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RESUMO 

LELIS, Viviane Frascareli. Análise de habitações sociais na perspectiva da 
ergonomia do ambiente construído: estudos de caso do PROMORE. (Dissertação 
de Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Design, da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”. Câmpus Bauru, 2015. 

A moradia deve garantir condições mínimas de habitabilidade, usabilidade, conforto 
e segurança ao usuário. A pesquisa fundamentou-se na investigação das condições 
ergonômicas de habitações sociais, mediante a verificação dos requisitos 
antropométricos. Foram estabelecidas relações a respeito do conhecimento dos 
profissionais sobre ergonomia associados a algumas variáveis de conforto ambiental 
e a qualidade dos projetos habitacionais do PROMORE – Programa de Moradia 
Econômica, no município de Bauru-SP. Em tais projetos, foram verificados os 
requisitos antropométricos (antropometria estática e dinâmica) e as variáveis de 
conforto ambiental em comparação ao grau de conhecimento sobre ergonomia e da 
prática de projetos dos profissionais envolvidos. Foi averiguado se os itens de 
formação e/ou repertório adquirido pelos profissionais, reflete positivamente na 
qualidade ambiental das habitações. A pesquisa apresenta propriedade exploratória 
e característica qualitativa-descritiva. Foi aplicado o método survey, a partir de 
instrumentos com perguntas abertas e fechadas. Foram definidas duas categorias 
de amostras: a primeira – a dos profissionais arquitetos e engenheiros civis do 
PROMORE – foi do tipo não probabilística e por conveniência; já a segunda foi a 
amostra das habitações (aquelas efetivamente desenvolvidas e construídas por 
intermédio do PROMORE). O estudo foi organizado em três eixos (exposição, 
construção e constatação) e em seis etapas interdependentes e cíclicas, sendo 
constantemente respaldados pelo referencial teórico. O processo de análise e 
tratamento dos dados foi basicamente descritivo e consistiu em multianálises. Estes 
foram dispostos e organizados conforme a ordem dos instrumentos empregados e 
foram cruzados entre si, entre o referencial teórico e entre as condicionantes de 
conhecimento ou repertório dos profissionais sobre ergonomia. A qualidade 
ambiental verificada nas habitações, no que diz respeito aos princípios ergonômicos, 
não necessariamente está associada ao conhecimento ou aplicação de parâmetros 
antropométricos ou dimensionais pelos profissionais envolvidos no processo de 
concepção do projeto arquitetônico. Existem alguns fatores que contribuem para a 
não adequação das dimensões antropométricas, sobretudo àqueles vinculados aos 
problemas advindos do uso e ocupação dos usuários. A pesquisa propicia uma 
discussão sobre a utilização da antropometria em projetos arquitetônicos; deve ser 
uma fonte para colaborar na difusão das temáticas abordadas, bem como outras 
correlatas. O estudo deixa ainda condições para que os profissionais das áreas de 
design e arquitetura, bem como engenharia civil, possam avaliar os ambientes 
construídos de modo crítico e como consequência aplicar parâmetros 
antropométricos adequados à habitabilidade dos usuários. 

Palavras-chave: Ergonomia do ambiente construído. Antropometria. PROMORE. 
APO. Qualidade ambiental da habitação. Projeto arquitetônico.  
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ABSTRACT 

LELIS, Viviane Frascareli. Social housing analysis from the perspective of the 
built environment ergonomics: case studies of PROMORE. (Master thesis). Post 
Graduate Program in Design, the Faculty of Architecture, Arts and Communication of 
University Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus Bauru, 2015. 

The dwellings must ensure minimum living conditions, usability, comfort and safety to 
the user. The research was based on the investigation of the ergonomic conditions of 
social housing, by checking the anthropometric requirements. Relations were 
established regarding the knowledge of professionals on ergonomics associated with 
some environmental comfort variables and quality of housing projects PROMORE – 
House Economic Program in Bauru-SP city. In such projects, the anthropometric 
requirements were verified (static and dynamic anthropometry) and environmental 
comfort variables compared to the degree of knowledge of ergonomics and design 
practice of the professionals involved. It was checked if the formation items and/or 
repertoire purchased by professionals, reflects positively on the quality of dwellings. 
The research presents exploratory property and qualitative-descriptive feature. The 
survey method was applied, from tools with open and closed questions. Two 
categories of samples were defined: the first – the professionals (architects and civil 
engineers PROMORE) was non probabilistic and convenience; the second, the 
sample of homes (those effectively developed and constructed through the 
PROMORE). The study was organized in three axes (exposure, construction and 
finding) and in six interdependent and cyclical steps, constantly being supported by 
the theoretical framework. The process of analysis and treatment of data has been 
basically descriptive and consisted of comparative multi-analyzes. These were 
arranged and organized according to the order of the instruments used and they 
were crossed with each other, between the theoretical framework and between the 
conditions of knowledge or professional repertoire on ergonomics. The environmental 
quality checked in housing, as regards ergonomic principles, isn't  necessarily 
associated knowledge or application of anthropometric parameters or dimensional by 
professionals involved in the architectural project design process. There are some 
factors that contribute to the inadequacy of the anthropometric dimensions, 
especially those linked to the problems arising from the use and occupation of the 
users. The research provides a discussion about the use of anthropometry in 
architectural projects; it should be a source to assist in diffusion the themes 
approachs, and other related. The study also makes conditions for professionals in 
the design and architecture areas, as well as civil engineering, can assess the built 
environment critically and as a consequence implement appropriate anthropometric 
parameters for habitability of users. 

Key-words: Ergonomics of the built environment. Anthropometry. PROMORE. POE. 
Environmental quality of housing. Architectural project. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a habitação e/ou moradia é um dos 

direitos do cidadão e deve atender aos anseios materiais e psicológicos de seus 

usuários. A moradia deve ainda garantir as necessidades mínimas a uma 

determinada família para que a mesma tenha condições mínimas de habitabilidade, 

usabilidade, conforto, segurança, bem-estar, integridade física, entre outros, na 

tentativa de garantir melhores condições de vida (BRASIL, 1988).  

Em Bauru, município localizado na região centro oeste do estado de São Paulo, a 

problemática da moradia; da habitação de interesse social, há décadas tenta ser 

solucionada. O município possui inúmeros conjuntos habitacionais, implantados em 

distintas épocas, que contribuíram para o seu crescimento e desenvolvimento. Estes 

empreendimentos teoricamente deveriam colaborar com a solução ou melhoria do 

problema da habitação popular, com a construção de moradias com requisitos 

mínimos de habitabilidade. No entanto, a realidade é bem diferente, uma vez que se 

encontram muitos imóveis com dimensões reduzidas e problemas construtivos 

eminentes. 

O município possui um importante programa de cunho social: o Programa de 

Moradia Econômica – PROMORE, o qual nos últimos vinte e sete anos sustenta 

uma filosofia de atender famílias de baixa renda na construção da casa própria. 

Colabora, desde então, com o crescimento da cidade, especificamente com a 

redução do déficit habitacional, uma vez que propicia o desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos de habitações de interesse social personalizados, elaborados por 

arquitetos e engenheiros civis.  

Em relação à contextualização das temáticas envolvidas, o estudo foi sustentado 

pela tríade: design – ergonomia – arquitetura, cujas intersecções são associações 

entre as distintas áreas do conhecimento abordadas na pesquisa. O estudo propôs 

relacionar a visão sistêmica do design e da arquitetura, e, especialmente a estreita 

relação entre o arquiteto e a ergonomia do ambiente construído, a fim de reforçar a 

discussão de questões ergonômicas de usabilidade e habitabilidade e, sobretudo 

identificar a carência de ambientes ergonomicamente plausíveis ao desenvolvimento 

das atividades humanas. 
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A pesquisa partiu do seguinte questionamento: o conhecimento formal adquirido 

(repertório) do profissional (como projetista) sobre ergonomia e a recorrência a 

materiais de referência antropométricas ou dimensionais durante a fase de projeto, 

se reflete positivamente na qualidade ambiental do produto, ou seja, nas 

habitações? Para responder a essa questão foi realizado um estudo de caso 

envolvendo projetos desenvolvidos e efetivamente construídos por intermédio do 

PROMORE. Esta análise, deu-se, sobretudo pela verificação da relação entre 

antropometria (soluções de dimensionamento dos ambientes e a relação com o 

mobiliário e os equipamentos) e as variáveis de conforto ambiental adotadas pelos 

profissionais dos respectivos projetos arquitetônicos estudados. 

Para tanto, a questão de pesquisa deste estudo fundamentou-se na investigação 

das condições ergonômicas das habitações do PROMORE, mediante a verificação 

dos requisitos antropométricos. O propósito baseou-se em estabelecer relações 

entre a qualidade dos projetos habitacionais estudados e os itens de formação ou 

repertório adquirido pelos profissionais envolvidos.  

Foram averiguadas a existência de eventuais lacunas sobre o conhecimento de 

ergonomia ou referências antropométricas dos profissionais participantes, tanto na 

formação acadêmica, bem como na experiência e/ou atuação profissional. Esta 

verificação visou comprovar se a falta ou exiguidade de conteúdo voltado a 

aplicações ergonômicas, pode acarretar projetos com deficiência de elementos que 

envolvam as variáveis discutidas. 

A partir da coleta de dados, do tratamento qualitativo dos dados obtidos e diante dos 

resultados encontrados, os projetos habitacionais foram validados ou não. Ou seja, 

foram particularizados quanto à compatibilidade da coerente utilização, de acordo 

com os princípios ergômicos essenciais para a boa habitabilidade e funcionalidade 

destes ambientes construídos. Também foram levados em consideração os níveis 

de satisfação dos usuários das habitações estudadas. 

Além da discussão técnica dos parâmetros antropométricos combinado ao perfil do 

profissional responsável pelo projeto habitacional, foram apurados tanto a percepção 

dos usuários sobre os ambientes que habitam, bem como o grau de importância do 

programa perante à sociedade. Analogamente, o estudo propôs averiguar a 
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importância que tais usuários manifestaram sobre a problemática proposta neste 

estudo. 

Neste contexto, buscou-se corroborar a usabilidade e a funcionalidade destes 

espaços construídos, com bases nos parâmetros antropométricos encontrados, bem 

como com o grau de satisfação dos usuários das habitações, a fim de propor 

melhores condições de uso e aproveitamento para a tipologia em estudo, em termos 

de aplicação e satisfação ergonômica. 

O objetivo principal da pesquisa foi verificar a relação entre o conhecimento 

declarado sobre ergonomia, a prática de projeto e as soluções projetuais quanto aos 

requisitos ergonômicos (antropometria estática e dinâmica) e de conforto ambiental 

adotadas pelos profissionais do PROMORE na concepção dos projetos 

arquitetônicos. 

Adicionalmente, a pesquisa teve por objetivos secundários: 

-  identificar a qualidade ambiental das habitações do PROMORE (estudos de caso);  

- examinar questões inerentes às soluções projetuais em relação aos requisitos 

ergonômicos (antropometria estática e dinâmica) e de conforto ambiental, adotadas 

pelos profissionais do PROMORE na concepção dos projetos arquitetônicos.  

Assim sendo, a pesquisa tem a propensão de difundir  três pontos de vista, todos de 

igual importância, visto que se correlacionam e complementam-se entre si: 

1. Avaliação dos objetos (habitações de interesse social), como estudos de 

caso: tais resultados podem auxiliar os profissionais atuantes do PROMORE, bem 

como futuros, para o aperfeiçoamento dos seus projetos com base nas dimensões 

antropométricas discutidas. Este fato contribui ainda para a obtenção de maior 

dignidade e qualidade de vida aos usuários;  

2. Método de análise/estudo: possibilita ser extensivo à aplicabilidade de novas 

pesquisas com temas correlatos ou complementares, uma vez que contribui com a 

continuidade da discussão das temáticas apresentadas. Estimula a produção 

acadêmica com maior rigor científico e propicia uma retroalimentação de projetos 

arquitetônicos coerentes à usabilidade e habitabilidade dos usuários; 



20 
 

3. Trabalho do profissional arquiteto (arquiteto ergonomista): este elemento 

será apenas mencionado para que sua discussão seja pormenorizada em futuros 

trabalhos correlatos, na perspectiva do maior preparo das instituições de ensino na 

formação de novos profissionais, a fim de que estes possam contribuir com soluções 

projetuais mais concernentes ao cotidiano dos usuários. 

Isto posto, a estrutura da pesquisa está representada sob forma de um diagrama 

esquemático. Este elucida o delineamento da pesquisa como um todo, para 

possibilitar a compreensão mais clara possível. A pesquisa, primeiramente 

sustentou-se em três grandes eixos:  

1) Exposição: apresentação do problema de pesquisa ou problematização, 

respaldado pelos objetivos e justificativa da pesquisa; 

2) Construção: análise dos estudos de caso (habitações do PROMORE) com base 

na coleta, tratamento de dados e discussão dos resultados; 

3) Constatação: considerações finais com a fusão dos resultados, ou seja, análise 

conjunta das discussões e contribuições da pesquisa. 

Estes eixos foram subdivididos em seis etapas (interdependentes e cíclicas), cujos 

conteúdos e instrumentos de coleta de dados se inter-relacionam, tal qual as 

temáticas envolvidas na pesquisa.  

Os eixos, bem como as etapas,  foram constantemente respaldados pelo referencial 

teórico. A problematização da pesquisa foi embasada nos objetivos e na justificativa. 

Os estudos de caso abrangem os seguintes itens: Materiais e métodos 

(caracterização e procedimentos da pesquisa; e coleta de dados com seus 

respectivos instrumentos); e Análise e discussão dos resultados. As Considerações 

finais fazem o desfecho da pesquisa com a essência da discussão e as 

contribuições do desenvolvimento do estudo.  

A seguir, são detalhadas as etapas da pesquisa. Todas elas foram respaldadas pelo 

referencial teórico e encontram-se embutidas nos três eixos da pesquisa: 
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- Etapa 1 (questão de pesquisa ou problematização): apresentação do 

questionamento da pesquisa, o qual é constantemente embasado pelos objetivos e 

pela justificativa; 

- Etapa 2 (caracterização da pesquisa): possui abordagem qualitativa e quanto 

aos objetivos é exploratória descritiva; 

- Etapa 3 (procedimentos da pesquisa): apresentação do método survey 

(processo de escolha dos materiais) e definição das duas categorias de amostra 

(profissionais e habitações); 

- Etapa 4 (coleta de dados): aplicação dos distintos instrumentos da pesquisa de 

campo (questionários aos profissionais, formulário aos usuários das habitações, 

ficha de identificação das habitações e check list dos requisitos ergonômicos e de 

conforto ambiental); 

- Etapa 5 (análise de dados e discussão dos resultados): ponto chave da 

pesquisa, em que são apresentados os dados e discutidos os resultados. Tal 

discussão validou ou não a questão de pesquisa proposta na etapa 1; 

- Etapa 6 (considerações finais): apresentou-se um apanhado geral do 

desenvolvimento da pesquisa, além de contribuições gerais para os envolvidos nas 

temáticas estudadas, sobretudo para o modelo de profissional arquiteto 

ergonomista. A Figura 1 ilustra o diagrama com a estrutura da pesquisa, organizada 

em três eixos e seis etapas, conforme mencionado.  
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Figura 1 – Diagrama com a estrutura da pesquisa (eixos e etapas).  

 

No Referencial teórico, inicialmente elaborou-se uma apresentação com a 

contextualização das temáticas envolvidas na pesquisa, ou seja, a questão 

dimensão da moradia e a participação do design, da ergonomia e da arquitetura. 

Trabalhou-se a ergonomia (especificamente a antropometria) no ambiente 

construído e a estrita relação dos usuários com as dimensões espaciais. Foram 

expostos métodos ergonômicos ou dimensionais, com enfoque à habitação, 

presentes nos modelos de Boueri Filho; e de Panero e Zelnik.  
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Em seguida, narrou-se sobre a Avaliação Pós-Ocupação – APO, mecanismo 

preponderante para a avaliação do ambiente construído; a partir daaferição da 

satisfação dos usuários e consequente retroalimentação de projetos. 

O item: Habitação de interesse social como objeto de estudo da ergonomia do 

ambiente construído, colocou em pauta a questão da habitação de interesse social e 

a associou-se a outros contextos como o II CIAM – Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna, e o Conjunto Residencial Pedregulho. Neste item foi retratado 

o PROMORE – programa de cunho social em que foram obtidos os estudos de caso. 

Foram apresentadas as dimensões mínimas para se projetar as habitações de 

interesse social, de acordo com o Código de Obras e Edificações de Bauru. 

Nos Materiais e métodos, de forma detalhada, apresentou-se as características da 

pesquisa; os métodos utilizados e os procedimentos para obtenção das amostras. 

Após, a problematização da pesquisa e a caracterização dos estudos de caso. 

Também foram apontados os pontos de interesse do próximo item. 

Para tanto, na seção de Análise dos dados e discussão dos resultados foi um 

grande desafio tratar objetivamente uma discussão subjetiva. Entretano, procurou-se 

estabelecer análises comparativas entre o conhecimento teórico e a aplicação 

prática de bases dimensionais para um projeto habitacional com uso pleno. Os 

resultados foram representados graficamente e retratam a baixa utilização de 

métodos ergonômicos ou dimensionais e convergem para o debate das dimensões 

apropriadas às habitações avaliadas. A análise deu-se a partir de quadros 

comparativos (resultado da discussão do intrumento check list) entre o 

dimensionamento adequado e aquele de fato aferido nos estudos de caso. 

