
 

 

                                                                                 
1                                  

 

IX	  ENCONTRO	  NACIONAL,	  
VII	  ENCONTRO	  LATINOAMERICANO,	  
II	  ENCONTRO	  LATINO-‐AMERICANO	  E	  EUROPEU	  SOBRE	  EDIFICAÇÕES	  E	  
COMUNIDADES	  SUSTENTÁVEIS	  	  	  	  	  

De	  10	  a	  13	  de	  Maio	  de	  2017	  
	  

COMO VOCÊ MORA: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DE 
HABITAÇÕES 

 
SARAMAGO, Rita de Cássia Pereira*1; (saramagorita@gmail.com); VILLA, Simone Barbosa1 

(simonevilla@yahoo.com); SILVA, Ana Carolina da1 (carolaind3@gmail.com)   
1 Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Brasil 

 
*Autor correspondente 

 
RESUMO 
Este trabalho apresenta parte da pesquisa em desenvolvimento, intitulada “COMO VOCÊ MORA: 
Sistema Interativo de Avaliação Pós-Ocupação da Qualidade do Habitar em Meios Digitais”, a qual 
tem como objetivo geral desenvolver um sistema interativo de avaliação pós-ocupação (APO) em 
meios digitais, que permita identificar a qualidade das habitações investigadas e cuja viabilidade, 
testada em estudos de caso na cidade de Uberlândia (MG), possa fundamentar sua replicação 
futura em território nacional. Esta comunicação enfoca a fundamentação teórica e a estruturação 
metodológica de parte da pesquisa, tendo em vista a qualidade ambiental das habitações dentro 
do sistema de avaliação proposto. Para além de questões de eficiência energética e desempenho 
ambiental, nesta pesquisa, interessava identificar o comportamento dos moradores quanto ao uso 
de diferentes recursos naturais, avaliando-se seus hábitos e ações – enfocando, portanto, 
aspectos socioculturais da sustentabilidade. Sendo assim, apresentam-se as seguintes etapas: (i) 
fundamentação teórica do trabalho; (ii) discriminação dos atributos de avaliação quanto à 
qualidade ambiental das habitações; (iii) elaboração das questões a serem inseridas no sistema 
de avaliação proposto; (iv) criação de feedbacks educativos para os usuários sobre as questões 
elaboradas; e (v) acompanhamento do desenvolvimento do sistema de avaliação proposto. Os 
resultados preliminares indicam que a utilização de tecnologias com recursos em meio digital 
podem minimizar alguns problemas frequentes em APOs tradicionais, na medida em que 
aumentam a eficiência dos resultados da avaliação, reduzem seu tempo de execução e custos 
orçamentários, além de despertarem maior interesse por parte dos respondentes – sobretudo 
quanto às questões relacionadas à sustentabilidade do ambiente construído. 
Palavras-chave: Avaliação pós-ocupação; Inovação tecnológica; Interfaces digitais; Qualidade 
ambiental; Sustentabilidade. 
 

HOW DO YOU LIVE: EVALUATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY OF 
HOUSING 

 
ABSTRACT 
The present paper presents part of the on-going research entitled “How do you live: post-
occupancy evaluation interactive system on housing quality in digital media”. The research aims to 
develop a post-occupancy evaluation (POE) interactive system in digital media that allows the 
identification of the quality of the housing under investigation. The feasibility of this interactive 
system will be tested in case studies in the city of Uberlândia (MG) and may fundament its future 
replication in Brazil. This paper deals with the theoretical foundation and the methodological 
structure of part of the research focusing on the environmental quality of the houses within the 
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proposed evaluation system. Apart from energy efficiency and environmental performance issues, 
the research sought to identify the inhabitants’ behavior regarding the use of different natural 
resources by evaluating their actions and habits, thus focusing on sociocultural aspects of 
sustainability. Therefore the following steps are presented: (i) theoretical foundation of the work; (ii) 
discrimination of the evaluation attributes regarding the environmental quality of the houses; (iii) 
elaboration of the questions to be inserted in the proposed evaluation system; (iv) creation of 
educational feedbacks to users on the elaborated questions and (v) monitoring of the development 
of the proposed evaluation system. The preliminary results show that the use of technology with 
digital media resources may minimize some frequent problems in traditional POE studies as they 
increase the efficiency of the evaluation results, reduce their execution time and their costs, apart 
from making the respondents more interested, especially in questions related to the sustainability 
of the constructed environment. 
 
