma pessoa cuida dos filhos, seja o pai ou a
mãe; (ii) casais DINC - Double Income no Children (Dupla Renda e Nenhum Filho); (iii)
uniões livres – sem casamento civil ou união estável, incluindo casais homossexuais
ou transexuais; (iv) coabitação – grupos coabitando sem laços conjugais ou de
parentesco; (v) unipessoais – formadas por pessoas morando sós; e a (vi) família
nuclear, tradicional. [14] Em 2013, as famílias tradicionais brasileiras representavam
44,88%, sendo que o segundo perfil mais representativo tratava-se das famílias
monoparentais (25,74%), e o restante era formado por (i) casal sem filhos – 17,73% e
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(ii) unipessoais – 11,65%. [15]
Portanto, nesse sentido, este artigo apresenta dados da avaliação pós-ocupação
aplicada em um conjunto habitacional localizado na cidade de Uberlândia-MG, Brasil,
com o objetivo de identificar, entre outras questões, como as habitações sociais
produzidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida tem atendido às necessidades e
demandas dos arranjos familiares, considerando-se as alterações morfológicas que
tem ocorrido nas cidades, e que, por conseguinte, tem influenciado os modos de morar
contemporâneos.

2. Objeto de pesquisa: o conjunto habitacional Cidade Verde
O conjunto habitacional localiza-se no Setor Oeste da cidade de Uberlândia-MG,
localizada no interior do Brasil, tendo como principal acesso a Avenida Rio Mississipi
(via arterial). Em 2009, a Secretaria Municipal de Habitação de Uberlândia, em
parceria com as construtoras, desenvolveu o projeto de sete condomínios, que foram
construídos em etapas, sendo que as chaves foram entregues aos moradores entre
2013 e 2014 (Quadro 1). A denominação do empreendimento como Cidade Verde faz
referência ao horto municipal a que se destinava parte da área, que acabou sendo
construído em outra área. Apesar da alcunha de Cidade Verde, não se verificam nos
condomínios que compõem o conjunto habitacional, nenhuma preocupação ambiental,
como por exemplo, reaproveitamento de água, utilização de placas solares para
aquecimento de água ou emprego de telhado verde; pode-se destacar ainda que o
conjunto apresenta baixa qualidade arquitetônica, compondo um conjunto monótono,
que impacta negativamente na paisagem urbana.
Quadro 1: Relação dos condomínios do conjunto habitacional Cidade Verde.

Condomínio
Residencial Mangabeira
Residencial Palmeira Real
Residencial Buriti
Residencial Aroeira
Residencial Embaúba
Residencial Gravatá
Residencial Quaresmeira

Nº. de unidades
432
256
256
480
400
288
352

Nº. de quartos
2
2
2
2
2
3
3

Área útil da unidade
40,67 m²
37,05 m²
37,05 m²
37,05 m²
37,05 m²
51,78 m²
51,78 m²

Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia – 2015. Organização: autora.

O conjunto de condomínios totaliza 2.464 apartamentos, com uma população
estimada de 8.400 pessoas (considerou-se 3,4 pessoas por unidade – índice utilizado
pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano). Os apartamentos têm a tipologia
de planta de 2 e 3 quartos (1824 unidades são de 2 quartos e 640 são de 3 quartos),
sendo 16 apartamentos por bloco, quatro apartamentos por andar, sem elevador e
pilotis, com uma vaga de garagem por apartamento. A fachada dos blocos e a portaria
seguem a mesma tipologia em todos os condomínios, havendo diferenciação apenas
na cor de elementos presentes na fachada (Fig. 1).
O conjunto habitacional localiza-se em dois bairros: Mansour e Jardim Europa, distante cerca de 7 km do centro da cidade. Os dois bairros têm predominância de gabarito
baixo (térreo), uso residencial e lotes de 250,00 m². Entretanto, pode-se verificar uma
discrepância no padrão das residências nos dois bairros: o Bairro Mansour tem predominância de casas térreas de padrão baixo, o que pode ser justificado pelo fato de
parte das residências terem sido construídas por iniciativa de um programa habitacional municipal; por outro lado, o Bairro Jardim Europa apresenta residências térreas ou
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assobradadas de médio padrão.
Todos os condomínios têm acesso controlado por portaria 24 horas, com porteiro e
câmeras de vigilância, e fechamento por muros com concertina. Internamente, todos
contam com áreas de uso coletivo compostas por uma quadra poliesportiva (descoberta), salão de festas com capacidade para quarenta pessoas, além de quatro churrasqueiras e playground infantil (Fig. 2). Os blocos de apartamentos dos condomínios
apresentam médio gabarito: cerca de doze metros de altura, sendo as unidades residenciais padronizadas, exceto algumas unidades térreas, que são acessíveis para portadores de necessidades especiais e apresentam pequenas alterações no tamanho
dos cômodos.