Quanto às Considerações finais, as condições antropométricas ou dimensionais 

encontradas, foram confirmadas ou refutadas, e concomitantemente foram 

comparadas às informações dos profissionais, sendo estas associadas ainda, aos 

variados dados obtidos. Também foram corroboradas a funcionalidade e 

habitabilidade dos ambientes estudados, com base nos parâmetros antropométricos 

encontrados, assim como com o grau de satisfação dos usuários das habitações.  
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2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS TEMÁTICAS ENVOLVIDAS 

Em razão da moradia ser um produto e/ou bem, é importante lembrar que o Código 

de Defesa do Consumidor estabelece normas para proteger o consumidor nas 

relações de consumo de uma forma geral. Podem ser referentes às suas 

necessidades, segurança, interesses econômicos, qualidade de vida, entre outras, 

bem como no que diz respeito à integridade física do cidadão ao se estabelecer em 

um imóvel (BRASIL, 1988). 

Contraditoriamente a este panorama, milhares de moradias sem cumprimento de 

critérios foram construídas no país, a partir de inúmeros programas de baixo custo, 

na tentativa de reduzir o déficit habitacional. Entretanto, este fato contribuiu para que 

a população pudesse adquirir o imóvel próprio – o que passou a ser realidade para 

um maior número de pessoas, sobretudo para a população de baixa renda.  

Não obstante, mesmo com uma grande quantidade de conjuntos habitacionais 

existentes no país, têm-se a quantidade das moradias em detrimento da qualidade, 

bem como a implantação de grandes empreendimentos habitacionais às margens 

periféricas dos médios e grandes centros urbanos.  

Krähenbühl (2011), ao falar sobre habitação, diz que é preciso ter em mente que 

esta complexa temática trata de problemas enraizados, provenientes de fatores 

diversos, de perversidades históricas, que não se resolvem simplesmente por 

construir casas. Já Peruzzo (2008) coloca que mesmo com esforços da sociedade o 

Brasil ainda não conseguiu solucionar um dos seus mais graves problemas: a falta 

de moradia, sobretudo em locais com pouca ou com infraestrutura alguma. O autor 

afirma ainda que o significado de moradia está intrinsecamente relacionado à 

experiência, contexto e abordagem cultural, que determinado usuário possui quanto 

ao ato de morar. 

Bonduki (2011) expõe que a arquitetura moderna propiciou uma ascensão na 

produção de moradias habitacionais, uma vez que contribuiu para a renovação das 

tipologias arquitetônicas, dos processos construtivos, ou seja, possibilitou a 

modificação do modo de morar da sociedade. O autor diz ainda que, a partir disto, a 

habitação social conquista um novo espaço na sociedade, notadamente pela 
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preocupação com o barateamento da construção, racionalização de materiais e 

consequente redução de custos.  

No entanto, tais habitações com características modernas, concomitantemente, 

apresentam características funcionais e dimensões mínimas. Neste contexto, os 

arquitetos modernos atribuem grande importância aos mobiliários da habitação, “[...] 

o que se tornaria o aspecto mais importante da arquitetura da habitação” (BONDUKI, 

2011, p. 147). 

Segundo Pereira (2007), no que concerne à racionalização dos processos 

construtivos, a contribuição de conceitos modernistas em muito colaborou aos 

avanços da produção habitacional, melhoria na qualidade técnica da construção e 

maior domínio do projeto e das variáveis envolvidas. Compreender as atividades a 

serem desempenhadas nos espaços habitacionais, afirma o autor, se faz necessário 

para melhor atender às carências dos usuários, sendo, pois, essencial uma maior 

flexibilidade para que estes espaços possam se adequar aos usuários. 

A NBR 15575-1 – Norma de Desempenho para Edificações Habitacionais (ABNT, 

2013), além de instituir o nível de desempenho mínimo ao longo da vida útil dos 

elementos principais de qualquer edificação habitacional, estabelece ainda, 

segurança estrutural, contra o fogo e no uso e operação do edifício. Da mesma 

forma, determina parâmetros para habitabilidade, a estanqueidade, desempenhos 

térmico, acústico e lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e 

acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico. Sendo assim, esta norma visa 

garantir tecnicamente a qualidade, bons procedimentos de execução, uso e 

manutenção das edificações de um modo geral.  

De modo complementar, na história da arquitetura e sua evolução, a questão da 

escala humana é de suma importância para o exercício do projeto arquitetônico, ou 

seja, a idealização do espaço construído. Analogamente a isto, é preciso conhecer 

também as dimensões dos objetos e utensílios disponíveis no meio em que o 

homem utiliza, a fim de que este enquanto usuário possa ter pleno desenvolvimento 

das atividades pertinentes aos distintos tipos de ambientes construídos.  

Assim, para Neufert (2004), por exemplo, o arquiteto: “Deve saber qual a melhor 

posição funcional do mobiliário, permitindo assim ao homem a possibilidade de 
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trabalhar com conforto tanto em casa, como no escritório ou oficina, assim como de 

repousar adequadamente”. (NEUFERT, 2004, p. 27). Cardoso (2005) reforça o autor 

ao justificar as variáveis ergonômicas, na concepção de um determinado ambiente 

construído: “[...] devem ser consideradas as principais características do organismo 

humano, o funcionamento de seus sistemas sensorial e motor, além de seus 

comportamentos individuais e sociais” (CARDOSO, 2005, p. 32). 

O design, por sua característica interdisciplinar, tem muito a contribuir com o 

aumento nos níveis de qualidade de vida da população. E assim, desafia uma nova 

visão às questões tecnológicas e de desenvolvimento, a fim de melhor discutir 

questões sociais, culturais e econômicas. Neves (2009) coloca que a 

interdisciplinaridade pode ser entendida como uma das principais estratégias 

utilizadas na construção e discussão do conhecimento, em que o design, a 

ergonomia e a arquitetura estão fortemente inseridos. 

Na discussão do ambiente construído, o design alia-se à antropometria e à 

arquitetura, uma vez que estas incorporam as dimensões do corpo humano como 

unidade e objeto de medida desde os tempos mais remotos. Panero e Zelnik (2013) 

contribuem com essa discussão, pois afirmam que é preciso “[...] concentrar-se nos 

aspectos antropométricos da ergonomia e aplicar os relativos dados ao projeto de 

espaços interiores [...]” (PANERO e ZELNIK, 2013, p.19). 

Especificamente em relação ao ambiente construído, a falta e/ou insuficiência de 

dimensões condizentes ao corpo humano pode afetar negativamente o uso do 

ambiente, bem como diminuir o conforto dos usuários. Neste sentido, em projetos 

habitacionais, a ergonomia relacionada aos aspectos antropodinâmicos propicia um 

processo de retroalimentação dos projetos arquitetônicos, ao se levar em 

consideração as necessidades dos usuários e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida concernente à moradia. 

Com base nesta conjectura e a partir da premissa de que os espaços ambientais 

exercem influências sobre os indivíduos que o utilizam, todo ambiente construído 

com qualidade ambiental deve ser funcional, acessível e confortável. Este fato 

possibilita que seus usuários possam desenvolver suas atividades de modo seguro e 

satisfatório, além da acessibilidade à maior qualidade de vida, bem-estar e aumento 
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de conforto.  Schmid (2005)  afirma que ao longo dos anos o termo conforto 

ambiental adquiriu novos conceitos, sobretudo no prisma do projeto arquitetônico e 

da dimensão espacial do ambiente construído. Para ele, o entendimento de conforto 

está relacionado não apenas ao seu contexto ambiental, como também aos 

contextos corporal, psicoespiritual e sociocultural.  

Em relação à ergonomia, que é a linha de pesquisa na qual este estudo está 

inserido, pode-se dizer que é a disciplina que reconhece a capacidade do ser 

humano em realizar seu trabalho, suas atividades em determinado ambiente 

construído. Estas devem ser compatíveis às condições de conforto que permitam 

segurança, bem estar e possibilitem a promoção de saúde, entre outros, devendo 

abranger indistintamente toda a população.  

Diante do exposto, a junção das temáticas que orientam a pesquisa, reitera a 

percepção sistêmica do design e da arquitetura, e permite que a ergonomia torne-se 

um elo destes. Assim reforça a discussão de questões ergonômicas aplicadas à 

coerente usabilidade e habitabilidade dos ambientes construídos, pertinência de 

soluções projetuais e níveis de satisfação dos usuários. 

A Figura 2 ilustra as áreas do conhecimento que norteiam esta pesquisa. Os 

números 1 a 3 são as porções de intersecções a cada duas áreas; já o número 4 é o 

ponto de cruzamento das três.  

Figura 2 – Diagrama síntese da pesquisa. 
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Todas as intersecções estão sustentadas nas condições antropométricas (padrões 

mínimos de habitabilidade e usabilidade) como referência projetual. A seguir, têm-se 

a descrição de cada fragmento, de acordo com a indicação dos algarismos: 

1. Relação do ambiente construído como interface entre a ergonomia e a arquitetura; 

2. Relação entre a linha de pesquisa do PPGDesign, aplicada a  temática desta 

pesquisa; 

3. Associações antropométricas na interface usuário – ambiente, existentes entre a 

arquitetura e o design; 

4. Relação interdisciplinar que estabelece as três áreas do conhecimento e/ou 

temáticas da pesquisa e que sustenta a problematização e os objetivos propostos. 

Tanto o design como a arquitetura estabelecem inter-relações harmônicas entre o 

ambiente e o usuário, as quais podem ser estudadas pela ergonomia. Cabe aqui, 

dizer que esta tem maior enfoque ao design; em relação à arquitetura, enfatiza-se a 

discussão sobre o conforto no ambiente construído. 

Dalfovo, Lana e Silveira (2008) afirmam que a ergonomia do ambiente construído 

consiste em um aprofundamento maior no que se refere ao estudo do ambiente 

físico e a relação do usuário com tal meio. Assim, ao projetar um ambiente 

ergonomicamente adequado, bem dimensionado, o profissional deve atentar-se às 

inúmeras variáveis existentes, a fim de proporcionar conforto e seguridade aos 

usuários.  

Deste modo, em vista da considerável cooperação que a ergonomia pode trazer aos 

projetos de ambientes e/ou de edificações (dada as necessidades dos usuários à 

medida que desenvolvem suas atividades), relacionou-se neste estudo a área do 

design e da arquitetura, no âmbito da ergonomia do ambiente construído. Aliada a 

outras áreas do conhecimento como o design e a arquitetura, a ergonomia coloca o 

homem como eixo de referência, uma vez que as atividades humanas acontecem 

em espaços, sejam abertos, fechados, construídos ou não. 
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2.2 ERGONOMIA, ANTROPOMETRIA E AMBIENTE CONSTRUÍDO: uma estrita 

relação 

2.2.1 Conceituações antropométricas: do Homem Vitruviano ao Modulor  

Há muitos séculos as dimensões do corpo humano são referência de estudos de 

filósofos, arquitetos, entre outros célebres. Segundo Boueri Filho (1991), não se 

pode tratar sobre dimensões e proporções do corpo humano sem se remeter à 

antiguidade e sem se referir inicialmente à Seção Áurea, criada por Euclides, 300 

a.C. Ainda, segundo o autor, Vitrúvio escalonou as relações de medidas e/ou 

dimensões e estudou as implicações metrológicas das proporções do corpo 

humano. 

Vitrúvio foi um renomado arquiteto que por se preocupar com as proporções do 

corpo e suas implicações metrológicas, escreveu o Tratado de Arquitetura no século 

I a.C. Esta grandiosa referência, dividida em dez volumes, consiste em uma ampla 

reflexão sobre a arquitetura e o ofício do profissional arquiteto. Contém registros de 

variadas tipologias de edificações e seus pormenores (VITRUVIUS POLLIO, 2007). 

Outro estudioso da antropometria é o notável Leonardo da Vinci. Engenheiro, 

cientista, matemático, pintor, arquiteto, dentre tantas outras designações, foi um 

grandioso artista entre os séculos XV e XIV. Deixou um legado riquíssimo para a 

história da arte e da arquitetura. “[...] Durante o Renascimento, Leonardo da Vinci 

criou seu famoso desenho sobre a figura humana, baseado no homem-padrão 

vitruviano” (PANERO e ZELNIK, 2013, p. 15). 

A Figura 3 ilustra a retratação das proporções humanas, por Leonardo da Vinci. 
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Figura 3 – Ilustração do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. 

 

Fonte: Souza, 2011.
1
 

Vitrúvio já havia tentado ajustar as proporções do corpo humano tal como um 

desenho similar ao de Leonardo da Vinci, porém sem êxito. Foi apenas da Vinci que 

teve a primazia de obter uma referência dentro dos supostos padrões matemáticos. 

Segundo Vitruvius Pollio (2007), o Homem Vitruviano, datado de 1490, descreve 

uma figura masculina desnuda simultaneamente em duas posições sobrepostas com 

os braços inscritos tanto em um círculo quanto em quadrado. A combinação das 

posições dos braços e pernas formam quatro posturas diferentes. As posições com 

os braços em cruz e os pés são inscritas no quadrado e o umbigo da figura do 

homem, é o verdadeiro centro de gravidade e o único elemento que permanece 

imóvel, uma vez que as demais partes do corpo são passíveis de movimento.  

Em relação às proporções, este famoso desenho é baseado no Tratado de 

Arquitetura de Vitrúvio, sendo que neste último há um capítulo em que se destaca a 

questão das proporções humanas do corpo humano masculino e também referencia-

                                                      
1
 Disponível em: http://gazetavargas.org/a-morte-do-homem-vitruviano/. Acesso em: 15.11.2013. 
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se como um símbolo da simetria básica do corpo humano (VITRÚVIUS POLLIO, 

2007). 

Ainda consoante o autor, têm-se a seguir, algumas das principais descrições 

mencionadas, no que tange a questão das proporções do corpo humano: 

- A cabeça é calculada como sendo um oitavo da altura total;  

- Um palmo é o comprimento de quatro dedos;  

- O comprimento dos braços abertos de um homem é igual à sua altura;  

- O comprimento máximo nos ombros é um quarto da altura de um homem;  

- A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é um quarto da altura de um homem;  

- A distância entre o cotovelo e a axila é um oitavo da altura de um homem;  

- O comprimento da mão é um décimo da altura de um homem;  

- O comprimento da orelha é um terço do da face;  

- O comprimento do pé é um sexto da altura. 

Ao longo dos séculos subsequentes, outros estudiosos apresentaram releituras do 

Homem Vitruviano. Contudo, apenas “Le Corbusier reacendeu o interesse no padrão 

vitruviano com a criação do Modulor [...]” (PANERO e ZELNIK, 2013, p. 15). 

O Modulor (Figura 4) consistiu em um sistema de proporções elaborado e utilizado 

pelo arquiteto Le Corbusier. O sistema surgiu do desejo de referenciar medidas 

modulares baseadas nas proporções de um indivíduo imaginário – inicialmente com 

1,75 m e mais tarde com 1,83 m de altura. Posteriormente tal sistema foi melhor 

desenvolvido, com base na aplicação da proporção áurea. A criação do Modulor foi 

de extrema importância nos períodos pós guerra, dada a necessidade de abrigar um 

considerável número de pessoas em espaços com metragem limitada (WIKIPÉDIA, 

2013).2 

 

                                                      
2
 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Modulor. Acesso em: 17.11.2013. 



 

Figura 

Panero e Zelnik (2013) também expõem que a preocupação com as dimensões 

corporais é apenas uma das várias áreas de interesse 

ergonomia, devido à natureza bastante complexa que a 

apresenta. Ou seja, não é uma simples disciplina científica, uma vez que integra as 

ciências biológicas – psicologia, antropologia, fisiologia. 

Os autores reiteram ainda que,

humana e que se uma linha horizontal fo

diferentes do corpo serão produzidas. São elas

dimensão do eixo do umbigo até a face da planta dos pés

umbigo até a face do topo da cabeça

                                                     
3
 Disponível em: http://arkinetia.com/breves/le

 

Figura 4 – Ilustração do Modulor, de Le Corbusier. 

 

Fonte: adaptado de Arkinetia
3
 

 

Panero e Zelnik (2013) também expõem que a preocupação com as dimensões 

corporais é apenas uma das várias áreas de interesse d

ergonomia, devido à natureza bastante complexa que a essa 

u seja, não é uma simples disciplina científica, uma vez que integra as 

psicologia, antropologia, fisiologia.  

eiteram ainda que, a Seção Áurea está relacionada com a figura 

humana e que se uma linha horizontal for traçada através do umbigo, três medidas 

tes do corpo serão produzidas. São elas: A) estatura do ser humano

dimensão do eixo do umbigo até a face da planta dos pés; e C) dimensão do eixo do 

umbigo até a face do topo da cabeça. A Figura 5 ilustra tais descrições.

              

http://arkinetia.com/breves/le-corbusier-modulor_a449/. Acesso em: 18.11.2013.
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Figura 5 – O corpo humano e a Seção Áurea. 

  

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik (2013, p. 18). 

 

Argumenta-se que se as letras indicadas forem substituídas por medidas 
reais, a razão da estatura em relação à altura do umbigo até o chão 
geralmente se aproxima a 1,618. A proporção das três medidas se 
conforma basicamente à razão média e extrema de Euclides (PANERO e 
ZELNIK, 2013, p. 18). 

 

2.2.2 Ergonomia, antropometria e suas relações com o ambiente construído 

Moraes e Mont’Alvão (2009) relatam que desde os mais remotos tempos, o homem 

se interessa por melhorar ferramentas e instrumentos para suas atividades 

cotidianas. Da mesma forma busca  garantir a segurança dos ambientes para tais 

atividades, ou seja, do espaço de convívio de sua morada.  

Neste sentido, a ergonomia insere-se à temática da habitação e adquire um grau de 

compreensão bem complexo. Esta junção conduz a um processo de melhoria da 

qualidade das construções das habitações, ou seja, dos ambientes domésticos em 

que o cidadão deve estar presente e desfrutar plenamente de suas acomodações. 
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Lopes (2006) apresenta uma cronologia do uso da ergonomia na arquitetura 

desencadeada pelo II Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM, 

ocorrido em 1929. Os trabalhos que se destacaram nesse congresso foram os de 

Ernest Neufert, Nuno Portas, Ettiene Grandjean, Plazzola, Panero e Zelnik, Niels 

Diffrient e, no Brasil, José Jorge Boueri Filho. 