Keywords: Post-occupancy evaluation; Technology innovation; Digital interfaces; Environmental 
quality; Sustainability. 
 
1. INTRODUÇÃO 
Amplo campo de possibilidades de pesquisa, o tema da moradia tem sido estudado a partir de 
diferentes abordagens e recortes. Mesmo que as perspectivas de análise variem, coadunam o 
entendimento de que morar representa ato fundamental da existência humana. Uma das 
interpretações que mais enfatizam a importância psíquica da casa para a constituição do indivíduo 
é da Bachelard (1993), ao indicar que a casa possibilita ao homem um enraizamento profundo na 
vida, configurando-se como um elemento de estabilidade (um abrigo) frente ao exterior hostil. 
Já para Kunze e Conciani (2004), a moradia constitui uma necessidade básica e mínima para a 
sobrevivência do ser humano. Além da condição de espaço protetivo como abrigo, representaria 
também o espaço da vida privada, que permite o estabelecimento interdependente das relações e, 
ao mesmo tempo, o respeito à intimidade. Lima (2007), por sua vez, amplia essa interpretação, ao 
perceber que habitar diz respeito à realização de várias atividades humanas, sejam elas 
puramente domésticas (como dormir, higienizar-se, preparar alimentos e lavar roupas), ou 
relacionadas ao trabalho e lazer (ler, estudar, ouvir música, entre outras) – sendo que cada uma 
dessas ações, além de divergirem entre si, podem ser exercidas de maneiras variadas de acordo 
com o tipo de família que as realizam. O habitat representaria, em síntese, o lugar da vida. 
Nesse sentido, ao mesmo tempo em que os espaços de moradia são individuais, apresentam sua 
dimensão coletiva: cada membro da família ocupa um mesmo invólucro e, ademais, as pessoas 
dessa única família interagem e se socializam com a vizinhança, o bairro e a cidade (ARAÚJO, 
2005). Dessa forma, a análise da casa, abrigo do “morar”, deve estar sempre relacionada com a 
investigação sobre o território físico e o ambiente em que se assenta.  
Indagar “COMO VOCÊ MORA”, no âmbito da pesquisa em desenvolvimento e em parte aqui 
apresentada, portanto, busca apreender os múltiplos significados do morar nas seguintes 
dimensões: física (a casa em si), comportamental (relativa à moradia – à casa e aos seus 
usuários) e urbana (enquanto habitação – a casa no mundo). Considerando a importância do 
morar para o ser humano, justifica-se também a necessidade de saber como os habitantes de 
nossas cidades estão sendo abrigados. Ou seja, importa avaliar a qualidade do habitar. 
Nesse contexto, observa-se que as cidades brasileiras recebem anualmente centenas de 
unidades habitacionais, implementadas pelo poder público e privado, que contrariam princípios 
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básicos da habitabilidade: aspectos de funcionalidade, espaciosidade e privacidade geralmente 
não são atendidos – conforme pode ser comprovado em estudos de avaliação pós-ocupação 
(GRANJA et al., 2009; VILLA; SARAMAGO; GARCIA, 2015). Essa situação se intensificou 
especialmente nos últimos anos, quando houve um significativo aumento do acesso ao crédito, 
conferindo maior elasticidade ao mercado brasileiro e impulsionando a demanda por diferentes 
tipologias de unidades habitacionais em todo o país (CORDEIRO FILHO, 2008). 
Sendo assim, a Avaliação Pós-Ocupação (APO) constitui ferramenta fundamental para se avaliar 
a qualidade da produção habitacional brasileira. A relevância da APO para a obtenção da 
qualidade do projeto de arquitetura já é bastante consolidada por diversas pesquisas na área da 
construção civil (VOORDT; WEGEN, 2013; VILLA; ORNSTEIN, 2013). O papel da gestão do 
processo de projeto, na qual a APO se insere, quanto ao atendimento à qualidade dos espaços 
construídos, notadamente nas habitações, também já foram amplamente pesquisados 
(KOWALTOWSKI et al., 2013). Dessa forma, evidencia-se a relação existente entre a aferição do 
comportamento humano no espaço doméstico e a qualidade habitacional como forma de elevar os 
índices de satisfação e melhoria do desempenho dos projetos idealizados nessa área.  
Por outro lado, apesar do esforço no sentido de fundamentar a qualidade da habitação, observa-
se que muitos estudos são limitados, na medida em que os trabalhos comumente focalizam certos 
aspectos que configuram a qualidade da habitação: sociais e comportamentais, ou econômicos e 
políticos, ou ambientais e patológicos, ou ainda os antropométricos dos projetos arquitetônicos. É 
o caso das pesquisas que enfocam os sistemas relacionados ao conforto ambiental e à eficiência 
energética das unidades habitacionais, os quais, inicialmente, centraram-se em definir parâmetros 
de desempenho para esses sistemas, ao passo que os estudos mais recentes começaram a 
indicar a necessidade de se rever os parâmetros de avaliação inicialmente propostos. 
Na Holanda, por exemplo, verificou-se que tecnologias mais eficientes, em geral, reduzem os 
preços dos serviços de energia, encorajando a mudança de comportamento dos usuários, que 
aumentam seu consumo energético (VISSCHER; WERF; VOORDT, 2013). Já no Reino Unido, 
segundo Stevenson (2013), o problema centra-se na ausência de estudos mais concisos quanto à 
usabilidade de tecnologias de baixo teor de carbono. Assim, quando essas tecnologias não 
atendem à finalidade pretendida – apresentando defeitos de instalação e de operação – gera-se 
uma potencial reação negativa à sua adoção por parte dos moradores. Portanto, percebeu-se que 
as medidas ambientais devem ser relacionadas com o cotidiano dos usuários e com suas 
expectativas (em termos de custo, conforto e segurança). 
Desse modo, a pesquisa em curso reforça a necessidade de se identificar o papel dos moradores 
na redução dos impactos ambientais, analisando-se seus hábitos e ações. Visa também contribuir 
para a discussão atual sobre o modo de habitar num momento oportuno, dada à quantidade de 
empreendimentos habitacionais diariamente lançados. Por outro lado, a necessidade de sempre 
lançar empreendimentos, em um curto prazo, geralmente restringe as etapas de projeto – o que 
faz com que o mesmo seja reproduzido em vários locais, indiscriminadamente (VILLA; 
SARAMAGO; GARCIA, 2015). Desta forma, torna-se necessário refletir sobre a qualidade de tal 
produção, verificando o quanto atende: às especificações técnicas de materiais e sistemas 
construtivos que possam garantir o conforto das unidades residenciais; aos modos de morar de 
diferentes perfis familiares, sociais e culturais – que influenciam suas ações sobre o meio 
ambiente; e aos impactos urbanos gerados pela implantação das habitações. 
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2. OBJETIVO 
A pesquisa geral objetiva desenvolver um sistema interativo de avaliação pós-ocupação (APO) em 
meios digitais, que permita identificar a qualidade das habitações investigadas e cuja viabilidade, 
testada em estudos de caso na cidade de Uberlândia (MG), possa fundamentar sua replicação 
futura em território nacional. A metodologia de APO em meio digital tem o intuito de abordar 
aspectos funcionais, comportamentais e ambientais das habitações e será organizada em etapas 
que partem das informações pessoais dos moradores até a avaliação propriamente dita da 
unidade residencial. Este trabalho enfoca especificamente a estrutura metodológica da pesquisa 
tendo em vista a qualidade ambiental das habitações dentro do sistema de avaliação proposto.  
 