Fonte: Fotos das autoras. 2015.

Fig. 1: Vista do conjunto habitacional Cidade Verde: à esquerda, vista do Residencial Buriti
e à direita vista do Residencial Mangabeira.

Fonte: Fotos das autoras. 2015.

Fig. 2: Vista interna do condomínio Residencial Gravatá. À esquerda, vista do playground e
ao fundo as churrasqueiras. À direita, vista do salão de festas – todos os condomínios seguem
o mesmo padrão construtivo.

3. Descrição dos métodos empregados na Avaliação Pósocupação
Vale destacar que os métodos aqui apresentados foram desenvolvidos junto ao [MORA] Pesquisa em Habitação: http://morahabitacao.com, grupo esse que tem se dedicado ao desenvolvimento de procedimentos metodológicos para aferição da qualidade
de habitação de interesse social com o intuito de fomentar processos projetuais melho-
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rados. O grupo também tem se dedicado ao aprimoramento de ferramentas de avaliação pós-ocupação. Os métodos apresentados a seguir demonstram um aprimoramento dessas ferramentas em consonância aos objetivos pretendidos nessa pesquisa de
mestrado. Ademais, os métodos foram submetidos ao Sistema Plataforma Brasil, e
todos os cuidados e recomendações para preservar a identidade e integridade dos
participantes foram adotados.

3.1 Levantamento de dados
Esse método teve por objetivo levantar dados junto à Prefeitura Municipal, principalmente junto às Secretarias de Habitação e Planejamento Urbano, a respeito do conjunto habitacional Cidade Verde, como mapas, plantas e projetos aprovados; bem como informações referentes à legislação municipal (zoneamento, uso e ocupação do
solo) e ao processo de parcelamento e aprovação do projeto; escolha dos beneficiários, processo de entrega das unidades, bem como em relação ao atendimento e a
demanda de equipamentos públicos no entorno, entre outras questões pertinentes a
esta pesquisa.

3.2 Walkthrough
É um método de avaliação que combina uma observação com uma entrevista, que
possibilita identificar os aspectos positivos e negativos dos ambientes analisados; os
aspectos físicos do objeto de análise servem para articular as reações dos participantes em relação ao ambiente.
Nesta pesquisa foi utilizada a técnica Passeio Walkthrough, que “baseia-se no uso do
ambiente físico como elemento capaz de ajudar os respondentes – tanto pesquisadores e/ou técnicos, quanto os usuários – na articulação de suas reações e sensações
em relação ao edifício ou ambiente a ser analisado.” (p. 28) [16]. A técnica de Passeio
Walkthrough, realizada pelos pesquisadores de avaliação pós-ocupação do grupo
Qualidade do Lugar e Paisagem (ProLUGAR), do curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, e empregada nesta pesquisa, consiste no seguinte: antes de ir a campo são preparadas plantas baixas em escala 1/50, ou outra escala
compatível com a análise, impressas em papel formato A3 ou A4; em caso de conjuntos muito extensos, as plantas são divididas em setores, e eventualmente são necessários cortes ou fachadas e as avaliações geralmente são realizadas em dupla:
Durante os percursos, enquanto os dois observam e analisam entre si
os ambientes, um deles tira fotografias e/ou grava em áudio os comentários; o outro anota nas plantas baixas as observações e visadas das fotografias. Quando o percurso é realizado por um único
pesquisador, recomenda-se a realização de dois percursos em sequência, um para anotar os resultados das observações e/ou gravar
em áudio os comentários, outro para fazer as fotografias. Depois do
trabalho em campo, as observações são lançadas em uma matriz
composta de plantas baixas, fotografias e comentários. (Ibidem). [16]

Foi aplicado um pré-teste do walkthrough no condomínio Residencial Gravatá, e após
a verificação dos problemas identificados no pré-teste, foi desenvolvido um modelo de
ficha para aplicação do walkthrough, considerando-se três escalas: (i) entorno, (ii)
condomínio e (iii) unidade.