A ergonomia, conforme Moraes e Mont’Alvão (2009), baseia-se na questão do ser 

humano e sua interação com elementos, produtos e/ou sistemas. Além disso, 

afirmam que esta disciplina contribui para que os sistemas sejam compatíveis com 

as necessidades, habilidades e restrições dos distintos usuários. Nesta pesquisa o 

sistema é o ambiente construído, ao qual correlaciona-se a antropometria – 

dimensões do corpo humano na concepção de projetos habitacionais. 

Boueri Filho (1991), frisa a importância da relação habitação – usuário, ou seja, que 

os edifícios são construídos para pessoas, para serem habitados por elas. Em 

princípio esta sentença conduz a um pensamento simples, do senso comum, no 

entanto, é complexo ao ponto de transformar a vida de muitos cidadãos.  

Seja esta transformação positiva ou negativa, é preponderante compreender a 

relação da ergonomia, mais especificamente da  antropometria para com o ambiente 

construído, sobretudo no âmbito da habitação. “Em cada processo projetual de 

arquitetura, as dimensões e os movimentos do corpo humano são determinantes da 

forma e tamanho dos equipamentos, mobiliários e espaço [...]”(BOUERI FILHO, 

1991, p. 1.1). 

Com base neste panorama, possuir noção de escala e proporção é crucial para 

desempenhar exercícios projetuais de ambientes construídos, bem como de 

mobiliário, entre outros. Contudo, esta menção é reforçada a partir do momento em 

que o homem enquanto usuário do ambiente faz parte deste. Suas dimensões 

corporais devem estar estritamente condizentes com as dimensões do ambiente que 

ocupa e/ou utiliza, quer seja para atividades de repouso ou para situações de 

movimento e/ou deslocamento, resultantes de variadas ocorrências. 

 

[...] o corpo humano é usado como unidade de medida e de referência da 
escala e proporção da edificação, e o conhecimento das suas dimensões e 
da sua mecânica de articulação é imprescindível ao projeto arquitetônico, 
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que procura a melhor relação entre o edifício e aquele que fará uso do 
espaço edificado (BOUERI FILHO, 1991, p. 1.3).  

 

A habitação é tão intrínseca ao homem; ao ser humano enquanto cidadão, que 

conforme o exemplo de Sá (1983) apud Boueri Filho (1991), de que nas habitações 

dos índios Yawalapiti do Alto-Xingu, as diferentes partes da casa são relacionadas 

com as partes do corpo humano ou animal. Ou seja, o peito remete à fachada 

principal; a cabeça refere-se à viga superior, os pêlos à cobertura de palha, entre 

outras partes corporais comparadas a elementos construtivos da habitação. 

Conforme Boueri Filho (1991), itens como altura dos peitoris, dimensões das janelas 

e tamanho de vãos de portas são muito importantes, visto que podem apresentar 

efeitos positivos e/ou negativos no bem-estar do homem. Principalmente em razão 

da evolução da construção civil  e como consequência da alteração do modo de 

construir.  

O conceito de antropometria basicamente fundamenta-se pelo estudo das medidas 

do homem; pondera as dimensões corporais e na interface usuário – ambiente 

(nesta pesquisa representado pela tipologia habitacional). Em relação ao conceito de 

antropometria, além do fato de ser um componente da ergonomia, Boueri Filho 

(1991) manifesta ser um agente operador com progressiva relevância no processo 

projetual do arquiteto. 

A antropometria baseia-se, pois na inter-relação das dimensões humanas no projeto 

e na construção das edificações, mediante aspectos funcionais, de usabilidade e 

habitabilidade, visto que tais circunstâncias exercem influência direta ou 

indiretamente na ocupação do ambiente construído. 

O autor que bem representa a atuação da ergonomia na aplicação da arquitetura 

enquanto tipologia da habitação funcional é Ettiene Grandjean. Pioneiro no estudo 

científico de atividades domésticas, sua obra clássica, de 1973 é Ergonomics of the 

home, a qual investiga os hábitos e tarefas do ambiente doméstico. 

Segundo Lopes (2006), Grandjean aplica uma metodologia de análise da labuta 

doméstica, sem desconsiderar os seguintes eixos e/ou requisitos: trabalho 

doméstico; hábitos; necessidades espaciais para o desenvolvimento de atividades; 
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aspectos do desenho do mobiliário; arranjos e dimensionamentos dos ambientes da 

habitação; temperatura; iluminação; ruídos; acidentes domésticos; espaços para 

idosos e pessoas com deficiência. 

A autora ainda menciona que, o trabalho doméstico considerado por Grandjean, está 

baseado nos seguintes aspectos: esforço muscular; consumo de energia; 

batimentos cardíacos; e tempo e movimento. A questão do esforço muscular está 

muito interligada à antropometria, uma vez que algumas tarefas domésticas exigem 

situações de repouso (antropometria estática); entretanto outras de movimento 

(antropometria dinâmica). 

A Tabela 1 demonstra algumas classificações de atividades de esforço muscular em 

atribuição às atividades domésticas, conforme metodologia de análise de Grandjean: 

Tabela 1 – Atividades de esforço muscular versus atividades domésticas. 

Categoria da atividade Tipos das atividades 

Atividades estáticas 

  segurar objetos, ficar em pé, manter os pés e/ou joelhos e/ou 
tornozelos em posição fixa, entre outras. 

Atividades dinâmicas 

andar, subir e/ou descer escadas, girar equipamentos, 
atividades de limpeza manual, entre outras. 

Fonte: adaptada de Lopes (2006). 

Para a definição dos parâmetros antropométricos e dos indicadores técnicos da 

acessibilidade, também são utilizados tanto dados da antropometria dinâmica, 

quando da estática (LOPES e BURJATO, 2010).  

Em relação aos dados da antropometria dinâmica, os autores ainda expõem que 

estes contribuem para uma definição mais aprimorada dos parâmetros métricos. 

Estes devem ainda estar aliados às condições de uso para melhor desempenho e 

com melhor desempenho e com menor esforço físico. 

Outra questão que Lopes (2006) levanta é sobre os hábitos dos usuários perante às 

atividades domésticas; menciona que é preciso verificar os hábitos e as reações dos 

usuários em relação às condições de sua moradia. Este fato revela as necessidades 

dos usuários, as quais devem ser consideradas no exercício de concepção do 
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projeto arquitetônico, naquilo que se refere sobretudo ao programa, arranjo, 

distribuição e dimensionamento dos ambientes da habitação, para o uso pleno e boa 

satisfação dos usuários. 

Complementa, ainda, ao dizer que as condições ambientais de determinado 

ambiente construído, como dimensão, iluminação, ventilação, entre outros; se mal 

estipulados,  interferem diretamente nos hábitos dos usuários. Sobre a ventilação, 

expõe também que é um dos recursos utilizados para equilibrar fatores como a 

temperatura e a umidade do ambiente residencial para a plena realização das 

tarefas domésticas pelos usuários.  

Panero e Zelnik (2013) salientam que a antropometria não é uma ciência exata e, 

portanto, os dados não devem ser visualizados como únicos, mas como uma das 

inúmeras possibilidades de informações ou ferramentas para o exercício projetual. A 

sensibilidade, a percepção, o bom-senso, enfim, a análise do projeto em geral, deve 

ser levada em consideração.  

Este cuidado é importante para que os profissionais não se atentem apenas a 

tabelas e/ou protótipos existentes (muitas vezes limitados, com dados insuficientes, 

ou mesmo com erros e/ou inconsistências). Todavia isto deve contribuir com a 

ampliação de novos números referenciais e, principalmente articular mais 

profissionais às pesquisas correlatas à temática desta pesquisa. 

Neste sentido, os métodos ergonômicos apresentados no capítulo seguinte, 

conduzem a uma análise crítica dos referidos espaços. Auxiliam, sobretudo, os 

profissionais de arquitetura, bem como de design; notadamente, aqueles mais 

envolvidos na concepção do projeto da habitação, além do que propicia melhor 

qualidade ambiental aos referidos projetos. 

2.2.3 Ergonomia, acessibilidade e desenho universal 

Consoante Duarte e Cohen (2010), ao olhar para a questão da inclusão através de 

um prisma interdisciplinar é possível compreender que, para se sentirem incluídos, 
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os usuários dos ambientes construídos não precisam apenas de locais com bom 

acesso (em seu sentido literal), é necessário desenvolver afetos pelo lugar4. 

A qualidade ambiental do projeto aliada ao desenho universal reitera que a 

ergonomia do ambiente construído está a serviço da acessibilidade. Lopes e Burjato 

(2010) dizem que a evolução da ergonomia, após seu reconhecimento oficial na 

década de 1950, contribuiu para uma melhor adequação dos ambientes construídos 

às pessoas. Nesta analogia é estabelecida a relação entre ergonomia, 

acessibilidade e desenho universal. 

A fim de proporcionar melhor desempenho aliado ao baixo esforço, quando da 

utilização de um determinado ambiente construído, os autores afirmam que o não 

estabelecimento das dimensões necessárias para circulação e uso dos espaços 

prejudica as condições de acessibilidade. Tal fato pode se agravar para as pessoas 

com deficiência, uma vez que possuem maiores limitações físicas. 

Neste contexto, a aplicação da ergonomia ganha maior sentido, visto que possibilita 

atender a um maior número de indivíduos. Ou seja, com a inclusão das pessoas 

com redução de mobilidade, busca ampliar a acessibilidade e atender às premissas 

do desenho universal.  

A acessibilidade ao longo do tempo, tem se mostrado mais aperfeiçoada, aliada à 

técnica projetual, visto que incorporou as pessoas aos edifícios, ambientes e 

equipamentos. Além disso, contribui para a produção de ambientes mais seguros 

aos usuários; proporciona a diminuição de conflitos e amplia as habilidades na 

utilização dos ambientes (LOPES e BURJATO, 2010). 

Reis (2010) também afirma que os projetos devem ser apropriados a todos de forma 

igualitária, quer seja um projeto do produto, edificação ou espaço aberto. Diz ainda 

que a importância da acessibilidade e do desenho universal deve abranger todos os 

aspectos relacionados à qualidade de vida urbana dos cidadãos.   

Para fundamentar esta discussão é importante sustentar-se em normativas 

específicas sobre a questão da acessibilidade e suas aplicações correlatas. Para 

                                                      
4
 Para os autores, este vocábulo adquire o sentido de lugar, quando o usuário desenvolve afetividade 

positiva ou negativa pelo espaço que habita e/ou utiliza. 
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tanto, a NBR 9050 (ABNT, 2004) trata, entre outros, da acessibilidade nas 

edificações. Apresenta parâmetros e critérios técnicos para o projeto, construção, 

mobiliário, e considera questões de mobilidade e percepção dos usuários no 

ambiente construído de um modo geral. Particularmente, baseia-se nas pessoas 

com mobilidade reduzida e que necessitem de equipamentos específicos para se 

locomoverem e/ou utilizar o ambiente construído. 

De forma complementar, o Decreto Federal n° 5.296/2004 (BRASIL, 2004) 

estabelece, entre outros, normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Mesmo diante de normativas que busquem aplicar os conceitos de acessibilidade, 

adaptabilidade, inclusão às moradias, ainda há muito que se fazer para bem servir à 

sociedade como um todo, sobretudo dentro do contexto socioeconômico do Brasil, 

em que muitos cidadãos nem mesmo fazem parte desta realidade. 

Carli (2010) diz que a moradia do futuro, mais do que aquela baseada em inovações 

tecnológicas, é baseada nas necessidades dos moradores. Diz também que a 

flexibilidade ou possibilidade de ajustes nos espaços habitacionais está 

intrinsecamente ligada à inclusão do desenho universal, desde a fase de concepção 

projetual. A intenção é que os espaços construídos sejam acessíveis, seguros, 

adaptáveis e que todos os usuários possam utilizar tais ambientes de forma 

independente e igualitária. 

Lopes (2006) destaca que com a tentativa de contribuir para o déficit habitacional, 

muitas pesquisas passaram a enforcar o tema habitação e as referidas diretrizes 

para melhoria do espaço residencial construído. São enfocadas atividades que se 

categorizam como individuais e/ou em grupo e podem ocorrer em ambientes 

específicos ou variados. 

Para atender ao maior número de atividades e os variados grupos, Carli (2010) 

alerta que além da adaptabilidade inerente a um bom projeto habitacional, devem 

ser previstas questões como o envelhecimento da população e o risco de acidentes 

dentro destes ambientes construídos. Deve ainda se considerar a diversidade dos 

moradores; do núcleo familiar, a fim de se obter uma solução projetual, que atenda a 

todos os usuários da forma mais igualitária possível.  
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Ornstein (2010) também expõe que a acessibilidade ao ser relacionada ao conforto, 

segurança ou adequação de uso do ambiente construído, possui uma forte relação 

com os conhecimentos de ergonomia. Esta questão possibilita que a acessibilidade 

seja melhor aceita e aplicada pelos profissionais envolvidos no processo do projeto. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Métodos ergonômicos: enfoque à habitação 
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2.3 MÉTODOS ERGONÔMICOS: enfoque à habitação  

2.3.1 Boueri Filho: antropometria e habitação 

Habitação nada mais é que um meio ambiente e, como tal, está relacionado com o 

modo de vida de quem está a ele intimamente ligado. Estudar a habitação significa 

estudar o homem como seu usuário/morador, como cidadão, como elemento de uma 

sociedade e, por fim, como personagem ativo de um contexto histórico e cultural 

(BOUERI FILHO, 2008). 

Neste contexto, para compreender de forma íntegra a questão da habitação, o autor 

também menciona que é importante ter o conhecimento das circunstâncias histórico 

e sociais; e para isto, contextualiza a Revolução Industrial no constante 

desenvolvimento das cidades, hoje grandes centros. Como consequência, os 

problemas urbanos tornam-se eminentes e surgiram leis normativas e de 

regulamentação para o dimensionamento  das habitações (BOUERI FILHO, 2008). 

Especificamente uma junção do Código Sanitário do Estado de São Paulo e os 

Códigos de Obras Municipais, conduziram a alterações nos programas 

arquitetônicos (principalmente nas residências), o que dá nova fisionomia e outras 

dimensões da cidade (BOUERI FILHO, 2008). 

Tal como um inventário, Boueri (2004-2014) lista 11 Manuais de Arquitetura e 

Ergonomia de distintos autores, localidades e épocas, em que estão publicadas 

considerações a respeito do dimensionamento dos espaços da habitação. 

O principal manual que norteia esta pesquisa, em concomitância com todas as 

contribuições de Boueri Filho, é o livro Dimensionamento Humano para espaços 

interiores, dos autores Julius Panero e Martin Zelnik (Panero e Zelnik 2013). Boueri 

(2004-2014) aponta que os autores são grandes intérpretes da visão atual da 

aplicação da antropometria. Faz alusão à ideia surgida na década de 1950 de que o 

tamanho do homem dever ser considerado no projeto do edifício. “As composições e 

arranjos para os ambientes da habitação são utilizados como suporte para ilustrar a 

relação do corpo humano com a escala do edifício” (BOUERI, 2004-2014, p. 3). 

Boueri e Righetto (2003) apresentam os resultados de conjunto de pesquisas 

relativas ao dimensionamento dos ambientes da habitação. Expõem um material 
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teórico e gráfico, a fim de auxiliar os profissionais e estudantes que buscam um 

referencial teórico-prático à edificação do espaço habitável.  

Os autores relacionam os ambientes das habitações (desde os mais comuns até 

alguns mais incomuns), aos seguintes tópicos: 

- equipamentos;  

- pontos de instalação; 

- espaços de atividades; 

- mobiliário e/ou composição de mobiliário; 

- espaços de circulação (vãos das portas). 

Além disso, indicam as dimensões (altura, largura e profundidade) mais apropriadas 

para que o usuário utilize o espaço com conforto e segurança. Fazem um inventário 

dimensional comparativo entre as seguintes referências antropométricas: 

- CCPT (The Central Coordinating Comissiona for the Promotion of Accessibility); 

- Ernest Neufert; 

- Nuno Portas e; 

- Panero e Zelnik. 

Folz e Martucci (2007) dizem que é de longa data a discussão sobre a dimensão 

mínima aceitável para a habitação. Mesmo com vários estudos sobre este assunto, 

ainda preciso compreender que é uma temática complexa e urgente, dada as 

condições técnicas mal empregadas na produção habitacional do país.  

Ao mesmo tempo, Boueri Filho (2008) explica que a questão das áreas mínimas da 

habitação incide em seus custos e que o estudo desta magnitude é mais exequível 

em países de população heterogênea, em que a maioria seja de baixa renda. O 

autor reitera que mesmo para estabelecer as áreas mínimas desejáveis, é 

necessário se estabelecer as áreas mínimas pertinentes à habitação, as quais não 
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devem ser limitadas, “a menos que se trate de soluções que permitam expansões 

futuras” (BOUERI FILHO, 2008, p. 3). 

Para adotar os valores mínimos dimensionais e de layout 5, devem ser identificadas 

as principais funções e atividades exercidas na habitação, através do 

estabelecimento do programa da habitação, o qual envolve as exigências mínimas 

de objetos ou equipamentos e do espaço necessário ao seu uso, a partir de dados 

antropométricos (BOUERI FILHO, 2008).  

De forma complementar ao método de Panero e Zelnik (2013) – detalhado no item 

seguinte, Boueri Filho (2008), sugere um roteiro dimensional6, com 

dimensionamentos apropriados para os ambientes básicos de uma habitação. Este 

guia tem por base pesquisas realizadas entre os anos de 1989 e 1993, na disciplina 

– Métodos de Dimensionamento da Habitação, da FAU USP. 