3. MÉTODO DE PESQUISA 
Visando avaliar a qualidade ambiental habitacional e para dar suporte ao desenvolvimento do 
sistema de avaliação em meios digitais, metodologicamente, a pesquisa estruturou-se em: (i) 
discriminação dos atributos de avaliação das habitações quanto à qualidade ambiental; (ii) 
elaboração das questões a serem inseridas no sistema de avaliação proposto; (iii) criação de 
feedbacks educativos para os usuários sobre as questões elaboradas; (iv) acompanhamento do 
desenvolvimento do sistema de avaliação; (v) teste do sistema de avaliação em estudos de caso 
de Uberlândia (MG); e (vi) organização do banco de dados sobre a qualidade ambiental do morar. 
A primeira etapa da pesquisa envolveu, portanto, a realização de consulta em fontes diversas 
(incluindo pesquisas anteriores: SARAMAGO; VILLA; SILVA, 2015; VILLA; SARAMAGO; 
GARCIA, 2015; VILLA et al., 2015) para identificar e caracterizar os atributos de avalição da 
qualidade ambiental da habitação em diferentes escalas (física, comportamental e urbana). 
Definidos os atributos de avaliação, foram elaboradas então as questões que seriam inseridas no 
sistema de avaliação proposto (segunda etapa), identificando-se ainda a possibilidade de informar 
os respondentes, ao longo do questionário, quanto ao seu comportamento – criando-se feedbacks 
educativos (terceira etapa). 
Para a quarta etapa, ressalta-se que o trabalho dá continuidade a estudos desenvolvidos no 
âmbito do grupo “[MORA] pesquisa em habitação” da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e 
Design da Universidade Federal de Uberlândia (FAUeD/UFU), os quais enfocam justamente 
metodologias de avaliação pós-ocupação e interfaces digitais1. Destaca-se principalmente a 
pesquisa APO Digital, que propôs um software e interface destinados à avaliação de edifícios de 
apartamentos em ferramentas digitais (tablets, web)2. Já o trabalho aqui apresentado ampliou as 
ferramentas desenvolvidas, no sentido de elaborar um sistema que pudesse ser empregado em 
diferentes tipologias de habitação. Sendo assim, paralelamente à definição dos atributos de 
avaliação, outra equipe desenvolveu o desenho gráfico do novo sistema, bem como sua interface 
digital. Portanto, a quarta etapa deu suporte ao desenvolvimento das ferramentas de avaliação do 
sistema em meios digitais (tablets, web) quanto aos aspectos relacionados à sustentabilidade e ao 
conforto ambiental – considerando, para tanto, os resultados das etapas anteriores. 
Após o desenvolvimento do sistema interativo, a próxima etapa da pesquisa consiste em aplicá-lo 
junto a usuários de variadas tipologias habitacionais em Uberlândia (MG) para testar sua 