3.3 Questionários
O questionário é um instrumento de pesquisa que “contém uma série ordenada de
perguntas relacionadas com um determinado assunto ou problema, que devem ser
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respondidas por escrito sem a presença do pesquisador.” (p. 79) [16]. Nesta pesquisa,
os questionários foram aplicados pessoalmente pelos pesquisadores e colaboradores,
em meio impresso.
Esse método possibilita levantar as impressões dos moradores e usuários em relação
ao conjunto habitacional em que vivem, verificando seu grau de satisfação em relação
ao empreendimento e ao entorno, bem como o atendimento às diferentes necessidades e demandas dos perfis familiares contemporâneos. O questionário foi desenvolvido considerando-se questões abertas e fechadas. Na maioria das questões fechadas,
foi utilizada a Escala Likert, com cinco opções, variando de “ótimo” a “péssimo”, incluindo a opção de “não sei ou não se aplica”.
Foi aplicado um pré-teste dos questionários, durante esse processo foram verificadas
algumas falhas, tanto no questionário quanto na aplicação, que foram sanadas posteriormente. Após as devidas correções no questionário, foi definido o cálculo amostral
dos mesmos, partindo do conceito estatístico de amostragem de população finita [17].
Para o cálculo foram considerados todos os apartamentos que compõem o conjunto
habitacional Cidade Verde, em um total de 2464, sendo 1824 unidades de dois quartos
(classe B), o que equivale a 74,00% e 640 unidades de três quartos (classe A), o que
equivale a 26,00%. Assim, a proporção 𝑝 de unidades habitacionais da classe B é 0,74
e a proporção 𝑞 de unidades habitacionais da classe A é 0,26. Considerando um erro
amostral e = 0,05 e um coeficiente de confiança α = 5% (Zα/2 = 1,96), temos o seguinte
cálculo do tamanho da amostra (Eq. 1):
𝑁𝑝𝑞𝑍²!/!   
(1)
𝑛=
   ≈ 264
𝑝𝑞𝑍²!/!    + 𝑁 − 1 𝑒²
Sendo:
n = cálculo amostral
N = número total da amostra
Zα/2 = coeficiente de confiança

𝑝 = proporção de unidades habitacionais da classe B
𝑞 = proporção de unidades habitacionais da classe A
e = erro amostral

Assim, considerando que a proporção 𝑝 de unidades habitacionais da classe A é de
26,00%, o cálculo amostral para as unidades de três quartos é de 68 unidades e considerando a proporção 𝑞 de unidades da classe B de 74,00%, o cálculo amostral para
as unidades de dois quartos é de 196 unidades. Os questionários foram aplicados
considerando-se as proporções dos apartamentos de dois e três quartos, conforme a
amostragem citada.

3.4 Grupo Focal
O grupo focal é um método que se diferencia da entrevista, pois nesse caso os participantes são deixados mais livres, como em um processo de dinâmica em grupo. Interessa ao “entrevistador do grupo” ouvir a resposta de cada um dos participantes, compará-las e entender a relação do indivíduo com o grupo: “contribui para desvendar
problemas e identificar tendências, tendo ‘como objetivo perceber os aspectos valorativos e normativos que são referência de um grupo’.” (p. 31). [18]
Para se garantir o bom desenvolvimento do Grupo Focal, o mesmo deve ser aplicado
em um grupo máximo de 10 pessoas, com duração máxima de 3 horas, mediado por
profissionais especializados e na presença de um profissional para registro de informações, sendo pelo menos um condutor responsável por facilitar o debate e outro para coletar os dados. Outrossim, essa técnica “permite compreender o processo de
construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos.”
(p. 28). [9]
A dinâmica do Grupo Focal é uma ferramenta importante para validar e ampliar o enfoque dos outros métodos empregados, e nessa pesquisa, objetivou avaliar o quanto o
projeto arquitetônico influencia na satisfação dos moradores, bem como suas expecta-
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tivas em relação às possíveis alterações (tanto na unidade quanto no conjunto habitacional) que possam melhorar a qualidade dos espaços e atender às demandas dos
diferentes grupos familiares que habitam o conjunto habitacional.

4. Principais resultados relacionados aos modos de habitar
contemporâneos
Na pesquisa, os questionários, grupo focal e o walkthrough abordaram inúmeros atributos, entretanto, para este artigo, foram selecionados somente os atributos relacionados aos modos de habitar contemporâneos, e por conseguinte, a adequação às necessidades dos moradores. Embora tenham sido aplicados três métodos distintos, os
resultados são similares, conforme demonstrado a seguir.