Para tanto, a Tabela 2 apresenta as principais informações sobre as dimensões dos 

ambientes de habitações populares com os equipamentos e mobiliário 

correspondentes. Esta visou ainda, juntamente com o Código de Obras e/ou 

Edificações Municipal de Bauru (BAURU, 1982), comparar as dimensões dos 

ambientes dos estudos de caso e complementar a discussão dos resultados no 

âmbito ergonômico. De forma geral, teve o intuito de colaborar na compreensão dos 

fenômenos antropométricos. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 Modo de distribuir ou fazer o arranjo de elementos gráficos em um determinado espaço ou 

superfície. 

6
 Roteiro dimensional, conforme o autor são recomendações de dimensões para ambientes 

habitacionais baseadas em dados antropométricos de pessoas em condições físicas plenas para 
executar qualquer atividade. Na pesquisa de Boueri, foram também consideradas, em certos pontos, 
condições relativas à terceira idade. No entanto, para estas sugestões, foram excluídas as pessoas 
portadoras de necessidades especiais, uma vez que seria um trabalho específico a esta temática. 
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Tabela 2 – Roteiro dimensional de Boueri.
7
 

Ambiente Área mínima Dimensão mínima 

Sala de estar 15,00m² 3,00m 

Sala de jantar 10,00m² 2,50m 

Cozinha  
(com área de refeição inclusa) 

  14,00m²    3,50m  

Cozinha  
(sem área de refeição inclusa) 

  7,40m²    2,00m  

Dormitórios 

(primeiro dormitório) 

14,00m² 2,80m 

Dormitórios 

(segundo dormitório) 

12,00m² 2,80m 

Dormitórios 

(terceiro dormitório) 

10,00m² 2,50m 

Banheiro 

(com lavatório, bacia sanitária e chuveiro) 

4,20m² 1,50m 

Fonte: adaptado de Boueri (2008). 

2.3.2 Panero e Zelnik: referências base de dimensões antropométricas 

Neste subitem serão apresentados os requisitos antropométricos relevantes à 

aplicação dos estudos de caso desta pesquisa. Todos eles são referenciados por 

Panero e Zelnik (2013). A seguir, a relação dos tópicos discutidos: 

- aspectos estruturais ou estático: incluem as medidas da cabeça, dos troncos e dos 

membros em posições padronizadas e/ou repouso; 

- aspectos funcionais ou dinâmicos: englobam medidas a partir de posições e/ou de 

movimentos associados à execução de atividades e/ou de tarefas; 

- valores médios de referência; 

                                                      
7
 Em relação às cozinhas (com e sem área de refeição inclusa), é provável que os valores tenham 

sido invertidos, uma vez que os valores estabelecidos por Boueri (2008) não faziam sentido, o que 
deixou claro que estavam permutados. 
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- valores em percentis (valores antropométricos de apenas uma dimensão corporal); 

- movimentação das articulações; 

- interface entre usuários e mobiliário; 

- dimensões antropométricas e espaços de circulação, espaços livres, altura de 

equipamentos. 

Do livro referência de Panero e Zelnik (2013) foram usadas nessa pesquisa os itens 

correspondentes à teoria antropométrica, dados antropométricos e sua aplicação. 

Do mesmo modo, também foram empregados os padrões referenciais básicos para 

a concepção de projetos arquitetônicos, mais especificamente os espaços da 

habitação. 

No item Análise e discussão dos resultados, alguns destes indicadores serão 

comparados ao material fotográfico obtido na coleta de dados para a discussão dos 

resultados.  

A Figura 6 ilustra as dimensões antropométricas mais significativas para os 

profissionais arquitetos, bem como para os designers de interiores ou de produtos. 

As informações desta ilustração também podem ser melhor compreendidas, com 

base em tabelas complementares, presentes no livro de referência em questão. 



 

Figura 6 – Medidas corporais de maior uso pelos arquitetos e designers.

Diante da diversidade populacional

de representar as variações corp

os percentis. Afirmam que o percentil 50 representa o valor médio de uma dimensão 

para determinado grupo. No entanto, isto não deve ser entendido como uma média.

Os autores reiteram que ao se trabalhar co

consideração dois fatores: a) percentis antropométricos de indivíduos referem

edidas corporais de maior uso pelos arquitetos e designers.

Fonte: Panero e Zelnik (2013). 

Diante da diversidade populacional, Panero e Zelnik (2013) dizem que

de representar as variações corporais, além da “média” (que nem sempre é fiel), são 

os percentis. Afirmam que o percentil 50 representa o valor médio de uma dimensão 

para determinado grupo. No entanto, isto não deve ser entendido como uma média.

Os autores reiteram que ao se trabalhar com percentis, devem ser levados em 

consideração dois fatores: a) percentis antropométricos de indivíduos referem

50 

edidas corporais de maior uso pelos arquitetos e designers. 

 

, Panero e Zelnik (2013) dizem que outra forma 

orais, além da “média” (que nem sempre é fiel), são 

os percentis. Afirmam que o percentil 50 representa o valor médio de uma dimensão 

para determinado grupo. No entanto, isto não deve ser entendido como uma média. 

m percentis, devem ser levados em 

consideração dois fatores: a) percentis antropométricos de indivíduos referem-se a 
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apenas uma dimensão corporal (por exemplo, a altura); b) não existe algo como um 

indivíduo com percentil 95 ou 90 ou 5. Com base neste último fator, pode-se dizer 

que determinado indivíduo com um percentil 50 na dimensão estatura pode vir a ter 

um percentil diferente em outra dimensão (por exemplo, alcance lateral de braço, 

altura do joelho, comprimento da mão, entre outras). 

Dessa forma, o chamado “homem médio” não existe e uma vez que determinado 

projeto é criado para acomodar dados médios, certamente grande parte do grupo 

usuário sofrerá consequências, já que possivelmente deverá adaptar-se às 

dimensões, não utilizando o ambiente, portanto, de maneira plena. 

Em razão da variedade dos elementos como idade, gênero, raça, bem como fatores 

socioeconômicos, demais condições físicas, entre outros, a variação das dimensões 

humanas é notória. Neste sentido, os valores médios de referência, nem sempre 

proporcionam a mais eficaz aplicação. Ademais, os profissionais envolvidos muitas 

vezes não possuem o conhecimento da terminologia mais adequada, dados 

antropométricos, além de informações disponíveis em geral. 

A antropometria está estritamente relacionada ao homem enquanto usuário, tanto 

estaticamente como em movimento. Deste modo: “[...] a dimensão corporal é apenas 

uma das inúmeras configurações humanas que têm impacto na fixação das 

dimensões de espaço interiores” (PANERO e ZELNIK, 2013, p. 45). Não obstante, 

as pessoas estão em constante movimento dentro de suas casas, mesmo que 

imóveis ou em descanso. 

Os autores ainda sugerem que tanto o designer como o arquiteto, no exercício de 

projetar os ambientes, ao aplicarem os dados antropométricos, devem conciliar a 

natureza estática dos dados com a realidade dinâmica dos movimentos corporais. 

Tal contexto é entendido, quando da realização de simples atividades como, por 

exemplo, alcançar uma prateleira. Ainda em relação à antropometria dinâmica, é 

importante saber que:  

 
 
O estar sentado, geralmente, é visto como uma tarefa essencialmente 
estática na natureza. Puro engano. Na verdade, o ato de sentar-se envolve 
quase contínuo reposicionamento de modo a responder às exigências de 
várias atividades distintas a serem realizadas naquela posição. Além disso, 
não se pode tratá-lo apenas como uma única posição corporal. Os 



52 
 

movimentos envolvidos no sentar-se e no levantar-se também devem ser 
estudados. Todo o processo de sentar-se deve ser percebido como um 
movimento contínuo (PANERO e ZELNIK, 2013, p. 42-43). 
 

 

Outro aspecto a ser considerado, uma vez que pode causar grande impacto, na 

interface usuário – ambiente, é a questão das articulações. Os autores afirmam que 

movimentar a cabeça permite aumentar o campo de visibilidade; inclinar-se para 

frente, possibilita aumentar o alcance do braço; ajoelhar-se ou manter-se na ponta 

dos pés também contribui para tornar maior e/ou mais apropriado o campo de 

alcance de objetos, nos variados ambientes construídos. 

Com a tendência à compactação de espaços habitacionais, sobretudo nos grandes 

centros urbanos, os autores exemplificam que, mencionam que as distintas 

atividades na sala de estar de uma residência associadas ao mobiliário, resultam em 

muitos níveis de interface entre o corpo humano e os componentes físicos deste 

espaço.  

No ambiente sala de estar, a interface mais evidente é aquela entre o usuário e 

cadeiras e/ou sofás, os quais tanto devem acomodar satisfatoriamente as pessoas, 

através de suas dimensões, como o espaço ao seu redor deve possibilitar boa 

circulação e alcance de objetos complementares, como mesas. 

Em relação às áreas de refeições, é interessante analisar os espaços livres ao redor 

da mesa e parede e/ou qualquer outro elemento de obstrução física. Para tanto, 

deve-se considerar dois fatores: 1) espaço ocupado pela cadeira; 2) largura corporal 

máxima de uma pessoa de grandes dimensões ao circular entre a cadeira e a 

parede. Assim sendo, para que os espaços livres sejam confortáveis, a cadeira deve 

atingir a distância máxima da mesa (por exemplo, quando a pessoa se levantar para 

deixar a mesa).  

O sucesso de uma boa interface entre corpo humano e mesa durante as refeições, é 

o resultado não só das dimensões antropométricas, como a largura corporal máxima 

de pessoas com maiores dimensões, mas também o próprio corpo humano e 

demais elementos como cadeira, mesa, área individual de acesso à mesa. Estes 

devem ser visualizados como um sistema único. 
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Um dos mais democráticos exemplos de desconsideração das dimensões humanas 

em relação ao ambiente pode ser visto em praticamente todo banheiro, seja público 

ou privado. Segundo os autores, 95% dos usuários não são atendidos de maneira 

adequada pelas alturas usuais dos lavatórios. 

Embora não seja foco deste estudo, é importante mencionar que aspectos de 

vestimentas podem vir a contribuir para o prejuízo de alcances das dimensões 

corporais, ou seja, pode diminuir as medidas de alcance e a sucessão de 

movimentos das articulações de um modo geral.  

Neste sentido, os autores expõem que os fatores alcance, espaço livre, tolerância e 

distância devem ser analisados nas variadas situações de projeto, no entanto, de 

modo individual. “Em alguns casos, o profissional terá que desenvolver fatores 

adicionais de tolerâncias, mais adequados às exigências específicas do projeto e às 

dimensões corporais fundamentais envolvidas” (PANERO e ZELNIK, 2013, p. 72). 

Também é importante que dados antropométricos para crianças sejam sempre 

consultados pelos profissionais de design e de arquitetura, nos mais variados 

âmbitos, seja para atuação no mercado de trabalho, seja para estudos acadêmicos, 

uma vez que há forte correlação entre mobiliário inadequado e acidentes envolvendo 

esse segmento da população.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

APO – Avaliação Pós-Ocupação 
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2. 4 APO – AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO 

2.4.1 As diversas vertentes da APO 

De uma forma geral, sobre o início do conhecimento da Avaliação Pós-Ocupação 

(APO) no Brasil, é datado da década de 1940, sobretudo com os conjuntos 

habitacionais. Já na década de 1970 os estudos ganharam força, mas foi na década 

de 1990 que ganharam ênfase. Estudos de aplicação da APO podem ser verificados 

nas mais diversas áreas do conhecimento, destacando-se para esta pesquisa, a 

área das Ciências Sociais Aplicadas, na qual estão inseridos o design e a arquitetura 

(ORNSTEIN, 1992). 

Villa e Ornstein (2013) dizem que os estudos sobre as relações entre o ambiente 

construído e o comportamento humano passaram a ter estabilidade a partir da  

aplicação da metodologia de APO. Elali e Veloso (2004), afirmam que seu emprego 

torna-se possível a partir do momento em que a edificação finaliza seu ciclo 

produtivo de projeto e execução, ou seja, quando passa a ter uso por seus usuários; 

quando adquire sua questão social. 

A metodologia de APO apropria-se de algumas técnicas para aferir a satisfação dos 

usuários, com base em suas opiniões. Contribui para um feedback do processo 

projetual, pois identifica as causas das (in)satisfações  de seus usuários ao avaliar o 

desempenho qualiquantitativo de determinado ambiente. Deste modo, valoriza o uso 

do espaço e consequentemente o modo de viver dos usuários. Complementa a 

visão dos técnicos e/ou profissionais envolvidos e, sobretudo, realimenta diretrizes 

para futuros projetos semelhantes (ORNSTEIN, 1992). 

Ao constatar o desempenho dos ambientes construídos e o seu comportamento ao 

longo de suas vidas úteis, a APO visa contribuir com diretrizes e critérios de melhor 

desempenho para as edificações, bem como atender as expectativas e aferir os 

níveis de satisfação dos usuários. Além das variáveis de conforto ambiental, a APO 

permite avaliar, entre outros, os aspectos construtivos, de acessibilidade, de 

dimensionamento, bem como as variáveis ambientais que influenciam os ambientes, 

e o entorno  da edificação (VILLA e ORNSTEIN, 2013). 
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Ornstein (2010) afirma que pela razão da metodologia de APO estar fundamentada 

nas relações entre o ambiente construído e o comportamento humano, é natural que 

os estudos sobre acessibilidade e o desenho universal, apliquem a metodologia de 

APO para fundamentar propostas de melhorias do ambiente construído (ORNSTEIN, 

2010). 

Reforça-se a isto a pequena quantidade de estudos nestas questões e/ou correlatas. 

Ornstein (2010) afirma que há poucos estudos de acessibilidade de um modo geral; 

um pouco menos sobre a acessibilidade no ambiente construído; menos ainda sobre 

APO e acessibilidade. E de forma mais remota, ínfimas pesquisas sobre APO e 

desenho universal. A autora ainda menciona que a acessibilidade aliada à APO 

condiciona a adaptações dos ambientes construídos e também estabelece uma 

relação entre o ambiente construído e o comportamento humano. 

Nesta contextualização, a APO está intrinsecamente ligada à melhoria da qualidade 

de vida dos usuários, visto que avalia o desempenho do ambiente construído, sobre 

seus variados aspectos, sobretudo, considera o grau de satisfação dos usuários. 

Pode-se dizer que a APO é um mecanismo de avaliação sistemática dos ambientes 

construídos; cria procedimentos que estimulam o desenvolvimento de propostas que 

visem o bem-estar dos usuários (ORNSTEIN, 1992).  

2.4.2 Avaliação do ambiente construído: satisfação dos usuários 

No Brasil existe uma repetição contínua de produtos poucos satisfatórios aos 

usuários, sobretudo no que diz respeito às edificações públicas ou privadas. Não 

possuem controle efetivo da qualidade, bem como avaliações de desempenho, o 

que reduz a vida útil do ambiente construído e deteriora as relações humanas 

(ORNSTEIN, 1992). 

No que diz respeito aos estudos de ambientes construídos, aliados à satisfação dos 

usuários, é imprescindível a preocupação com a forma de projetar os ambientes. 

Para isso, mecanismos de avaliação como a APO são muito apropriados para a 

aferição da satisfação dos usuários, pois relacionam “[...] aspectos do ambiente 

construído que são valorizados pelos seus usuários; qual o grau de satisfação com 

as características dos edifícios atualmente ocupados; e quais são seus anseios 

futuros ou, ainda, os não atendidos” (VITTORINO e ONO, 2013, p.186). 
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Falcão e Soares (2011) dizem que ao passo que os profissionais das áreas de 

design, arquitetura e engenharia, consideram o envolvimento do usuário do 

ambiente no processo de projeto desde a sua fase inicial, a ergonomia passa a ser 

incorporada aos projetos de ambientes. Neste contexto, os autores mencionam que 

é importante uma abordagem multidisciplinar entre a ergonomia e as áreas de 

arquitetura e design. 

Nesse sentido, há uma preocupação em aliar as necessidades dos usuários às suas 

percepções em relação ao espaço que utilizam. Para tanto é preciso uma avaliação 

mais profunda e completa, a partir de valores culturais, sóciodemográficos, 

psicológicos, etc. Mont’Alvão e Villarouco (2011) salientam que não é possível atingir 

uma arquitetura preocupada com seus usuários sem o entendimento dos seus 

desejos e anseios ambientais. 

Com base nisto, as autoras ainda mencionam a ergonomia e sua relação com os 

ambientes construídos, ao frisar conceitos como a antropometria, percepção 

ambiental, ergonomia cognitiva, além do conforto ambiental de um modo geral. 

Em relação à associação entre arquitetura e ergonomia (FREITAS, I. FREITAS, K., 

2011), colocam que ambas procuram adaptar o espaço construído objetivando a 

complementação das necessidades humanas biopsicossociais e assim, colaborar 

com o desempenho, produtividade e satisfação dos usuários. Nesse sentido, os 

arquitetos e ergonomistas devem conhecer as reais necessidades dos usuários, ou 

seja, quais as tarefas, atividades que estes executam mediante o ambiente em que 

ocupam. 

Já Bitencourt (2011) dispõe que a ergonomia aliada à arquitetura destaca-se na 

tentativa de adaptar o trabalho do ser humano, na composição do sistema homem – 

máquina – ambiente. E Villarouco (2001) apud Mont’alvão e Villarouco (2011) diz 

que a inter-relação entre a ergonomia e a arquitetura é fundamental, através da 

abordagem ergonômica em projetos arquitetônicos. Deve-se concentrar, pois no 

enfoque dos aspectos importantes da interface ambiente – usuário, visto que são 

cada vez menos considerados.  

Ao juntar todas estas questões, é possível mencionar Carli (2010), a qual descreve 

que a satisfação do usuário final está altamente relacionada com o planejamento, 
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desempenho e qualidade da edificação. Muitas vezes a casa própria é adquirida 

com muito esforço e normalmente é o único bem de inúmeras famílias; entretanto, 

nem sempre fornece condições que atendam os usuários de forma plena.  