                                                
1 Cf. <https://morahabitacao.com/pesquisas-em-andamento-2/>. 
2 Pesquisa financiada pela FAPEMIG, desenvolvida pelo mesmo grupo de pesquisa em outra linha de 
investigação. Esta pesquisa pretendeu discutir novas possibilidades metodológicas para a área de APO, 
através do desenvolvimento de softwares específicos e da utilização de interfaces digitais. 
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viabilidade. Tal aplicação, em processo de desenvolvimento, pode indicar a necessidade de se 
realizar alguns ajustes tanto na ferramenta de avaliação desenvolvida quanto nas próprias 
questões elaboradas. Por fim, a partir da participação de diferentes usuários na avaliação da 
qualidade de habitações em Uberlândia (MG), será possível futuramente organizar um banco de 
dados sobre diferentes aspectos do morar, inclusive sobre aqueles mais especificamente 
relacionados com a qualidade ambiental das moradias (sexta etapa). Pretende-se que a 
sistematização dos resultados gere quadros, esquemas e gráficos informativos. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO SOBRE A METODOLOGIA DESENVOLVIDA 
Para melhor analisar os resultados obtidos pela pesquisa até o presente momento, organizou-se 
sua apresentação conforme as etapas metodológicas acima descritas: atributos de avaliação da 
qualidade ambiental, elaboração de questões e de feedbacks para a APO e sistema de avaliação 
da qualidade da habitação em meios digitais. 
 
4.1 Atributos de avaliação da qualidade ambiental 
A determinação dos atributos de avaliação utilizou, como referências, pesquisas anteriores, as 
quais também trataram da aplicação de APO em habitações para verificar sua qualidade 
ambiental, embora com outros recortes (edifícios de apartamentos ou habitação de interesse 
social). Assim, considerando-se os trabalhos já desenvolvidos, ampliou-se a abrangência da 
presente investigação visando contemplar diferentes tipologias habitacionais (térreas ou 
verticalizadas, em condomínios ou loteamentos).  
Além disso, enfocaram-se as seguintes escalas de análise, previstas pela pesquisa geral: física 
(aspectos técnicos e construtivos que conferem qualidade ambiental às unidades residenciais, 
especialmente relacionados à ideia de conforto), comportamental (hábitos e ações dos usuários 
quanto aos impactos do morar) e urbana (impactos derivados da implantação da habitação na 
cidade). Considerou-se ainda que a abordagem ambiental da pesquisa deveria estar equilibrada 
com a análise de funcionalidade, também presente na pesquisa geral e responsável pelas 
questões relativas à identificação das maneiras de morar (usos e atividades realizadas no 
ambiente doméstico), dos perfis familiares e das demais necessidades espaciais dos moradores. 
Desse modo, a partir dos diferentes dados coletados, os atributos de avaliação foram finalmente 
categorizados nos seguintes aspectos: conforto ambiental (térmico, lumínico e acústico), consumo 
de água, consumo de energia, coleta e destinação de resíduos, consumo de alimentos orgânicos, 
vegetação e mobilidade urbana – os quais serão melhor descritos no próximo item (Tabela 1). 
 