4.1 Walkthrough da unidade
O walkthrough da unidade foi aplicado em um apartamento do Condomínio Aroeira. A
unidade habitacional avaliada é constituída de dois quartos, sala, cozinha/área de serviço e banheiro, com área útil de 37,05 m². No local, reside uma família nuclear formada por quatro pessoas: pai (36 anos), mãe (35 anos), filha (14 anos) e filho (11 anos) –
(Figs. 3 e 4)
Em relação à acessibilidade, quanto à acessibilidade física [22] a mesma pode ser
classificada como “péssima”, visto que o apartamento se localiza no terceiro andar, e
não existe elevador para acessá-lo. A falta de elevadores pode dificultar o transporte
de bagagens, carrinhos de bebê e pacotes pesados, especialmente para os moradores dos últimos andares, ainda que não tenham dificuldade de locomoção. Ademais, a
acessibilidade interna está comprometida pela grande quantidade de móveis em um
espaço tão reduzido, o que pode ocasionar acidentes.
Em relação à flexibilidade, a mesma pode ser classificada como “péssima”, visto que
não é possível remover ou acrescentar paredes e esquadrias, os ambientes internos
seguem o modelo tripartido, impedindo assim a multifuncionalidade, polivalência e
neutralidade, bem como não existem móveis adaptáveis ou alteráveis [23].
Quanto ao nível de adequação às necessidades, pode-se classificar novamente como
“péssimo”. Verificou-se que não existem armários suficientes para armazenagem de
roupas, comida, louças, material escolar, entre outros; o espaço da cozinha e área de
serviço é insuficiente, os armários utilizados não dinamizaram o aproveitamento do
espaço, não há espaço suficiente para preparar alimentos e lavar louça, a pia é muito
pequena e o escorredor de pratos ocupa muito espaço, a circulação fica comprometida
pela grande quantidade de móveis, o estendal fica ao lado do fogão, o que pode engordurar as roupas limpas, entre outras questões; não há espaço adequado para que
os filhos possam estudar; a mesa de jantar não tem cadeiras, e portanto não há espaço para realizar refeições com a família ou para receber convidados; o morador relata
que não há espaço para praticar atividade física em casa; o filho dorme na sala, para
dar privacidade à irmã; por fim, não há varanda ou área externa para estender roupas
e realizar outras atividades.
Em relação ao nível de satisfação, pode-se classificar como “ruim”. Os moradores relataram vários problemas de qualidade da construção, como pisos e revestimentos soltos, problemas de falta de privacidade em relação aos vizinhos – foi necessário instalar papel escuro nas janelas, o que prejudica a circulação de ar e a iluminação dos
ambientes, existe falta de espaço para realizar atividades em casa e receber convidados, a taxa de condomínio é alta, o que compromete a renda, por fim, o ponto positivo
é a proximidade ao local de trabalho e o valor do aluguel.
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Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia – Dez. 2015. Organização: autoras.

Fig. 3: Planta do apartamento analisado.

Fonte: Fotos das autoras. 2015.

Fig. 4: Vista interna da unidade. À esquerda, vista da cozinha e à direita, vista do quarto do
casal.

Em relação à eficiência [23] pode-se considerar seis critérios em relação à unidade: (i)
esquemas de acesso adequado na edificação como um todo, (ii) disposição eficiente,
(iii) área construída suficiente para permitir a execução de todas as atividades desejadas, (iv) dimensões verticais suficientes, (v) equipamento e disposição adequados de
água e eletricidade, instalações sanitárias, cortinas e venezianas, escurecimento dos
ambientes quando necessário e (vi) plantas e serviços suficientes, materialização e
detalhamento minuciosos das separações entre espaços para obter as condições físicas desejadas. Assim, pode-se afirmar que os esquemas de acesso ao bloco de apartamentos em que está localizada a unidade é “regular” – existem rampas de acesso e
definição clara do acesso principal, entretanto, não existem elevadores para acessá-lo;
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a disposição da unidade não é eficiente, visto que segue o modelo tripartido, as paredes são de estrutura autoportante e não se permite a flexibilidade dos ambientes; a
área construída também não é suficiente, pois existem inúmeras demandas dos moradores, conforme indicado anteriormente; as dimensões verticais são suficientes (pédireito de 2,60 m), e atendem ao Código de Obras Municipal; existem equipamentos
de abastecimento de água, eletricidade e instalações sanitárias, entretanto, as janelas
não tem venezianas, e os moradores precisam tomar medidas para minimizar a insolação e aumentar a privacidade, o que pode prejudicar a iluminação e ventilação; por
fim, a disposição da planta da unidade não é adequada, a área e o número de dormitórios são insuficientes para atender às necessidades dos moradores; sendo assim, pode-se classificar a eficiência da unidade como “ruim”, considerando-se que, dos seis
quesitos levantados, somente um foi atendido.
A orientação espacial da unidade pode ser classificada como “ruim”, visto que as esquadrias estão voltadas para as fachadas leste e oeste, sendo que na cozinha, banheiro e um dos quartos há insolação direta no período da tarde, o que pode provocar
excesso de insolação e calor nos ambientes; além disso, não existe nenhum dispositivo para minimizar a insolação, como brise-soleil ou venezianas. Ademais, embora as
esquadrias estejam voltadas para o oeste, o posicionamento das mesmas favorece a
ventilação cruzada, entretanto, os moradores mantêm as janelas do quarto do casal e
da sala fechadas para aumentar a privacidade, o que prejudica a ventilação e aumenta
a sensação de calor e abafamento dos ambientes.