Esta polêmica abrange, sobretudo, os conjuntos habitacionais, nos quais, as casas-

tipo são projetadas sem ao mínimo considerarem as características do terreno, bem 

como do entorno. Este fato revela que os projetistas pouco se preocupam com os 

usuários finais destas habitações.  

Em contrapartida, o PROMORE (programa de cunho social, cujas habitações são os 

estudos de caso desta pesquisa) emprega a individualização, ou seja, personaliza o 

projeto de acordo com a preferência dos usuários. Alia isto ao aproveitamento 

dimensional do projeto, em virtude da limitação da área construída, a qual ainda 

possui vantagem em relação aos inúmeros projetos arquitetônicos de interesse 

social implantados pelo país. 

A partir do exposto, e ainda segundo Ornstein e Roméro (2003) a APO propõe um 

controle de qualidade para ambientes construídos. Tal qualidade aferida nos 

espaços construídos caracteriza-se pela satisfação das necessidades dos usuários 

em relação a determinado produto e/ou serviço, a partir de uma série de métodos e 

técnicas que diagnosticam fatores positivos e negativos do ambiente. São aferidos 

fatores em relação ao comportamento que o ambiente reproduz na qualidade de 

vida de seus usuários, avaliando com isso, a satisfação destes em habitar 

determinada edificação, ao longo do tempo, levando-se em consideração, sobretudo 

suas opiniões. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

HIS – Habitação de Interesse Social como objeto  

de estudo da ergonomia do ambiente construído 
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2.5 HIS – Habitação de Interesse Social como objeto de estudo da ergonomia 

do ambiente construído 

2.5.1 Habitação: terminologias, identidade e função 

Na categoria da habitação, diversas são as variações e/ou nomenclaturas 

decorrentes das diversas abordagens desta temática. No entanto, 

independentemente da terminologia utilizada, o homem enquanto usuário está 

sempre em busca pelo espaço ideal para desenvolver suas atividades, com conforto 

e segurança para o núcleo familiar. 

A habitação, independentemente da nomenclatura utilizada para designá-la, deve 

atender às necessidades de seus usuários o máximo de tempo possível em que eles 

permanecerem no ambiente doméstico (IIDA, 2001). 

“Uso o termo ‘habitação’ para definir um espaço onde se vive ou trabalha e que 

equilibra a vida e a Natureza; indica, também, a vida numa harmonia orgânica com o 

meio-ambiente e a ecologia” (PAPANEK, 2007). 

Nesta pesquisa não serão designadas as variações de nomenclatura que a 

habitação pode receber. Para tanto, esta será qualificada simplesmente como 

moradia que deva atender aos anseios de seus usuários. Deve, pois ser compatível 

à identidade dos mesmos, no que concerne à questão da habitabilidade, 

especialmente em relação às expectativas mínimas de enquadramento em 

dimensões espaciais.  

2.5.2 A particularidade da habitação de interesse social 

Neste subitem serão apresentados pontos de intersecção entre o percurso do 

desenvolvimento da questão da moradia e a particularidade da habitação no país. 

Para tanto, tais discussões serão respaldadas por Bonduki (2011). A seguir, 

apresenta-se os tópicos selecionados:  

- discussão da habitação como mercadoria (questão do capitalismo); 

- debate sobre a habitação entre profissionais multidisciplinares; 
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- tipologia de habitação social predominante no país (tipicamente construída com 

esforços dos próprios proprietários); 

- criação de solução habitacional de baixo custo na periferia; 

- demanda habitacional devido ao aumento das classes operárias nos centros 

urbanos; 

- surgimento da nomenclatura “habitação unifamiliar”; 

- extermínio dos cortiços e/ou habitações coletivas; 

- desenvolvimento urbano e consequente melhoria do padrão de vida dos operários, 

que propiciou novas formas de morar (casa própria); 

- instalação dos conjuntos habitacionais nas periferias dos grandes centros 

(barateamento das construções); 

Com base em alguns destes apontamentos, a contextualização da moradia adquire 

seu sentido social no momento em que o mercado imobiliário nega aos pobres a 

possibilidade de habitar no mesmo espaço em que moram aqueles que podem 

pagar.  

Sobre o termo habitação de interesse social, tão conhecido, no entanto, muitas 

vezes não compreendido, o autor ainda frisa sua importância: 

 

[...] utilizamos o termo habitação social não apenas no sentido corrente, ou 
seja, habitação produzida e financiada por órgãos estatais destinada à 
população de baixa renda, mas num sentido mais amplo, que inclui também 
a regulamentação estatal da locação habitacional e incorporação, como um 
problema do Estado, da falta de infra-estrutura urbana grada pelo 
loteamento privado (BONDUKI, 2011, p. 14). 

 

Entretanto, devido à dificuldade que muitos cidadãos tinham para construir suas 

moradias, eram necessários outros meios para o barateamento e consequente 

redução de custos da construção. Este fato tornou-se um dos grandes objetivos dos 

arquitetos e engenheiros, que debate o tema sobre diversas perspectivas, como 

redução do padrão de acabamento, de pé-direito, entre outros. 
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Assim sendo, é no período pós-guerra que se deu início a uma produção 

significativa de habitação social. O autor indigna-se que mesmo após cinquenta 

anos de construção de significativos conjuntos habitacionais implantados no Brasil, 

estes ainda não tenham sido objeto de estudos adequados ou mesmo com notória 

ênfase por sua arquitetura. 

O autor ainda afirma que o conjunto habitacional Pedregulho não foi um ponto inicial, 

mas uma compilação de uma sequência lógica de projetos e obras anteriores que 

abordavam o problema da habitação social. Apesar da tentativa dos arquitetos 

envolvidos com a produção de habitação social de compatibilizar economia, prática, 

técnica e estética (a fim de possibilitar dignidade e qualidade arquitetônica), no Brasil 

houve uma incorporação apenas parcial dos princípios da arquitetura moderna. Fato 

que repercutiu em um racionalismo formal com tipologias desprovidas de qualidade 

técnica, com elementos monótonos, repetitivos e desarticulados. 

Com o II Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM, ocorrido no ano 

de 1929, em Frankfurt, Alemanha, discutiu-se sobre a questão da unidade mínima 

da habitação. Apesar de uma preocupação com o aspecto moderno das 

construções, a arquitetura não poderia deixar de perceber as novas realidades 

socioeconômicas pelas quais o país passava nesta ocasião, sendo pois, o foco de 

discussão, a questão social. 

Neste sentido, Le Corbusier “ [...] fez uma abordagem completa do movimento do 

ponto vista social, do ponto de vista tecnológico, das novas técnicas construtivas, e 

do ponto de vista plástico, ponto de vista das artes” (SEGAWA, 2010). 

O autor também menciona que a pauta do CIAM desenvolveu-se com grande 

repercussão na questão urbanística e à segregação do habitar racional, tal qual o 

fundamento da cidade moderna. 

Entretanto, a falta de uma consistente política de habitação foi certamente um fator 

que restringiu o impacto da produção de moradias no projeto desenvolvimentista que 

propunha a arquitetura moderna, ou seja, de não apenas criar formas aperfeiçoadas 

e técnicas contemporâneas, mas também de participar da construção do ambiente e 

da sociedade. 
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Sendo assim, mostra-se uma nova atitude, ou seja, a preocupação com o 

barateamento da construção, com a racionalização, industrialização e 

consequentemente novas tipologias com redução de custos, com características 

funcionais e dimensões mínimas. Não obstante julgarem essencial industrializar e 

baratear a construção das moradias, “os arquitetos modernos passaram a dar 

enorme importância ao equipamento e mobiliário da casa, que se tornaria o aspecto 

mais importante da arquitetura da habitação” (BONDUKI, 2011, p. 146 e 147). 

Tal como racionalizar os custos das construções, os arquitetos modernos 

propunham a mudança do comportamento e utilizações no interior das residências, 

com a simplificação do trabalho, diminuição das dimensão dos ambientes 

construídos e consequente renovação do mobiliário. Este, pois deveria adequar-se à 

unidade habitacional mínima, sobretudo para fácil manutenção, bem como baixo 

custo. 

Sobre a evolução do espaço interno das habitações de interesse social, esta será 

exemplificada no próximo item, mediante as tipologias habitacionais – os estudos de 

caso desta pesquisa. 

2.5.3 HIS no município de Bauru e a contribuição do PROMORE 

Bauru, localizado na região centro oeste paulista e local de interesse de aplicação 

da pesquisa, possui inúmeros conjuntos habitacionais, os quais foram implantados 

em distintas épocas. Na maioria absoluta destes empreendimentos implementados 

por órgãos como a COHAB – Companhia de Habitação Popular de Bauru8 e a 

CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo9, teoricamente deveriam apresentar boas soluções para o problema da 

habitação popular, ou seja, prever a execução de moradias com requisitos  mínimos 

de habitabilidade. 

 

Os primeiros conjuntos apareceram no final dos anos 60 devido à política 
habitacional sustentada pelo BNH criado em 1964. Eram de pequenas 

                                                      
8
 Sua implantação foi autorizada conforme lei nº 1.222, de 1º de Abril de 1966. Disponível em: 

http://www.cohabbauru.com.br/# 

9
 Disponível em: http://www.cdhu.sp.gov.br/a_empresa/apresentacao-cdhu.asp. Acesso em 

25.09.2013. 
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dimensões e dispersos pela cidade, sem causar grandes contrastes com o 
entorno (BAURU, 1996, p. 42). 

 

No entanto, consoante Alves e Magagnin (2003), outros conjuntos habitacionais 

subsequentes foram projetados e edificados em locais afastados do centro da 

cidade. Muitos deles são grandes demais e sem qualquer preocupação com a 

inserção à malha urbana.  

A tipologia das moradias, normalmente empregada nestes grandes 

empreendimentos, confirma a monotonia e a despreocupação em questões de 

conforto ambiental. Os quesitos mais prejudicados são a ventilação e a iluminação, 

uma vez que as aberturas de portas e janelas possuem a mesma configuração, 

independente da orientação solar. Outras situações, como a construção de casas 

sem forro e com cobertura de telhas de fibrocimento, causam sérios problemas de 

conforto térmico. Tais abordagens implicam diretamente na qualidade de vida dos 

usuários. 

Em relação à implantação dos conjuntos habitacionais de Bauru, Lobo et. al. (2004), 

dizem que é importante considerar o solo de características colapsíveis que o 

município apresenta. Tal fato pode facilmente ocasionar o recalque das fundações 

das edificações e prejudicá-las estruturalmente. 

A maioria das tipologias habitacionais implantadas em Bauru, sobretudo dos 

empreendimentos habitacionais, são construídas sobre fundações diretas (alicerces 

ou radier)10. Tal fato, aliado ao caráter colapsível deste solo, propicia o surgimento 

de patologias construtivas. Isso contribui para o prejuízo do bem-estar e da moral 

dos integrantes da habitação, aspectos de habitabilidade, vida útil e o desempenho 

da edificação como um todo. 

2.5.3.1 Considerações sobre o PROMORE 

O PROMORE existe desde agosto de 1988, quando foi assinado um convênio entre 

a Prefeitura Municipal de Bauru – PMB e o SEESP, o qual estabeleceu através de 

legislação municipal – Lei Municipal nº 2974 de 06/12/88, a isenção de tributos 

                                                      

10
 Elementos estruturais de embasamento para construção de edificações, especialmente de 

pequeno porte, como o caso das habitações de interesse social. 
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municipais para obras do PROMORE, tais como taxas de aprovação de plantas, 

taxas de placa numérica, taxa de ligação de água, taxa de conferência de 

alinhamento do terreno, taxa de habite-se, entre outros11.  

Além da isenção de taxas na Prefeitura, o PROMORE em parceria com os 

profissionais credenciados (arquitetos e engenheiros civis), é responsável por toda a 

tramitação dos projetos, como planta e demais documentos para aprovação, não 

sendo necessário ao beneficiário percorrer inúmeras repartições da Prefeitura 

Municipal de Bauru (PMB), uma vez que recebe o projeto aprovado pelas mãos do 

profissional responsável. 

O PROMORE, estabelecido no próprio SEESP, nos últimos vinte e sete anos, 

sustenta uma filosofia de atender aos cidadãos de baixa renda e colabora para o 

crescimento do município, naquilo que diz respeito ao déficit habitacional. Coopera 

com a construção de casas de área com até 70 metros quadrados ou reformas com 

aumento de área com até 30 metros quadrados; além de projetos de regularização 

com até 70 metros quadrados de área construída. 

Os requisitos exigidos pelo programa, para que determinada família seja beneficiada 

são os seguintes: residir em Bauru pelo período mínimo de um ano; possuir renda 

mensal de até 5 (cinco) salários mínimos; possuir terreno próprio (no caso de 

construção) e possuir apenas um único imóvel registrado em seu nome. 

O PROMORE possui um esquema que visa agilizar o processo de desenvolvimento 

dos projetos e, sobretudo baratear os custos dos mesmos, ou seja, tanto para os 

projetos de construção das residências, quanto para as ampliações e 

regularizações. São cobrados valores abaixo do mercado, ou seja, daquilo que é 

cobrado por profissionais liberais, sem o intermédio do programa. Quanto às taxas 

municipais os beneficiários são isentos.  

O atendimento à população é dado por meio de plantões dos profissionais, 

estabelecidos conforme a divisão da cidade por regiões, sendo que cada região é 

amparada, de modo preferencial por um engenheiro e um arquiteto, quando a 

demanda propiciar tais condições. Esta metodologia de trabalho proporciona ao 

profissional recém-formado a oportunidade de obter uma “residência”, ao se 

                                                      
11

 De acordo com o site do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – Delegacia Sindical 
de Bauru – SEESP. Disponível em: http://www.seespbauru.org.br/template.php?pagina=promore.php. 
Acesso em: 15/04/2014. 
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comparar com a profissão de medicina. Além disso, o profissional é resguardado por 

um amplo corpo técnico que o programa mantém e tem a chance de entrar no 

mercado de trabalho com a assessoria de outros profissionais já estabelecidos 

profissionalmente.  

Recentemente o programa tentou colocar em prática a permanência dos 

profissionais, mesmo recém-formados, por período não excedente a dois anos. Pelo 

fato de possibilitar oportunidade a um maior número de profissionais, uma vez que 

alguns profissionais permanecem três, quatro ou até cinco anos. No entanto, este 

fato não é uma tendência, pelo contrário, é muito comum a rotatividade dos 

profissionais, sendo que alguns permanecem por poucos meses. 

De certa forma, não há um controle rigoroso sobre isto e o profissional permanece 

pelo tempo que desejar. Porém o lema do programa visa a permanência por um 

período mais curto, preferencialmente de dois anos a fim de que possa haver maior 

rotatividade de vagas e para que outros profissionais, sobretudo os recém-formados 

tenham oportunidade de introduzir-se no mercado de trabalho. 

Sobre a atuação recorrente de profissionais, esta não é uma prática muito comum 

no programa, uma vez que este prioriza credenciar profissionais recém-formados 

apenas uma única vez. Em algumas situações, sobretudo quando há desfalque de 

profissionais, o programa autoriza o retorno de alguns deles, com preferência por 

engenheiro(a) civil, uma vez que o quadro de profissionais é formado em grande 

parte por arquitetos. 

Todavia, nem sempre há vagas disponíveis no momento da procura. Neste caso 

aconselha-se ao profissional deixar seu nome para a lista de espera. Quando há 

vaga disponível, é dada preferência pelos profissionais que ainda não passaram 

pelo programa, preferencialmente para engenheiros civis, devido à demanda. 

Também existem casos de profissionais que trabalharam há um determinado tempo 

atrás, por exemplo, nos primeiros anos do programa e que retornaram recentemente 

para o mesmo. 

2.5.3.2 Projetos arquitetônicos personalizados 

O PROMORE colabora na realização do sonho da casa própria de muitas famílias 

bauruenses. Ao longo de sua existência propiciou à população de baixa renda, 
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projetos arquitetônicos personalizados ou mesmo projetos padrões existentes para a 

realização de suas moradias.  

Assim sendo, o proprietário com a aquisição do lote para a construção, procura o 

programa e o profissional desenvolve o projeto arquitetônico de acordo com as 

necessidades e interesses dos usuários. Para tanto, desenvolve estudos 

preliminares até a definição e detalhamento de projeto para encaminhamento à 

PMB. 

Diferencia-se dos demais programas sociais do governo, uma vez que possibilita a 

personalização dos projetos, ou seja, tipologias habitacionais individualizadas, de 

acordo com as características, funções, composição do núcleo familiar que fará uso 

da habitação em questão. Além da adequação às normativas municipais para 

enquadramento da edificação no lote. 

Este conceito possibilita ainda, alcançar um grau maior de satisfação destes 

usuários, uma vez que advém dos próprios usuários a intenção do projeto. Ao 

profissional cabe a competência de adequar às normativas municipais, bem como 

aos requisitos mínimos de habitabilidade; às dimensões antropométricas adequadas 

e aos requisitos de conforto ambiental compatíveis ao entorno, bem como ao clima 

local.  

O Código de Obras e/ou Edificações de Bauru (BAURU, 1982), estabelece normas 

para as edificações a serem construídas no município. Especificamente para a 

construção de habitações de interesse social, ou seja, aquelas com metragem de 

até 70,00m² (pelo PROMORE) e de até 72,00m² (para demais construções fora do 

programa). Deve-se obedecer às exigências da Tabela 1 da referida lei12 – Casas 

populares ou de interesse social unifamiliar. 

A Tabela 3 é uma adaptação da tabela original da lei mencionada e apresenta as 

principais informações quanto às dimensões e áreas mínimas necessárias aos 

ambientes habitacionais. Esta exposição, assemelha-se à tabela do capítulo 

Métodos Ergonômicos, em que Boueri (2008) também apresenta informações 

mínimas para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos apropriados aos 

usuários. 

 

                                                      
12

 Lei n˚ 2371, de 18 de agosto de 1982. 
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Tabela 3 – Dimensões para habitações (Código de Obras de Bauru). 