4.2 Elaboração de questões e de feedbacks para a APO  
Após definidos os atributos de avaliação da qualidade ambiental da habitação, foi feita uma 
revisão dos questionários elaborados para as pesquisas anteriores supracitadas, com o intuito de: 
melhorar as perguntas existentes, contemplar diferentes tipologias habitacionais e adicionar 
questões que ampliassem a verificação dos hábitos dos moradores quanto à redução dos 
impactos ambientais do morar. Para tanto, criaram-se tabelas que relacionam os atributos de 
avaliação com as possibilidades de questões.  
No questionário, a avaliação do conforto ambiental das unidades ocorre pela identificação do nível 
de satisfação dos respondentes sobre cada cômodo da moradia (escala física) em termos de: 
ventilação natural, iluminação natural, temperatura e nível de ruído (Tabela 1). Quando da 
elaboração do banco de dados, essas questões poderão ser cruzadas com outros aspectos 
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técnicos e construtivos avaliados (como, por exemplo, quanto à realização de reformas pelos 
moradores tendo em vista a melhoria das condições de conforto desses cômodos). 
Já o bloco de questões que objetiva identificar o nível de consciência ambiental dos moradores 
discrimina seus hábitos e ações em termos de: economia de água; economia de energia; motivos 
que justificam economia de água e de energia; presença de fonte solar (aquecedores e/ou painéis 
fotovoltaicos); uso de equipamentos economizadores de água; coleta e destinação de resíduos 
(lixo doméstico, reciclável, óleo, medicamentos, construção civil, baterias e equipamentos 
eletrônicos); conhecimento sobre ecopontos; consumo de alimentos orgânicos e justificativas para 
tal consumo (ou para a ausência dele); relação com vegetação (presença de áreas verdes nos 
lotes e nas unidades, além de motivos que justificam sua presença ou ausência) e mobilidade 
urbana (meios de transporte mais utilizados e justificativas para tanto). 
 

Tabela 1. Tabela contendo atributos de avaliação e aspectos avaliados por cada atributo 
ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO ASPECTOS AVALIADOS 

CONFORTO AMBIENTAL 

Ventilação Natural 
Iluminação Natural 
Temperatura 
Ruídos 

CONSUMO DE ÁGUA 
Razões para economizar (ou não) água 
Ações para economizar água 
Dispositivos economizadores de água 

CONSUMO DE ELETRICIDADE 
Razões para economizar (ou não) eletricidade 
Ações para economizar eletricidade 
Sistemas de aproveitamento da energia solar 

COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Coleta e destinação de materiais recicláveis 
Ecopontos 
Coleta e destinação de: 

Lixo doméstico 
Óleo 
Resíduos de construção civil 
Baterias e equipamentos eletrônicos 
Medicamentos vencidos 

Meios utilizados para o transporte de mercadorias 

CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS Consumo de alimentos orgânicos 
Razões para consumir (ou não) alimentos orgânicos 

VEGETAÇÃO Presença de áreas verdes na habitação 
Razões para cultivar (ou não) plantas 

MOBILIDADE URBANA Meio de transporte utilizado de acordo com a distância 
Razões que justificam meio de transporte mais utilizado 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 
 