4.2 Grupo Focal
O grupo focal foi aplicado com cinco moradores dos condomínios. A dinâmica foi iniciada com uma discussão inicial (Fig. 5), sendo que na terceira dinâmica, denominada
Discussão aprofundada, foi apresentado aos moradores uma planta dos apartamentos
em tamanho A3, com os mobiliários, para que indicassem o layout e os problemas das
unidades (Figs. 6 e 7).

Fonte: Fotos das autoras. 2016.

Fig. 5: Dinâmica 1 – Discussão inicial, com a participação dos moradores.

No layout apresentado pela Família 1, notam-se diversos armários, denotando, portanto, falta de espaço adequado para armazenamento, tornando os ambientes abarrotados de móveis, principalmente o quarto do casal, que tem dois armários; em relação
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aos problemas da unidade, os moradores apontaram que o apartamento tem problemas de baixa qualidade dos acabamentos em todos os cômodos.
No caso da Família 2, nota-se no layout que os ambientes são menos abarrotados de
móveis (o que pode estar relacionado ao fato de ser uma família unipessoal), exceto o
escritório, que tem dois armários e uma mesa de trabalho, além disso, pode-se observar que a mesa de jantar aproveitou melhor o espaço, entretanto, não é confortável
para receber quatro pessoas; ademais, o morador apontou problemas em relação à
baixa qualidade do acabamento e vazamentos na caixa d’água que atrasaram a entrega das chaves.
No layout apresentado pela Família 3 verifica-se também falta de espaço para armazenamento, o que pode ser denotado pelo grande número de armários nos quartos e
na cozinha, além disso, verifica-se na área de serviço um tanquinho, tanque e máquina de lavar, o que pode comprometer o espaço para estender roupas; quanto aos problemas, o morador relatou que falta espaço para armazenamento e para um depurador de ar na cozinha, existem diversos pisos e revestimentos soltos, os cômodos são
muito pequenos para uma família de quatro pessoas, o filho dorme no sofá para dar
privacidade à irmã e os móveis precisaram ser mudados de lugar para não estragar os
pisos soltos.

Fonte: Fotos das autoras. 2016.

Fig. 6: Dinâmica 3 – à esquerda, layout do apartamento da Família 1 e à direita, layout do
apartamento da Família 2.

Por fim, no layout apresentado pela Família 4, embora a área útil seja maior que os
apartamentos dos outros participantes, verifica-se novamente falta de espaço para
armazenamento e sensação de entulhamento, principalmente no quarto do casal (que
tem um armário muito grande) e no quarto adjacente, que tem diversos armários; em
relação aos problemas, a moradora relatou pequenos problemas com revestimentos e
vazamentos e barulho dos vizinhos.
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Fonte: Fotos das autoras. 2016.

Fig. 7: Dinâmica 3 – à esquerda, layout do apartamento da Família 3 e à direita, layout do
apartamento da Família 4.

4.3 Questionários
Corroborando as informações levantadas nos métodos de walkthrough da unidade e
grupo focal, nos questionários identificou-se que, em relação ao número de pessoas
por apartamento (Fig. 8), verificou-se que a predominância é de até duas pessoas
(51,89%), sendo a média de 2,24 moradores nos apartamentos de dois quartos e de
2,94 moradores nos apartamentos de três quartos.

Número de moradores por domicílio por tipologia de apartamento
Não responderam
6 pessoas
5 pessoas
4 pessoas

3,79%
6,93%
1,23%
1,52%
3,96%
6,44%
2,47%

12,87%
13,26%

8,02%

21,78%
23,11%
23,76%
22,84%

3 pessoas
2 pessoas

16,83%

1 pessoa

17,42%
13,86%
19,75%
Total

3 quartos

34,47%
45,68%

2 quartos

Fig. 8: Número de moradores por domicílio por tipologia de apartamento.