Ambiente Área mínima Dimensão mínima 

Vestíbulo 1,00m² 0,90m 

Sala de estar 8,00m² 2,00m 

 Dormitório único   10,00m²    2,00m  

 Dois dormitórios  8,00 e 6,00m²    2,00m  

Cozinha 4,00m² 1,50m 

Banheiro 2,00m² 1,00m 

Corredor de circulação - 0,90m 

Fonte: adaptado do Código de Obras de Bauru (Lei n° 2371, de 18 de agosto de 1982). 

 

Tal como a Tabela 2 (adaptada de Boueri 2008), a Tabela 3 contribuiu para 

comparar as dimensões dos ambientes dos estudos de caso desta pesquisa e 

complementou a discussão dos resultados. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Apresentação e caracterização da pesquisa 

Do ponto de vista da natureza, conforme Severino (2007) trata-se de uma pesquisa 

de campo de caráter exploratório que pretende investigar de que maneira os 

usuários utilizam e como percebem espacialmente suas moradias, ou seja, o modo 

como os usuários habitam, se apropriam e transformam os espaços arquitetônicos.  

No tocante à abordagem da pesquisa, Minayo; Deslandes; Gomes (2009), observam 

que pesquisas de cunho social, as quais objetivam um aprofundamento da 

realidade, não devem se restringir a referências quantitativas. 

Goldenberg (2009) coloca que enquanto os métodos quantitativos consistem em 

objetos comparáveis, os qualitativos enfatizam as particularidades de determinado 

fenômeno em termos de seu significado, bem como para o grupo em que está 

inserido. Para tanto, mesmo que alguns dados quantitativos sejam considerados, 

descartou-se uma determinação mista, ou seja, qualiquantitativa, e optou-se pela 

abordagem qualitativa. 

Dalfovo; Lana; Silveira (2008) afirmam os estudos de campo qualitativos não têm um 

significado preciso e identificam-se com a observação participante, ou seja, 

baseiam-se na informação coletada pelo pesquisador e normalmente não são 

expressos em números. 

A pesquisa caracteriza-se ainda como descritiva, pois além de levantar dados dos 

objetos de estudo, vai analisá-los e interpretá-los, por intermédio das opiniões dos 

informantes, as quais são apresentadas na maneira mais fiel possível (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2009). 

Como forma de reiterar o problema da temática, a pesquisa, ao enfatizar a 

característica qualitativa, evidencia a observação direta do pesquisador, a partir da 

qual é melhor compreendida a abordagem estudada; consiste em obter 

interpretações a partir da associação do levantamento de dados às análises 

instigadas pelo pesquisador. Minayo (2004) apud Dalfovo; Lana; Silveira (2008) 

esclarece que a investigação qualitativa é a que melhor se concilia à formulação de 

grupos específicos, tal como a proposta de estudo das habitações do PROMORE.  
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Creswell (2010) explana que a ideia fundamental da pesquisa qualitativa é a de 

aprender sobre o problema ou questão com os participantes e lidar com a pesquisa 

de modo a obter essas informações. Assim, sobre as características básicas de uma 

pesquisa qualitativa, o autor descreve, entre outros, os seguintes pontos:  

- Ambiente natural: coleta de dados no campo e no local em que os participantes 

(usuários) vivenciam a questão ou problema que está sendo estudado; 

- Pesquisador como um instrumento fundamental e/ou de múltiplas fontes de dados: 

o pesquisador coleta pessoalmente os dados por meio de documentos, de 

observação do comportamento ou de entrevistas com os participantes, etc.; 

- Projeto emergente: o plano inicial para a pesquisa não pode ser rigidamente 

prescrito, ou seja, as fases do processo podem mudar ou se deslocar conforme o 

andamento da coleta de dados em campo; 

- Modo interpretativo: as interpretações não podem ser separadas de suas origens, 

história, contextos e entendimentos anteriores, etc. 

O método survey é aplicado nesta pesquisa: os dados são coletados diretamente 

dos profissionais participantes da pesquisa, por intermédio do questionário, o qual, 

por conter questões fechadas, conduzem a uma determinada quantificação de 

alguns dados. Estes foram discutidos juntamente com a abordagem qualitativa da 

pesquisa como um todo.  

Já no caso dos usuários participantes, em razão da aplicação do formulário pela 

própria pesquisadora, algumas perguntas sofreram alteração da entonação, sem 

prejuízo do conteúdo, o que também condiciona à aplicação do método survey, uma 

vez que adquire certo teor de uma entrevista. Além do que, o formulário também 

possui questões fechadas e que, por exemplo, possibilitam a quantificação de 

algumas variáveis de conforto ambiental. 

Além da  consulta aos referidos profissionais baseou-se em uma pesquisa do tipo 

survey, com o intuito de obter informações, sobretudo em relação às características 

das habitações. Mediante FREITAS et. al (2000), o método survey mostra-se 

adequado em razão de que os profissionais muitas vezes mantêm contato com os 

proprietários das habitações e podem, portanto, fornecer dados atuais sobre as 
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condições dos imóveis, além de opinarem se são passíveis de enquadramento ao 

estudo.  

O autor ainda menciona que o método survey nesta pesquisa fundamentou-se na 

abordagem descritiva, ou seja, aquela que caracteriza determinado grupo e/ou 

fenômeno, cuja hipótese não é causal, mas examina a compatibilidade dos fatos, 

dos dados obtidos com a realidade, isto é, com aquilo que se julga aceitável aos 

padrões exigidos. Como pesquisa survey, esta concentrou-se nos objetivos da 

proposta do estudo e assim revelou o tipo de amostra mais adequado.  

A amostra desta pesquisa é do tipo não probabilística, ou seja, tem como premissa a 

seleção de participantes ser restrita e neste caso, por conveniência – os 

participantes são escolhidos por estarem disponíveis. Já a amostra das habitações 

foi definida a partir de critérios estabelecidos. Dentre outros, o principal foi estarem 

concluídas há pelo menos um ano.  

Gil (2008) diz que a amostragem por conveniência ou por acessibilidade é 

compatível em estudos exploratórios ou qualitativos, em que não é requerido 

elevado nível de precisão. Também menciona que constitui o menos rigoroso de 

todos os tipos de amostragem, uma vez que é destituída de qualquer rigor 

estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que 

estes possam, de alguma forma, representar o universo.  

Segundo Babbie (1999), a escolha da amostragem não-probabilística é validada em 

virtude de não ser necessária a representatividade exata da população estudada e 

neste sentido, são pertinentes os estudos de caso propostos.  

Pelo enquadramento da pesquisa em estudos de caso, Goldenberg (2009) expõe 

que este é um método qualitativo que visa não somente aprofundar uma unidade, 

mas sim integrar todos os fenômenos da temática em estudo e observá-los 

holisticamente.  

Ao ser comparado com estudos que aplicam o sistema qualitativo, a autora também 

menciona que nos estudos de caso as diferenças entre os elementos estudados são 

mais evidenciados; em contrapartida na pesquisa quantitativa, devido à questão da 
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homogeneidade das respostas, os elementos ficam obscuros, podendo inclusive 

distorcer alguns resultados. 

No entanto, além de frisar que o pesquisador deve se esforçar para controlar a 

subjetividade, a autora salienta que para se evitar os vieses na pesquisa, é preciso 

explicitar todos os passos da mesma, assim como relatar de modo completo todos 

os fatos observados ao longo do processo da pesquisa.  

Com base no exposto, na sequência, será apresentado o detalhamento das etapas 

da pesquisa, a fim de compreendê-la como um todo e evitar possíveis distorções 

e/ou interferências. 

3.2 Problematização da pesquisa e caracterização dos estudos de caso 

Tal como já mencionado na introdução, a problematização da pesquisa baseou-se 

na seguinte investigação: o real conhecimento sobre ergonomia e busca por outras 

referências antropométricas no exercício de projetar, e o que isso pode refletir 

positivamente na qualidade do projeto arquitetônico implantado, ou seja, a habitação 

construída e utilizada como produto pelo usuário final. 

Para isto, foram averiguadas se possíveis carências sobre o conhecimento de 

ergonomia e/ou referências antropométricas, condicionaram falhas projetuais em 

prejuízo de aplicações dos conceitos ergonômicos apropriados.  

As residências estudadas tiveram seus projetos arquitetônicos desenvolvidos por 

profissionais atuantes e não atuantes do PROMORE. Todas possuem o projeto 

original (limite de 70,00m²), devidamente aprovado pela  PMB e construção edificada 

de acordo com o referido projeto arquitetônico. 

Todos os profissionais participantes inicialmente responderam questionários e 

indicaram os projetos que se enquadravam nos critérios de avaliação. Na etapa 

posterior os  usuários das habitações responderam ao formulário aplicado pela 

pesquisadora. 

Foram 9 (nove) projetos analisados: 5 (cinco) projetos de arquitetos (sendo três 

deles com dois projetos) e 1 (um) projeto de engenheiro civil.  A maioria deles sofreu 

ampliação, devido, sobretudo à limitação de área construída no projeto original. 



74 
 

Deste modo, muitas residências não estão regularizadas e/ou não possuem projeto 

de ampliação com projeto encaminhado e/ou aprovado pela prefeitura do município. 

Com base em Lamparelli (2000), foram elencadas com as seguintes especificidades 

dos estudos de caso: 

- Espacial-temporal: localização e/ou situação do(s) objeto(s) de pesquisa e; 

recorte de um período de estudo, em que esteja inserida a temática. Neste caso, a 

verificação dos projetos arquitetônicos das habitações do PROMORE no município 

de Bauru-SP, desenvolvidos pelos profissionais credenciados durante a existência 

do programa; 

- Estrutural: todas as partes e suas inter-relações devem estar constantemente de 

acordo com a problemática da pesquisa. Ou seja, a todo instante deve-se conferir a 

pertinência da discussão dos dados com a realização do referencial teórico; 

- Disciplinar: explicitação da ciência ou disciplina a ser privilegiada na pesquisa. No 

caso desta pesquisa, a inter-relação existente entre as três áreas do conhecimento 

abordadas: design, ergonomia e arquitetura. 

- Profissional: adequação da pesquisa para atender os conhecimentos práticos, 

aqueles ligados à atuação profissional, bem como ao repertório dos profissionais 

envolvidos e suas atribuições no campo profissional. Este item resume-se como o 

cerne da problematização desta pesquisa. Discute a aplicação da prática profissional 

com o grau de conhecimento relativo à ciência e/ou disciplina aplicada neste estudo, 

ou seja, a ergonomia e suas associações com o design e arquitetura, além do 

repertório alcançado ao longo do tempo de atuação profissional.  

3.3 Procedimentos da pesquisa 

Como é usual, foi cumprida uma revisão bibliográfica (referencial teórico), que incluiu 

bancos de dados de bibliotecas e bases de dados, para obter subsídios para a 

elaboração de um referencial teórico bem estruturado e pertinente às temáticas da 

pesquisa. Por enfatizar-se como pesquisa qualitativa, a revisão bibliográfica foi 

constantemente respaldada por dados empíricos e busca de novas leituras de novos 

autores.  
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O levantamento dos projetos residenciais elaborados pelos profissionais do 

PROMORE foi realizado através da consulta ao banco de dados do programa. Esta 

medida auxiliou na obtenção da amostragem das habitações, diante dos exemplares 

com diferentes aspectos físicos: características originais, pouca intervenção e 

grande intervenção. 

Ainda como procedimento para a escolha da amostra, também foram consultados 

alguns profissionais que atuam no programa, bem como aqueles não atuantes. Para 

serem considerados na pesquisa, estes deveriam necessariamente possuir 

construções concluídas e habitadas há pelo menos um ano, ou seja, tempo mínimo 

estimado para que o usuário da habitação tenha percebido as variáveis de conforto 

ambiental e dos aspectos antropométricos advindos das soluções projetuais 

empregadas e desta forma, estivessem aptos a relatar sobre questões que 

envolvam tais parâmetros. 

Para a realização da pesquisa, bem como para todos os procedimentos propostos, o 

Comitê de Ética e Pesquisa da FAAC – UNESP, emitiu parecer favorável com 

aprovação para a realização sua realização. Parecer n° 949.629 (Anexo 1). 

3.4 Definição das categorias de amostra 

Este item refere-se  a definição das duas categorias de amostras estipuladas para a 

coleta de dados da pesquisa de campo. A partir do acesso ao banco de dados dos 

profissionais do PROMORE, com base na análise qualitativa não-probabilística e 

diante da grande quantidade de profissionais do programa foram delineados alguns 

critérios para a obtenção da amostra, tanto dos profissionais quanto das habitações 

e/ou usuários participantes. Os dois próximos subitens trazem a descrição do 

processo de obtenção das referidas amostragens. 

3.4.1 Profissionais do PROMORE 

De aproximadamente 150 profissionais cadastrados no programa, tanto arquitetos 

como engenheiros civis, foi necessário fazer uma seleção a fim de estabelecer um 

número paupável destes participantes. Assim, para a definição da amostragem dos 

profissionais foi estipulada uma amostra do tipo não probabilística pelo critério de 

conveniência. 
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Sendo assim, inicialmente, foram selecionados trinta e cinco profissionais (atuantes 

e não atuantes). A todos estes profissionais (a fim de elucidar sobre sua solicitação 

de participação) foi enviado um e-mail com os seguintes elementos de apresentação 

da pesquisa:  

- Contextualização da pesquisadora e enquadramento da linha de pesquisa com o 

PROMORE;  

- Resumo da pesquisa com seu propósito bem definido, ou seja, a relação 

antropométrica que, tanto a arquitetura quanto o design apresentam a fim de discutir 

o ambiente construído com enfoque para o conforto do usuário da habitação; 

- Ratificação da importância da participação dos referidos profissionais, como um 

processo retroalimentador nos projetos habitacionais do PROMORE;  

- Disposição e principais dados da pesquisadora, de seu orientador, bem como da 

instituição promotora da pesquisa. 

No entanto, foram efetivamente selecionados vinte e quatro profissionais, sendo seis 

atuantes, ou seja, que encontram-se ativos no programa no momento da abordagem 

desta etapa da pesquisa; e dezoito são profissionais não atuantes no PROMORE. 

Dos dez profissionais atuantes previamente selecionados, seis deles aceitaram 

participar e responderam ao questionário. Dos vinte e cinco profissionais não 

atuantes que em princípio entrou-se em contato, dezoito profissionais responderam 

ao questionário. 

3.4.2 Habitações do PROMORE 

Para a obtenção da amostra das habitações, foi realizado um processo de filtragem 

haja visto o universo de cerca de 4.000 (quatro mil) a 5.000 (cinco mil) projetos 

residenciais elaborados e registrados pelo PROMORE. Para tanto, foram 

estipuladas as seguintes considerações:  

- Descaracterização do núcleo familiar inicial em determinadas residências;  

- Parte dos projetos não é construída, devido a distintos fatores, como desistência do 

proprietário e baixa de responsabilidade técnica do profissional, entre outros; 
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- Outra parte consiste em que o proprietário inicial já não seja mais o mesmo, tendo 

sido o imóvel vendido, alugado ou emprestado;  

- Alguns imóveis, com o passar do tempo, podem ter adquirido uso misto, ou seja, 

residência, comércio e/ou serviço no mesmo lote, descaracterizando assim o perfil 

idealizado. 

Assim, presumiu-se que estipular a priori uma determinada quantidade de 

habitações não seria compatível com o teor da pesquisa. Deste modo, a obtenção 

da amostragem das habitações se deu a  partir da obtenção das respostas dos 

profissionais participantes. Foi contabilizado aqueles que indicaram seus clientes do 

PROMORE, para os quais desenvolveram o projeto arquitetônico da habitação.  

A partir da pergunta: “Você permite que algum de seus projetos faça parte desta 

pesquisa? Caso sim, por favor, deixo o contato do proprietário e algumas 

características do projeto e/ou da residência” e com base no critério de que as 

habitações estivessem concluídas e habitadas há pelo menos 1 (um) ano, os 

profissionais participantes, permitiram ou não a análise de seus projetos. 

A maioria dos profissionais não se opôs, contribuindo assim de maneira eficaz para 

a obtenção da amostra das habitações, em que os usuários seriam consultados na 

próxima etapa. Alguns profissionais  atuantes, especificamente dois dos seis 

participantes, não puderam contribuir com a pesquisa, uma vez que não possuem 

projetos com obras concluidas e/ou usuários habitando a residência há pelo menos 

um ano. Já os outros profissionais não atuantes, sobretudo aqueles que fizeram 

parte do programa há mais tempo, em seus primeiros anos, mencionaram não 

possuir mais os projetos em mãos, impossibilitando a sua efetiva participação.  

Além disso, houve casos de profissionais que não responderam a esta questão, 

deixando assim uma margem de dúvida à pesquisadora. Mesmo assim, fez-se 

contato novamente, tentando reiterar esta questão. Foi uma tentativa válida, uma 

vez que alguns deles afirmaram com maior precisão, aumentando assim o número 

de usuários possíveis.  

Assim sendo, a amostra consistiu em 9 (nove) habitações, as quais foram visitadas e 

tiveram o tratamento qualitativo dos dados obtidos. Portanto, foi possível analisá-las 
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sob a perspectiva dos aspectos antropométricos, da adoção das soluções projetuais 

associados à ergonomia do ambiente construído, bem como dos requisitos de 

conforto ambiental. Ao mesmo modo, levou-se em consideração a opinião dos 

usuários, ou seja, a obtenção dos aspectos positivos e negativos gerais de seus 

ambientes domiciliares. 

3.5 Coleta de dados e instrumentos utilizados 

Para a coleta de dados, foram utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 

- Questionários (apêndices 2A e 2B)  

Impressos e via on line, foram aplicados aos profissionais atuantes e não atuantes 

no PROMORE. Do total da amostra dos profissionais participantes, ou seja, vinte e 

quatro profissionais, o questionário foi aplicado parte via impressa; no entanto, para 

a maioria foi encaminhado via on line, por e-mail, dada a facilidade para eles 

responderem e reencaminharem à pesquisadora. 