Sendo assim, são mescladas todas as escalas de avaliação (física, comportamental e urbana) 
propostas pela pesquisa geral, pois ora os hábitos e ações (escala comportamental) questionados 
relacionam-se à própria unidade residencial (escala física), ora ao entorno imediato e à cidade em 
que tal unidade se insere (escala urbana). Para facilitar o processo de elaboração do sistema de 
avaliação proposto, foram indicados ainda os tipos de respostas: dicotômicas (do tipo sim/ não), 
tricotômicas (do tipo sim/ não/ não sei), de múltipla escolha (possibilidade de escolher mais de 
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uma opção) e com escala de Diferencial Semântico (uso de uma escala de valores). No último 
caso, usou-se uma escala de valores de 5 pontos  para verificar a percepção do usuário (morador) 
quanto ao atributo em análise. Ademais, indicaram-se quais recursos gráficos (ícones) deveriam 
ser propostos pela equipe responsável pelo design da interface, bem como os desvios que 
deveriam ser criados pela equipe da área computacional. 
Por fim, foram propostos ainda feedbacks aos usuários, que pudessem esclarecer dúvidas quanto 
aos hábitos questionados, ou mesmo que instigassem mudanças de atitudes por parte dos 
respondentes ao longo de sua participação no processo de avaliação (Tabela 2). 
 

Tabela 2. Tabela contendo feedbacks sobre atributo “consumo de água” 
FEEDBACKS – ATRIBUTO “CONSUMO DE ÁGUA” – QUESTÃO “B” 

B) O que você faz para economizar água? 
- Escovo dentes com torneira fechada (FEEDBACK 1, se usuário não marcar opção) 
- Uso máquina lavar com capacidade máxima (FEEDBACK 2, se usuário não marcar opção) 
- Ensaboo louça com torneira fechada (FEEDBACK 1, se usuário não marcar opção) 
- Reutilizo água da máquina lavar (FEEDBACK 3, se usuário não marcar opção) 
- Tomo banhos rápidos (5 a 10 minutos)  
- Possuo aparelhos que economizam água  
- Outros 
FEEDBACK 1: Uma torneira que fica gotejando pode gerar um desperdício de até 1.300 litros de água por mês: esse 
valor é equivalente ao consumo diário de uma pessoa ao longo de uma semana! Também é importante evitar que a 
torneira fique aberta enquanto você lava a louça, por exemplo, já que, em 15 minutos, com a torneira parcialmente 
aberta, é possível gerar um gasto médio de 243 litros de água: valor maior que o consumo diário de uma pessoa! 
 
FEEDBACK 2: O consumo da máquina de lavar, por ciclo, varia entre 100 e 132 litros (para máquinas com abertura 
frontal) e entre 98 e 197 litros (para lavadoras com abertura superior), de acordo com o Inmetro. Por isso, 
relativamente, o consumo é maior quando utilizamos a máquina parcialmente cheia. Assim, a recomendação é sempre 
usar a lavadora em sua capacidade máxima para se atingir eficiência e economia. 
 
FEEDBACK 3: Uma máquina de lavar roupas pode gastar até 160 litros de água numa lavagem: esse valor representa 
o consumo de uma pessoa por dia! Armazenar esta água (em recipiente fechado), para lavar a casa posteriormente ou 
mesmo para ser reutilizada na própria lavadora, pode gerar uma boa economia (reduzindo as contas mensais e, ao 
mesmo tempo, evitando o desperdício para as épocas secas). 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2016. 
 
4.3 Sistema de avaliação da qualidade da habitação em meios digitais 
O sistema de avaliação proposto foi estruturado de forma a relacionar os diferentes atributos 
investigados com uma linha de pensamento clara e intuitiva ao usuário, reforçando a 
amigabilidade da interface e explorando recursos de desvios que apenas o meio digital pode 
oferecer. Assim, organizou-se a avaliação – dos aspectos funcionais, comportamentais e 
ambientais – em etapas que partem de informações pessoais até a avaliação propriamente dita da 
habitação, discriminadas nas abas do sistema em: sobre você; moradia anterior; moradia atual; 
conjunto; moradia; unidade; hábitos sustentáveis. As três primeiras abas contêm dados gerais 
sobre os moradores e a moradia (atual e anterior), enquanto a partir da aba “conjunto”, as 
questões avaliam a unidade residencial e o conjunto/entorno em que se insere. Portanto, além da 
avaliação do conforto ambiental da unidade, foi criado um bloco exclusivo de questões sobre as 
ações dos moradores referentes à sustentabilidade. 
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O software do sistema de avaliação foi programado utilizando a linguagem JAVA, enquanto o 
banco de dados utilizou a tecnologia JAVA/SQL3 e o aplicativo para o tablet e smartphone fez uso 
da plataforma de programação de jogos CORONA SDK4. Quanto à interface, buscou-se através 
do seu desenho: (i) a concentração do máximo de palavras-chaves possíveis em uma única tela 
de visualização, relativas aos atributos avaliados em cada questão (visando otimizar o tempo 
gasto para responder ao questionário); (ii) a utilização de símbolos, cores e imagens animadas 
representando as variadas palavras-chave; (iii) a utilização de recursos multimídias para 
animações; e (iv) a disponibilidade de dados e informações variadas sobre os atributos (palavras-
chave) avaliados no sentido de posicionar o usuário no contexto da pesquisa.  
 