Em relação aos perfis familiares, foram identificados nove tipos de arranjos familiares,
sendo a maioria formada por casal com filhos (nuclear) – 33,71%, casal sem filhos
(DINC) – 22,37%, unifamiliar – 17,42%, monoparental com filhos – 11,36%, nuclear +
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parente – 4,17%, monoprental com filhos + parente – 3,41%, coabitação com ou sem
parentesco – 2,27%, nuclear recomposta – 1,52%, união homoafetiva – 1,52%, outros
– 1,14% e não sabem ou não responderam – 0,76%. Embora a maioria ainda seja
formada por casal com filhos (nuclear), a família nuclear vem perdendo espaço para
outros arranjos, como casais sem filhos (DINC) e unifamiliar, corroborando os dados
anteriormente citados [15].
Quanto às condições habitacionais urbanas, foram identificados dois dos quatro fatores que as compõem [19]: (i) densidade domiciliar e (ii) densidade morador/banheiro,
sendo a densidade domiciliar definida como a razão entre o número de pessoas no
domicílio e o número de dormitórios, considerando-se como adequada até 2 pessoas
por dormitório.
A densidade domiciliar levantada foi considerada adequada em 95,08% das unidades
levantadas (Fig. 9), sendo similar nas tipologias de dois e três quartos. Em relação à
densidade morador/banheiro, é como adequada até 4 moradores/banheiro [19]. Considerando que o número de banheiros é o mesmo para os apartamentos de dois ou
três quartos (somente um), a densidade morador/banheiro é a mesma do número de
moradores por domicílios, ou seja, o resultado é o mesmo indicado na Fig. 7. Sendo
assim, a densidade morador/banheiro é considerada adequada (até 4 pessoas/banheiro) em 96,29% dos apartamentos de dois quartos e em 76,23% dos apartamentos de três quartos.
Densidade domiciliar por tipologia de apartamento
não responderam
acima de 2

7,27%
2,30%
1,15%
38,18%
32,18%

de 1,01 a 2

54,55%

até 1

3 quartos

64,37%

2 quartos

Fig. 9: Densidade domiciliar – número de moradores/dormitório.

Comparando-se a moradia atual, com a moradia anterior (Fig. 10), nota-se um alto índice de insatisfação dentre os entrevistados, visto que a moradia anterior era melhor
em todos os quesitos levantados, especialmente em relação ao “tamanho”.
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Em relação à sua casa atual, sua casa anterior era?
segurança
disposição dos cômodos
estética

1,52%
2,27%

6,44%

0,76%
1,52%

9,09%

1,52%
2,27%

localização

1,52%

qualidade

0,76%
1,52%

tamanho

0,76%
1,52%

12,50%
21,21%
21,21%
30,30%
pior

igual

melhor

Fig. 10: Comparativo entre a residência atual e a residência anterior.

Quanto à mobilidade urbana, em relação aos meios de transporte utilizados pelos entrevistados, por meio dos questionários verificou-se que os principais são ônibus comum – 59,09%, carro – 48,48% e moto – 6,44%, sendo que metrô e trem não foram
respondidos, por não terem disponibilidade na cidade. Além disso, verificou-se que o
percentual de entrevistados que andam de bicicleta - 3,41%, a pé - 1,52%, van/Kombi
– 1,52% e moto táxi/táxi – 1,52% é bastante baixo.
Quanto ao tempo médio de ida e volta entre a residência e o local de trabalho/estudo,
verificou-se que a predominância se concentra em 15 min e 1 hora (53,79%): “é considerado como tempo de deslocamento adequado quando as pessoas gastam até 1 hora por dia no trajeto casa-trabalho.” (p. 19) [19]. Portanto, 32,96% dos entrevistados
gastam um tempo de deslocamento casa-trabalho considerado inadequado, o que pode, consequentemente, diminuir a sua qualidade de vida.
Em relação a diversidade de usos no entorno, verificou-se que a taxa de utilização dos
comércios e serviços obrigatórios e complementares [20] existentes no entorno (Fig.
11) é bastante alta, exceto no caso de “banco” e “lotérica”, que não estão disponíveis
no entorno, somente em um bairro próximo. Pode-se destacar ainda, que a maior taxa
de utilização é do (super)mercado - 97,35%, o que pode estar relacionado ao fato de
existir um supermercado no entorno que conta com padaria, açougue, hortifrúti (sacolão), entre outras atividades.
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Taxa de utilização dos comércios e serviços existentes no entorno
feira

74,62%

lotérica
banco

23,11%

43,56%

52,65%

11,36%

82,58%

2,27%
3,79%
6,06%

farmácia

95,83%

2,65% 1,52%

(super)mercado

97,35%

0,76% 1,89%

açougue

90,15%

hortifrúti (sacolão)

87,50%

padaria

92,80%

utiliza

não utiliza

7,20% 2,65%
9,85% 2,65%
5,68% 1,52%

não sei ou não se aplica

Fig. 11: Avaliação dos equipamentos públicos localizados no entorno.