Os questionários aplicados às duas categorias de profissionais possuem o mesmo 

conteúdo, porém diferenciam-se apenas pelo tempo verbal, para distinguir assim os 

profissionais atuantes dos não atuantes, além da diferenciação no título.  

O conteúdo dos questionários foi dividido em duas partes, integradas entre si, com 

vinte e oito questões. Na primeira, foram elencadas dezesseis questões relativas 

aos profissionais e seus projetos elaborados no PROMORE, ou seja, informações 

gerais sobre os profissionais e se estes possuem o conhecimento de alguns 

detalhes sobre como se encontram nos dias atuais, os projetos concluídos com 

habitações em uso. 

Já na segunda parte, doze questões exploram os procedimentos dos profissionais 

em relação ao dimensionamento dos ambientes no exercício de projetar as 

habitações. Há questões que abordam técnicas, requisitos de dimensionamento, 

bem como sobre parâmetros antropométricos; importância da ergonomia e 

antropometria na formação dos profissionais; outras sobre a importância do 

processo projetual aliado ao grau de interação entre os profissionais. 
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- Formulário (apêndice 3) 

Protocolo de entrevista (direta), por intermédio de formulário (com questões 

fechadas e abertas) aplicados pela pesquisadora aos usuários das habitações. 

Contém o perfil sócio-econômico dos moradores e histórico das habitações anterior 

e atual. Também possui questões sobre as variáveis relacionadas à antropometria e 

soluções arquitetônicas a fim de levantar dados sobre conforto ambiental e 

ergonomia para associar ao grau de satisfação de uso destes ambientes pelos 

usuários. 

Nestes foram elencadas questões sobre o perfil dos usuários, informações sobre a 

atual moradia, como também sobre a anterior, a título de comparação de melhorias, 

por exemplo. Também, questões sobre o levantamento das variáveis de conforto 

ambiental, sobretudo para a iluminação e a ventilação naturais, tendo-se em vista à 

associação com dados ergonômicos e/ou dimensionamento dos espaços 

habitacionais.  

Foram ainda, catalogadas questões com base nos conceitos de antropometria. Para 

estas, foram estipuladas, entre outras, as seguintes ponderações: caracterização 

das atividades desenvolvidas nos ambientes domiciliares e caracterização espacial 

dos ambientes da habitação.  

- Levantamento fotográfico  

Instrumento complementar, para confirmação de dados registrados no período de 

coleta de dados, tais como questões quanto à disposição de mobiliário, 

levantamento métrico, etc.; 

Contudo, os dados foram obtidos e analisados com base em entrevistas diretas por 

intermédio de formulários aplicados aos usuários. Além disso, a análise qualitativa 

englobou a verificação de projeto arquitetônico, registro fotográfico e outros 

documentos pertinentes. Como reforço, à medida do possível, o profissional 

responsável pelo projeto da habitação estudada, foi consultado a fim de esclarecer 

informações sobre as respectivas habitações estudadas. 

Os instrumentos descritos anteriormente foram tabulados em planilhas eletrônicas, a 

partir das quais foram produzidos gráficos a fim de ilustrar, sobretudo de forma 
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quantitativa, os dados obtidos. Para a análise destes, porém, tem-se em paralelo e 

de forma complementar, a apresentação das características qualitativa – descritiva – 

interpretativa da referida pesquisa, tal como já mencionado no capítulo materiais e 

métodos.  

3.5.1 Outros instrumentos  

Além dos dois principais instrumentos para coleta de dados detalhados até então, 

também foram empregados outros dois instrumentos (ficha de identificação das 

residências e check list de requisitos ergonômicos e de conforto ambiental). Seus 

objetivos fundamentaram-se em complementar a verificação dos dados a fim de 

contribuir, primeiramente para a coleta de campo e para a posterior organização dos 

dados, além de proporcionar uma clareza na discussão dos resultados. Serão 

detalhados a seguir: 

- Ficha de identificação das habitações (apêndice 4) 

Este instrumento segue a mesma linha de raciocínio dos anteriores; é dividido em 

duas partes. A primeira contém dados gerais da habitação, como metragem da 

construção original e da ampliação (se houver); tipo de cobertura e de forro (se 

houver); e estado geral de conservação da residência.  

Possui espaço para se fazer o levantamento geral da planta da residência, para 

identificar, entre outros, a trajetória solar e predominância dos ventos; e também 

outro espaço destinado ao detalhamento de particularidades construtivas, bem como 

de aspectos positivos e negativos da habitação. Já a segunda parte da ficha possui 

espaços reservados para croquis com cotas dimensionais com base em aferição 

antropométrica de fluxos, alturas, larguras, tamanho de alguns equipamentos da 

residência. 

Não houve necessidade de se detalhar os dados resultantes deste instrumento sob 

forma de gráficos, uma vez que servem de apoio para a discussão dos dados de 

uma forma geral; para a organização dos dados e, sobretudo, para associação com 

o check list (detalhado a seguir). 
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- Check list de requisitos ergonômicos e de conforto ambiental das habitações 

(apêndice 5) 

Este instrumento também é composto por duas partes, sendo que a parte 1 

fundamenta-se na verificação das dimensões antropométricas de itens específicos 

dos ambientes das habitações, que estejam relacionados aos aspectos construtivos 

e com base nas referências antropométricas de Panero e Zelnik (2013). A parte 1 

também possui uma tabela para a verificação geral de outros itens, sobretudo por 

intermédio da metodologia APO (sob a interpretação do especialista), sendo a 

maioria dos itens sobre a dimensão de ambientes e equipamentos da residência. 

Já a parte 2, propõe averiguar das condições de conforto ambiental relacionadas à 

iluminação e ventilação naturais nos ambientes das habitações, com base nas 

normativas do Código de Obras e/ou Edificações municipal, uma vez que é a fonte 

de dados dimensionais mais mencionada e/ou utilizada pelos profissionais 

participantes da pesquisa. Além disso, foi aplicada a metodologia de APO, nos 

moldes da tabela de verificação geral na parte 1. 

Como forma complementar a coleta de dados, foi adotada a metodologia de APO na 

aplicação do instrumento em questão. Esta foi abordada sob a forma de visão do 

especialista, sendo realizadas avaliações pela própria pesquisadora, visto que 

possui conhecimento em projetos residenciais, sobretudo de interesse social. As 

avaliações basearam-se nas seguintes avaliações derivadas da APO: 

- Avaliação técnico-construtiva: possibilita identificar plantas, sistemas construtivos, 

levantamento das características construtivas, bem como questões relacionadas ao 

conforto ambiental. A partir desta, são produzidas correlações entre todos os fatores 

ambientais obtidos e os dados obtidos com as opiniões dos usuários, entre outros; 

- Avaliação técnico-funcional: possibilita identificar o comportamento dos espaços, 

seus fluxos, etc. Permite conferir se os dados projetuais (planta original) estão 

idênticos aos construídos, conferir dimensões, identificar mobiliários inadequados e 

problemas com fluxos, etc. 

3.6 Discussão dos resultados  

A discussão dos resultados da pesquisa está pautada nos seguintes critérios:  
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- Princípios ergonômicos (antropométricos e/ou dimensionais) adotados pelos 

profissionais, verificados ou não nos estudos de caso; 

- Grau de conhecimento sobre ergonomia e/ou referências antropométricas tanto na 

formação acadêmica, como na experiência e/ou atuação dos profissionais 

participantes; 

- Níveis de satisfação e/ou percepção dos usuários das habitações, em relação aos 

requisitos ergonômicos e de conforto ambiental. Estes foram cruzados com os dados 

dos profissionais e com as características das residências verificadas. 

Paralelamente, os requisitos de conforto ambiental, condizentes tanto à iluminação 

quanto à ventilação naturais, foram ponderados com base na metodologia de APO, 

sob análise do especialista, ou seja, do profissional arquiteto ou engenheiro civil. 

Neste caso o referido profissional foi representado pela própria pesquisadora, cuja 

experiência profissional em projetos arquitetônicos (tendo inclusive sido integrante 

do quadro de profissionais do PROMORE), lhe dá condição para a aplicação deste 

método de caráter complementar. Entretanto, e de forma ética, seus projetos 

desenvolvidos pelo programa não seriam passíveis de avaliação.   

Nas discussões dos resultados foram apresentados os resultados das avaliações 

das residências estudadas, os quais foram cruzados com informações referentes, 

sobretudo, aos aspectos ergonômicos utilizados pelos profissionais em seus projetos 

arquitetônicos. Estes foram contestados e/ou validados, com base nas referências 

antropométricas propostas por Panero e Zelnik (2013). 

De maneira a agregar o grau e/ou intensidade de discussão, as dimensões dos 

ambientes domiciliares foram comparadas às referências dimensionais de Boueri 

(2008), bem como ao Código de Obras e/ou Edificações municipal. O propósito foi 

verificar se os estudos de caso compreendem alguns destes parâmetros 

dimensionais apresentados. Buscou-se, pois, compreender o panorama das 

residências avaliadas em relação aos requisitos dimensionais mínimos para tal 

categoria de edificação. 

A partir do tratamento qualitativo dos dados obtidos e diante dos resultados 

encontrados, os projetos habitacionais foram habitilitados ou não, ou seja, foram 
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particularizados quanto à compatibilidade da coerente utilização dos parâmetros 

antropométricos referenciados. Para tanto, estabeleceu-se relações entre a 

qualidade dos projetos habitacionais avaliados e os itens de formação dos 

profissionais envolvidos neste estudo. Além disso foram considerados, o repertório 

projetual adquirido (com consultas de variadas ordens) e a experiência profissional 

dos profissionais participantes.  

Ainda neste enquadramento, foi contabilizada a quantidade de problemas de cada 

projeto arquitetônico/habitação visitada, com o intuito de distinguir aqueles que 

realmente comprometem a habitabilidade, ou seja, que estão relacionados ao ato 

projetual, daqueles que são distorcidos. Por exemplo, se eventualmente o mobiliário 

disposto de maneira não adequada, é em função de um projeto arquitetônico não 

funcional ou por um arranjo inadequado feito pelo próprio usuário.  

De modo a esclarecer alguns problemas encontrados nas habitações, têm-se a 

seguinte classificação: 

- Problemas gerais e/ou comuns; 

- Problemas de projeto arquitetônico, aspectos antropométricos e/ou dimensionais; 

- Problemas de uso e/ou ocupação; 

- Casos extremos. 

Após esta discussão, as considerações finais fazem o desfecho da pesquisa ao 

apresentar suas principais reflexões entre o universo acadêmico e à prática 

profissional, bem como as contribuições à sociedade de um modo geral. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Apresentação  

A análise dos dados e discussão dos resultados se deram, basicamente, por 

intermédio dos instrumentos (questionários respondidos pelos profissionais e 

formulário aplicado aos usuários). Estes foram complementados por outros dois 

(ficha de identificação da habitação e check list dos requisitos ergonômicos e de 

conforto ambiental). Todos foram amparados pelo levantamento fotográfico. 

Além destes instrumentos, buscou-se constantemente legitimar as referências 

antropométricas ou dimensionais apresentadas ao longo no referencial teórico, bem 

como outras referências. A todo o momento, procurou-se também reiterar o 

propósito de investigação deste estudo com base na problemática apresentada (e 

respaldada pelos objetivos e justificativa da pesquisa). Desse modo os dados são 

apresentados e discutidos. 

4.2 Questionários respondidos pelos profissionais do PROMORE 

4.2.1 Parte 1 

Neste subitem são apresentados e discutidos os dados referentes à parte 1 dos 

questionários respondidos pelos profissionais. Compreendem questões sobre os 

profissionais e seus projetos elaborados pelo PROMORE. Foram efetivamente 

contabilizados para a análise dos dados apenas aqueles devidamente preenchidos, 

os quais consistem em vinte e quatro profissionais, sendo seis atuantes e dezoito 

não atuantes.  

Em relação ao tempo de formação dos profissionais, nenhum deles possui menos de 

dois anos de formação. Entre 3 e 5 anos há três profissionais de cada categoria, ou 

seja, três atuantes e três não atuantes. Entre 5 e 10 anos há apenas um profissional 

atuante contra cinco não atuantes. Já com mais de 10 anos de formação, há dois 

atuantes e dez não atuantes.  

Dos seis profissionais atuantes, metade deles é composta por engenheiros civis e a 

outra metade por arquitetos. Dos dezoito não atuantes, treze são arquitetos e cinco 
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são engenheiros civis. Os não atuantes possuem tempo de formação entre 5 e 10 

anos e se desligaram do PROMORE há cerca de 4 a 6 anos. 

Sobre a quantidade de projetos arquitetônicos elaborados pelos profissionais, de 

acordo com a faixa de metragem quadrada, é possível dizer que é baixa até 

30,00m²; média entre 31,00m² e 50,00m² e alta entre 51,00m² e 70,00m². Os 

profissionais atuantes em sua maioria mencionaram possuir entre 10 e 20 projetos, 

enquanto que dos não atuantes, apenas um profissional (engenheiro civil) possui 

mais de 50 projetos elaborados. Tal fato deve-se ao tempo de formação, bem como 

sua permanência em dois períodos de atuação. 

Referente à questão 7: “Das residências construídas, você tem conhecimento 

de quantas estão concluídas e habitadas há mais de 1 (um) ano?”, cinco dos 

seis profissionais atuantes disseram saber. Dos profissionais não atuantes, dez 

mencionaram não saber, enquanto que oito disseram saber. Para ambas as 

categorias, em relação à quantificação das residências, alguns relataram não ter o 

controle sobre a situação das residências, entretanto, a maioria não respondeu.  

Dos vinte e quatro profissionais que responderam aos questionários, apenas seis 

tiveram seus projetos analisados, sendo um engenheiro civil (atuante) e cinco 

arquitetos (um atuante e quatro não atuantes). Foram visitadas nove habitações, das 

quais apenas duas são projetos de profissionais atuantes (um engenheiro civil e um 

arquiteto). As sete restantes são projetos de quatro arquitetos não atuantes. 

A Figura 7 ilustra quantitativamente os profissionais participantes em relação às 

suas categorias. Já a  

Figura 8 mostra a quantidade dos profissionais participantes em relação ao número 

de projetos analisados.  
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profissionais x categoria dos profissionais. 
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apenas dois mencionaram 

profissionais que não 

ato aqueles que estão desvinculados do 

Eng. civil não 
atuante

Eng. civil não 
atuante



88 
 

Em relação ao conhecimento de residências que sofreram algum tipo de reforma, 

houve empate entre os profissionais atuantes. Já dos não atuantes, doze 

responderam não saber enquanto que seis deles apontaram saber. Sobre ter 

conhecimento das residências que passaram por alterações com pequenas 

intervenções sem aumento de área construída, dos atuantes, quatro responderam 

não saber contra dois com resposta positiva. Todos os não atuantes responderam 

negativamente a esta questão.  

Já sobre as residências que passaram por alterações com grandes intervenções e 

com aumento de área construída, em relação aos profissionais atuantes houve 

empate; já os profissionais não atuantes, catorze deles relataram não saber 

enquanto que apenas quatro responderam de forma positiva. Assim, confirma-se a 

tendência de que a maioria dos que não possui estas informações são justamente 

aqueles profissionais não atuantes, uma vez que não possuem controle sobre a 

situação dos projetos residenciais com o passar dos anos. 

A questão 14: “Você permite que algum de seus projetos faça parte desta 

pesquisa? Caso sim, por favor, deixe o contato do proprietário e algumas 

características do projeto e/ou da residência”, trata dos profissionais que 

permitiram que seus projetos fizessem parte da pesquisa, com a premissa de que 

estes estivessem com suas obras concluídas e habitadas há pelo menos 1 (um) ano. 

Dos profissionais atuantes, dois deles não responderam à questão e, portanto, 

considera-se que não permitiram. Já os quatro restantes responderam e indicaram 

alguns proprietários e, portanto, permitiram a participação na pesquisa. Já em 

relação aos profissionais não atuantes, dos dezoito, quinze deles permitiram e em 

contrapartida três não permitiram.  

As últimas duas questões da parte 1 do questionário são abertas. Em uma delas, é 

solicitado ao profissional mencionar, caso possua algum projeto ou situação em 

especial no decorrer de sua atuação no PROMORE. A seguir, três trechos que 

ilustram as referidas particularidades: 

- Um arquiteto não atuante disse que elaborou dois projetos, os quais são 

considerados especiais: um deles foi construído com blocos de tijolo ecológico e o 

outro foi um projeto de um chalé (residência visitada); 
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- Outro arquiteto não atuante mencionou que uma constante nos projetos elaborados 

pelo PROMORE são os muros de arrimo, que possuem alto custo para o 

proprietário. Entretanto, mesmo com tais dificuldades, em um de seus projetos foi 

possível trabalhar taludes para contenção e preservação do solo, sem 

necessariamente construir o muro de arrimo. O profissional salientou que esta 

conduta possibilitou o melhor aproveitamento da topografia13 do terreno e 

certamente um bom resultado projetual ou no mínimo apropriado às condições 

topográficas do local; 

- Já outro arquiteto não atuante mencionou uma situação especial (ou insólita). Um 

de seus clientes, ao iniciar a construção da residência, executou a locação14 do 

projeto arquitetônico e as fundações15 (estacas16 e baldrame17) da referida 

residência de modo invertido. Ou seja, este fato ocorreu não por engano, mas em 

razão de que o proprietário acreditava que deste modo melhor seria para aproveitar 

a visão da paisagem. Este acontecimento condicionou ao detrimento de todo o 

estudo de insolação e ventilação planejado na concepção do projeto arquitetônico 

em questão. Para tanto, dada a situação, foi necessário refazer o projeto, para 

corrigi-lo perante a PMB, de acordo com a estrutura já executada. 