Figura 1. Alguns dos ícones criados sobre “hábitos sustentáveis” 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016. 

 
Como pode ser observado na Figura 1, foram criados ícones especialmente pensados para 
esclarecer os atributos de avaliação relativos aos impactos ambientais do morar. O uso de 
recursos multimídias, por sua vez, pode ser exemplificado na avaliação do conforto ambiental das 
unidades: para indicar a temperatura, utilizou-se um termômetro, ao passo que, para avaliar a 
iluminação natural, o ícone de sol. Já a disponibilização de informações aos usuários se deu por 
meio das telas com os feedbacks. Além disso, com o intuito de tornar o sistema de avaliação 
proposto mais interativo, foi criado um personagem intitulado “Dr. Prancheta” que tem o objetivo 
de acompanhar o respondente em praticamente toda a avaliação, surgindo de diferentes formas 
na tela. A paleta cromática adotada, por sua vez, resultou da estrutura proposta para o 
                                                
3 Java é uma linguagem de programação orientada a objeto desenvolvida na década de 90 por uma equipe 
de programadores chefiada por James Gosling, na empresa Sun Microsystems. SQL é sigla inglesa de 
“Structured Query Language” que significa, em Português, Linguagem de Consulta Estruturada, uma 
linguagem padrão de gerenciamento de dados que interage com os principais bancos de dados baseados 
no modelo relacional. 
4 Corona SDK é um kit de desenvolvimento de software (SDK) criado por Walter Luh, fundador da Corona 
Labs Inc. Corona SDK permite que os programadores de software para construir aplicativos móveis para 
iPhone, iPad e dispositivos Android, bem como aplicativos de desktop para Windows e OSX. 
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questionário: a aba “hábitos sustentáveis”, por exemplo, recebeu a cor verde, geralmente 
relacionada à ideia de sustentabilidade (Figura 2). 
 

Figura 2. Tela do sistema de avaliação sobre o atributo “resíduos” 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2016. 

 
Salienta-se que, em fevereiro do corrente ano, foi aplicado um pré-teste do sistema desenvolvido 
com o intuito de verificar sua viabilidade, com uma amostra de 50 questionários. Essa aplicação, 
cujos resultados não cabem no escopo do presente artigo, demonstrou boa receptividade da 
ferramenta e a necessidade de realização de pequenos ajustes. 
 
5. CONCLUSÃO 
A proposição de um sistema interativo de avaliação pós-ocupação em meios digitais da qualidade 
habitacional tem a capacidade de retroalimentar projetos futuros, enfocando diferentes escalas de 
análise (produto casa, relação comportamental dos usuários com a moradia e inserção da 
habitação no meio urbano). A atualização de métodos avaliativos já consolidados para aplicação 
em diferentes tipologias habitacionais, através da adoção e disponibilização em plataforma aberta 
de uma ferramenta de avaliação digital, avança tecnologicamente no sentido de aproximar o 
usuário (e suas percepções) do ambiente construído (e dos significados a ele atribuídos), de 
maneira mais interativa. Espera-se que, assim, seja possível identificar com maior precisão as 
expectativas e anseios dos moradores – especialmente quanto à qualidade ambiental de sua 
habitação e quanto ao nível de consciência sobre os impactos de suas ações. 
Além disso, o estabelecimento, a partir das informações coletadas pelo sistema, de bancos de 
dados sobre o morar, contendo informações estatísticas e científicas, poderá ampliar a qualidade 
ambiental dos projetos na área. O banco de dados configura-se também como um meio de 
comunicação entre os habitantes e os agentes produtores da habitação (públicos e privados), bem 
como torna o sistema de avaliação desenvolvido um instrumento de informação e conhecimento 
para os próprios usuários sobre diferentes aspectos relativos ao morar, incluindo as dimensões 
socioculturais da sustentabilidade. 
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