Em relação à qualidade da unidade habitacional, 64,02% das unidades foram reformadas, sendo que deste percentual, somente 42,60% foram reformadas antes da mudança. Os principais motivos de reforma e alteração nas unidades habitacionais estão
relacionados à: (i) baixa qualidade dos materiais utilizados – troca de acabamento –
75,90% e realização de pintura – 56,10%, (ii) adequação ao espaço reduzido – colocação de armários – 57,20% e (iii) conforto térmico e/ou privacidade - instalação de
persianas, cortinas, filmes, etc. – 52,80%. Em relação aos ambientes que foram reformados ou sofreram alterações, a “cozinha” foi alterada em 79,20% das unidades habitacionais, seguido de sala e banheiro (ambos com 74,80%), dormitórios (66,00%) e
área de serviço (55,00%). Os entrevistados foram questionados, ainda, quanto ao tamanho dos cômodos e a facilidade de mobiliar, sendo que a área de serviços e a cozinha tiveram as piores avaliações.
Em relação à avaliação dos aspectos gerais da unidade habitacional, verificou-se que
os quesitos com melhor avaliação foram: (i) adaptação à residência – 83,80%, (ii) proximidade a equipamentos e serviços – 83,80%, (iii) localização em relação à cidade –
83,10% e os quesitos com pior avaliação foram: (i) qualidade dos materiais de construção e acabamento – 74,65% e (ii) proximidade do local de trabalho – 45,77%. Novamente nota-se a insatisfação dos entrevistados em relação à qualidade dos materiais e acabamentos empregados na construção, conforme citado anteriormente.
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Fig. 12: Sobreposição de usos nas unidades habitacionais. Acima, tipologia de três quartos e
abaixo de dois quartos.
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Em relação às atividades desempenhadas em cada ambiente da unidade habitacional
(Fig. 12), verificou-se que nas unidades de três quartos, as atividades são menos concentradas que nas unidades de dois quartos, tendo em vista que os apartamentos de
três quartos têm maior área útil, e contam com sacada ou área externa – no térreo, ao
invés de sacada, existe uma pequena área externa, que em alguns casos foi transformada em área de serviço, motivo pelo qual os entrevistados apontaram que “lavam
roupa” na área externa. Ainda em relação à sacada, nenhum entrevistado declarou
utilizá-la para relaxamento/descanso, o que pode estar relacionado à sua área reduzida. Pode-se destacar, inclusive, que nas duas tipologias, a área reduzida da cozinha/área de serviço impede que haja um espaço adequado para passar e secar roupas, o que leva à sobreposição de usos em ambientes como sala e dormitórios, como
por exemplo, nos casos em que a sala foi apontada como local para “cozinhar” e os
dormitórios como local para “realizar refeições”. Além disso, nas duas tipologias, alguns dos entrevistados declararam que “dormem” na sala, o que demonstra que o
número de dormitórios, muitas vezes, não condiz com a quantidade de pessoas que
moram na residência, conforme demonstrado anteriormente (Fig. 8).

5. Recomendações para futuros projetos habitacionais
Nessa perspectiva, levando-se em conta os resultados mencionados, pode-se destacar algumas medidas que poderiam contribuir com a diminuição das incompatibilidades de projetos habitacionais sociais em relação às demandas contemporâneas (Quadro 2):
Quadro 2: Recomendações para futuros projetos habitacionais.

Recomendação
Considerar os
diferentes arranjos familiares
nos projetos habitacionais

Deve-se considerar os diferentes arranjos que irão habitar a unidade,
as suas demandas, bem como as alterações das necessidades dos
grupos familiares ao longo das mudanças dos ciclos de vida [24]. Para tanto, deve-se ofertar projetos coletivos com diferentes tipologias
de planta, adequadas para cada tamanho de arranjo familiar [4]: (i)
40,00 m² para até dois moradores; (ii) 70,00 m² para três a cinco moradores e (iii) 115,00 m² para mais de cinco moradores;
Projetar
As habitações devem adaptar-se a diferentes maneiras de viver, sem
unidades
hierarquias espaciais, utilizando-se, por exemplo, cozinhas
habitacionais
integradas e multipessoais (onde mais de uma pessoa possa dividir o
desierarquizadas ambiente) e paredes removíveis, sem definição clara dos ambientes,
[25, 26]
ademais, devem-se definir espaços para trabalho em casa: para as
tarefas domésticas, para gerar renda - com acesso para o exterior,
que podem transformar-se em escritórios ou comércios informais, e
devem-se definir espaços adequados para armazenamento;
Incentivar a
Os conjuntos habitacionais, principalmente condomínios, devem ser
diversificação de projetados sem barreiras físicas (muros), promovendo o uso
usos e tipologias comercial, serviços e pequenas indústrias, e os usos diurnos e
nos projetos de
noturnos, bem como a diversificação de usos no térreo, ampliando-se
habitação social assim as aberturas para as vias/espaços públicos, criando-se ruas
coletiva [4, 25,
vivas e aumentando a permeabilidade visual e a circulação de ar nas
27, 28, 29]
quadras, bem como propiciando a apropriação dos espaços abertos
por parte dos moradores; nesse sentido, as áreas entre os blocos de
apartamento podem transformar-se em praças e áreas de
convivência, sombreadas, também como diversidade de usos,
contando com estacionamento, paraciclos, playground, quadras para
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prática de esportes, espaços para lazer e descanso, etc.; ademais,
essas áreas podem ser mantidas pelos moradores e pelos
comerciantes. Outrossim, esses espaços abertos criam uma rede de
pedestres favorável à permanência e caminhada, aumentando o
sentimento de pertencimento do lugar e a sensação de segurança
dos moradores.
Organização: autoras.

6. Conclusões
Infere-se por meio desta pesquisa, que os projetos habitacionais ofertados pelo Programa Minha Casa Minha Vida tem seguido a tipologia das habitações produzidas no
Brasil desde meados do século passado, estando cada vez mais miniaturizados e
compartimentados, ampliando, a cada projeto, as incompatibilidades com os modos de
morar contemporâneos e os diferentes arranjos familiares.
Nessa perspectiva, observando-se os três métodos mencionados nesta pesquisa
(walkthrough, grupo focal e questionários), pode-se identificar inúmeras questões que
denotam as incompatibilidades dos projetos arquitetônicos habitacionais às demandas
contemporâneas: i) falta de acessibilidade física e mobilidade interna prejudicada pela
grande quantidade de móveis ou de dimensões incompatíveis com os ambientes; ii)
falta de flexibilidade nas unidades, tanto arquitetônica quanto de mobiliário; iii) baixo
nível de satisfação dos moradores comparativamente com a moradia anterior, principalmente em relação ao tamanho; iv) número de dormitórios e sanitários insuficientes
para famílias com cinco pessoas ou mais; v) falta de oferta de plantas e layout diferenciados; vi) orientação espacial ruim e falta de privacidade em relação aos vizinhos e
em relação aos moradores; vii) baixa qualidade arquitetônica e dos materiais de acabamento; viii) tempo de deslocamento casa-trabalho considerado inadequado para
uma parcela relevante dos entrevistados; ix) alto percentual de unidades reformadas,
principalmente devido à baixa qualidade dos materiais utilizados, falta de espaços para
armazenamento e falta de privacidade; x) alto nível de insatisfação da cozinha e área
de serviço em relação ao tamanho e facilidade de mobiliar; xi) sobreposição de usos
nos ambientes e falta de espaços adequados para armazenamento, para desempenhar trabalho em casa/estudar, para receber convidados, passar e secar roupas, entre
outras atividades. Ademais, pode-se ressaltar que o fato da unidade habitacional ser
do tipo apartamento prejudica ainda mais a adaptação às necessidades dos moradores, tendo em vista que impossibilita a ampliação e/ou remoção de paredes.
Por fim, pode-se destacar que, considerando-se as notórias incompatibilidades identificadas nesta pesquisa, recomenda-se que os projetos habitacionais futuros considerem os diferentes arranjos familiares contemporâneos e suas alterações de configuração ao longo do tempo, bem como, deve-se desierarquizar e flexibilizar as unidades
habitacionais e o mobiliário, e ainda, incentivar a diversificação de usos e tipologias
nos projetos de habitação, fortalecendo sua relação com a cidade. Nesse sentido, pode-se ampliar a satisfação dos moradores e diminuir as incompabilidades das unidades habitacionais às demandas contemporâneas, e por conseguinte, fomentar a qualidade de vida dos usuários de habitação de interesse social no Brasil.
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