4.2.2 Parte 2 

A partir deste ponto serão apresentados e discutidos os dados das questões 

referentes aos procedimentos dos profissionais em relação ao dimensionamento dos 

ambientes no exercício de projetar as habitações. 

                                                      
13

 Condição geográfica do terreno. Nesta são verificadas as composições do relevo, tais como aclive 
ou declive, para os quais são especificadas as execuções de corte (retirada de terra) ou de aterro 
(inserção de terra). 

14
 Técnica utilizada para situar os eixos onde serão abertas as fundações de uma edificação.  

15
 Estruturas que sustentam a edificação no solo. Para edificações de pequeno porte, os tipos mais 

comuns são as estacas de concreto (ou brocas) seguida da execução do baldrame. 

16
 Estruturas verticais de madeira ou concreto que sustentam a edificação no solo. As de concreto 

são mais aplicadas para as edificações residenciais de pequeno a médio porte em diversas regiões 
do país, incluindo o município de Bauru. Já as estacas de madeira são específicas para regiões de 
clima quente e úmido, como o Equatorial na região da Amazônia, no Brasil. 

17
 Estruturas horizontais compostas por concreto e barras de aço que interligam as estacas e servem 

de base para levantar as paredes das construções. 



 

Na questão 17: “No seu curso de graduação, houve disciplina(s) sobre 

procedimento de dimensionamento dos

habitações?”, dos seis profissionais atuantes consultados, apenas quatro 

responderam, sendo que apenas um deles não teve no curso de graduação alguma 

disciplina que abordasse procedimentos de dime

atuantes, seis deles não cursaram alguma disciplina com tais características, 

enquanto que doze mencionaram cursar. 

quesitos citados e compara as categorias dos profissionais. J

quantos engenheiros civis e arquitetos não cursaram, bem como quantos cursaram.

Figura 9 – Comparação entre os quesitos não cursaram e cursaram em relação às categorias de 
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“No seu curso de graduação, houve disciplina(s) sobre 

de dimensionamento dos ambientes de

dos seis profissionais atuantes consultados, apenas quatro 

responderam, sendo que apenas um deles não teve no curso de graduação alguma 

disciplina que abordasse procedimentos de dimensionamento. Em relação aos não 

atuantes, seis deles não cursaram alguma disciplina com tais características, 

to que doze mencionaram cursar. A Figura 9 aponta as quantificações 

s e compara as categorias dos profissionais. Já a 

quantos engenheiros civis e arquitetos não cursaram, bem como quantos cursaram.

omparação entre os quesitos não cursaram e cursaram em relação às categorias de 

profissionais. 
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“No seu curso de graduação, houve disciplina(s) sobre 

ambientes de projetos de 

dos seis profissionais atuantes consultados, apenas quatro 

responderam, sendo que apenas um deles não teve no curso de graduação alguma 

Em relação aos não 

atuantes, seis deles não cursaram alguma disciplina com tais características, 

aponta as quantificações dos 

á a Figura 10 ilustra 

quantos engenheiros civis e arquitetos não cursaram, bem como quantos cursaram.  

omparação entre os quesitos não cursaram e cursaram em relação às categorias de 
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Figura 10 – Comparação entre os qu

Em relação aos manuais de dimensionamento de ambientes habitacionais, a 

questão 18: “Sobre técnicas, mode

ambientes, indique a seguir aqueles que você conhece e a frequência de 

utilização em seus projetos habitacionais.”

emblemáticos em relação a técnicas de dimensionamento. 

Foi questionado se o profissional possui o conhecimento de tais técnicas. Apenas 

um profissional atuante, mais especificamente um arquiteto, possui o conhecimento 

do método de Ernest Neufert; já os demais métodos (Nuno Portas, Julius Panero, 

Jorge Boueri, entre outros), este ar

atuantes não conhecem nenhum dos autores mencionados. 

Em relação aos profissionais não atuantes, o quadro é bem diferente

de Ernest Neufert – o único mencionado na outra categoria de profissionai

– seis profissionais não conhecem enquanto que doze deles conhecem. O método 

de Nuno Portas, entretanto, foi o mais bem cotado; cinco não conhecem enquanto 

que treze conhecem. Os demais métodos realmente não são conhecidos ou quando 

o são, apenas um ou dois profissionais conhecem. A 

anteriormente delineada.
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omparação entre os quesitos não cursaram e cursaram em relação às 

profissionais. 

Em relação aos manuais de dimensionamento de ambientes habitacionais, a 

“Sobre técnicas, modelos, manuais de dimensionamento de 

ambientes, indique a seguir aqueles que você conhece e a frequência de 

utilização em seus projetos habitacionais.” elenca uma série de autores 

emblemáticos em relação a técnicas de dimensionamento.  

rofissional possui o conhecimento de tais técnicas. Apenas 

um profissional atuante, mais especificamente um arquiteto, possui o conhecimento 

do método de Ernest Neufert; já os demais métodos (Nuno Portas, Julius Panero, 

Jorge Boueri, entre outros), este arquiteto não conhece. Os demais profissionais 

atuantes não conhecem nenhum dos autores mencionados.  

Em relação aos profissionais não atuantes, o quadro é bem diferente

o único mencionado na outra categoria de profissionai

seis profissionais não conhecem enquanto que doze deles conhecem. O método 

de Nuno Portas, entretanto, foi o mais bem cotado; cinco não conhecem enquanto 

que treze conhecem. Os demais métodos realmente não são conhecidos ou quando 

s um ou dois profissionais conhecem. A Figura 11 esclarece a situação 

anteriormente delineada. 
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em relação às formações dos 

 

Em relação aos manuais de dimensionamento de ambientes habitacionais, a 

los, manuais de dimensionamento de 

ambientes, indique a seguir aqueles que você conhece e a frequência de 

elenca uma série de autores 

rofissional possui o conhecimento de tais técnicas. Apenas 

um profissional atuante, mais especificamente um arquiteto, possui o conhecimento 

do método de Ernest Neufert; já os demais métodos (Nuno Portas, Julius Panero, 

quiteto não conhece. Os demais profissionais 

Em relação aos profissionais não atuantes, o quadro é bem diferente. Para o método 

o único mencionado na outra categoria de profissionais atuantes 

seis profissionais não conhecem enquanto que doze deles conhecem. O método 

de Nuno Portas, entretanto, foi o mais bem cotado; cinco não conhecem enquanto 

que treze conhecem. Os demais métodos realmente não são conhecidos ou quando 

Figura 11 esclarece a situação 
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Figura 11 – Métodos de dimensionamento de acordo com as categorias 

Frisa-se que há uma discrepância entre a falta 

parte dos profissionais de um modo geral; poucos profissionais conhecem apenas 

alguns métodos, com destaque para Ernest Neufert e Nuno Portas, uma vez que 

foram os mais citados. 

Em relação à freqüência de uso destes métod

mensurada, uma vez que muitos profissionais apontaram não conhecer a maioria 

absoluta dos métodos ergonômicos relacionados.

Para a mesma questão, havia um campo

método qualquer que o profis

da categoria não atuantes preencheram. Especificamente um arquiteto mencionou o 

autor Gildo A. Montenegro e um engenheiro civil mencionou o Manual de Habitação 

da Caixa Econômica Federal.

A questão 19: “Das fontes de dados dimensionais, a seguir, assinale aquelas 

que você utiliza, e indique a frequência de utilização.”

dimensionamento, como os Códigos de Obras, de Edificações ou Sanitário.

Tanto para os profissionais atuantes quant

comparar os códigos mencionados aos demais itens, como os dados dimensionais 

de Neufert, Plazola, Panero, bem como o método ergonômico de Jorge Boueri.
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étodos de dimensionamento de acordo com as categorias 

se que há uma discrepância entre a falta de conhecimento destes métodos por 

parte dos profissionais de um modo geral; poucos profissionais conhecem apenas 

alguns métodos, com destaque para Ernest Neufert e Nuno Portas, uma vez que 

Em relação à freqüência de uso destes métodos, esta não foi possível ser 

mensurada, uma vez que muitos profissionais apontaram não conhecer a maioria 

absoluta dos métodos ergonômicos relacionados. 

Para a mesma questão, havia um campo aberto para o preenchimento de outro 

método qualquer que o profissional tivesse conhecimento. Apenas os profissionais 

da categoria não atuantes preencheram. Especificamente um arquiteto mencionou o 

autor Gildo A. Montenegro e um engenheiro civil mencionou o Manual de Habitação 

da Caixa Econômica Federal. 

Das fontes de dados dimensionais, a seguir, assinale aquelas 

que você utiliza, e indique a frequência de utilização.” aborda outras fontes de 

dimensionamento, como os Códigos de Obras, de Edificações ou Sanitário.

Tanto para os profissionais atuantes quanto para os não atuantes, podem

comparar os códigos mencionados aos demais itens, como os dados dimensionais 

de Neufert, Plazola, Panero, bem como o método ergonômico de Jorge Boueri.
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étodos de dimensionamento de acordo com as categorias de profissionais. 
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sional tivesse conhecimento. Apenas os profissionais 
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autor Gildo A. Montenegro e um engenheiro civil mencionou o Manual de Habitação 

Das fontes de dados dimensionais, a seguir, assinale aquelas 

aborda outras fontes de 

dimensionamento, como os Códigos de Obras, de Edificações ou Sanitário. 

o para os não atuantes, podem-se 
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de Neufert, Plazola, Panero, bem como o método ergonômico de Jorge Boueri.  
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A Figura 12 ilustra o discorrido e confirma que o Cód

Bauru e/ou Edificações e o Sanitário nunca deixam de ser utilizados pelos 

profissionais. No entanto, para os dados dimensionais existe uma utilização mais 

restrita. Em contrapartida, não foram mencionadas situações de uso do método 

ergonômico de Jorge Boueri.

Para a referida questão também havia um campo para o preenchimento de outra 

fonte de dados dimensionais; apenas um profissional (não atuante), especificamente 

um engenheiro civil, preencheu e mencionou o Manual do Construtor.

Figura 12 – Comparação entre itens dimensionais e a 

Para a questão 20: “Dos requisitos e/ou fontes de dimensionamento a seguir, 

quais você considera importante para projetar os ambientes da habitação? 

Assinale se utiliza e qual a frequência de uso.”

mais utilizado é o Código de Obras, de Edificações ou Sanitário; em segundo e 

terceiro lugares, respectivamente estão os requisitos de sistemas construtivos e de 

uso e forma dos ambientes. A 

frequência de utilização pelas duas categorias de profissionais. 
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ilustra o discorrido e confirma que o Código de Obras Muni

Edificações e o Sanitário nunca deixam de ser utilizados pelos 

profissionais. No entanto, para os dados dimensionais existe uma utilização mais 

restrita. Em contrapartida, não foram mencionadas situações de uso do método 

Boueri. 

Para a referida questão também havia um campo para o preenchimento de outra 

fonte de dados dimensionais; apenas um profissional (não atuante), especificamente 

um engenheiro civil, preencheu e mencionou o Manual do Construtor.

entre itens dimensionais e a utilização das categorias de profissionais.

“Dos requisitos e/ou fontes de dimensionamento a seguir, 

quais você considera importante para projetar os ambientes da habitação? 

ssinale se utiliza e qual a frequência de uso.”, verificou-se, pois, que o item 

mais utilizado é o Código de Obras, de Edificações ou Sanitário; em segundo e 

terceiro lugares, respectivamente estão os requisitos de sistemas construtivos e de 

s ambientes. A Figura 13 ilustra os variados itens com relação à 

frequência de utilização pelas duas categorias de profissionais.  
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igo de Obras Municipal de 

Edificações e o Sanitário nunca deixam de ser utilizados pelos 

profissionais. No entanto, para os dados dimensionais existe uma utilização mais 

restrita. Em contrapartida, não foram mencionadas situações de uso do método 

Para a referida questão também havia um campo para o preenchimento de outra 

fonte de dados dimensionais; apenas um profissional (não atuante), especificamente 

um engenheiro civil, preencheu e mencionou o Manual do Construtor. 

utilização das categorias de profissionais. 

 

“Dos requisitos e/ou fontes de dimensionamento a seguir, 

quais você considera importante para projetar os ambientes da habitação? 

se, pois, que o item 
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Figura 13 – Requisitos e/ou fontes de dimensionamento em f

Já com a questão 21: “Qual(is) a(s) fonte(s) de dados dimensionais que você 

utiliza ao projetar as habitações do PROMORE?”

de Obras, Edificações ou Sanitário foi o item mais assinalado pelo

seguido das dimensões em função do recurso financeiro. Este último item é 

reforçado em razão do PROMORE ser um programa de cunho socia

Um pouco menos expressivo foi o item 

desenvolvam suas ativida

contrapartida, o item dimensões em função da estética da edificação

apontado, uma vez que a qualidade estética muitas vezes incrementa o valor da 

obra, inviabilizando muitas vezes sua aplicação. A 

anterior. 
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equisitos e/ou fontes de dimensionamento em função do uso pelos profissionais.

“Qual(is) a(s) fonte(s) de dados dimensionais que você 

utiliza ao projetar as habitações do PROMORE?”, é possível notar que o Código 

de Obras, Edificações ou Sanitário foi o item mais assinalado pelo

seguido das dimensões em função do recurso financeiro. Este último item é 

reforçado em razão do PROMORE ser um programa de cunho socia

Um pouco menos expressivo foi o item dimensões adequadas para que os usuários 

desenvolvam suas atividades domiciliares com segurança e conforto

dimensões em função da estética da edificação

apontado, uma vez que a qualidade estética muitas vezes incrementa o valor da 

obra, inviabilizando muitas vezes sua aplicação. A Figura 14 evidencia a descrição 
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unção do uso pelos profissionais. 

 

“Qual(is) a(s) fonte(s) de dados dimensionais que você 

, é possível notar que o Código 

de Obras, Edificações ou Sanitário foi o item mais assinalado pelos profissionais, 
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dimensões em função da estética da edificação foi o menos 
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Figura 14 – Comparação entre itens dimensionais e a utilização pelos profissionais.

A questão 22: “Como você considera a adequação de dimensionamento do 
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dimensionamento, especificamente para o Código de Edificações do município de 

Bauru (considerar a Tabela I 

Lei n°2371/1982), com foco para o desenvolvimento dos

PROMORE. 

Considerando-se as duas categorias dos profissionais, a maioria dos profissionais 

assinalou que consideram o referido código com dimensões parcialmente 

adequadas. Apenas quatro profissionais consideram adequadas, enquan

consideram inadequadas. A 
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omparação entre itens dimensionais e a utilização pelos profissionais.

“Como você considera a adequação de dimensionamento do 

Código de Edificações do município de Bauru?”, trata da adequação de 

dimensionamento, especificamente para o Código de Edificações do município de 

Bauru (considerar a Tabela I – Casas populares ou de interesse social unifamiliar, da 

Lei n°2371/1982), com foco para o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos do 

se as duas categorias dos profissionais, a maioria dos profissionais 

assinalou que consideram o referido código com dimensões parcialmente 

adequadas. Apenas quatro profissionais consideram adequadas, enquan

consideram inadequadas. A Figura 15 ilustra o texto anterior.  
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omparação entre itens dimensionais e a utilização pelos profissionais. 
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Figura 15 – Comparação entre os profissionais que assinalaram (ou não) as adequações do Código 
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omparação entre os profissionais que assinalaram (ou não) as adequações do Código 
de Edificações de Bauru. 
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houve empate das respostas. Já para os profissionais não atuantes

responderam que utilizam enquanto que oito não utilizam. 

 

Assinalaram Não assinalaram

Dimensões adequadas 

Dimensões parcialmente 
adequadas

Dimensões inadequadas

96 

omparação entre os profissionais que assinalaram (ou não) as adequações do Código 

 

“Você utiliza e/ou utilizava algum parâmetro antropométrico, ou 

seja, dimensões do corpo humano e/ou proporções humanas como referência 

busca obter o panorama de como 

ectos antropométricos em seus projetos. A Figura 16 

ilustra a questão, sendo que de modo geral, há uma proporção entre utilizar e não 

utilizar tais parâmetros, sobretudo para os profissionais atuantes, uma vez que 

houve empate das respostas. Já para os profissionais não atuantes, dez 

Dimensões adequadas 

Dimensões parcialmente 
adequadas

Dimensões inadequadas



 

Figura 16 – Utilização (ou não) dos parâmetros antropométricos pelos profissionais em seus projetos 

Destes profissionais, tem

arquitetos mencionaram utilizar, enquanto que dos não atuantes

engenheiro utiliza em contrapartida de nove arquitetos, ou seja, a expressividade é 

dada por arquitetos.  

A seguir, os principais parâmetros mencionados pelos profissionais foram:

- Dimensão do mobiliário (normalmente baseado nas dimensões humanas)
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- Medidas de instalação de equipamentos;

- Ernest Neufert; 

- Referências reais do dia a dia;

- Seção Áurea (utiliza atualmente, pois na época em que atuou no PROMORE, o 

profissional não tinha conhecimento);
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tilização (ou não) dos parâmetros antropométricos pelos profissionais em seus projetos 
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tilização (ou não) dos parâmetros antropométricos pelos profissionais em seus projetos 
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equilíbrio; entretanto, há uma discrepância 
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estáticas e dinâmicas). 

Figura 17 – Utilização de medidas corporais estáticas e dinâmicas nos projetos residenciais.
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das técnicas de dimensionamento, parâmetros ou referências, outra fonte 

muito empregada pelos profissionais a respeito dos dados dimensionais, é o Código 

de Edificações do Município de Bauru (Lei Lei n° 2371, de 18 de agosto de 1982). 

“Ao projetar os ambientes das habitações, você considera e/ou 

considerava tanto as medidas corporais estáticas quanto aquelas em 
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tilização de medidas corporais estáticas e dinâmicas nos projetos residenciais.
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elaboração dos projetos: 
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ou referências, outra fonte 

muito empregada pelos profissionais a respeito dos dados dimensionais, é o Código 

Lei n° 2371, de 18 de agosto de 1982).  

você considera e/ou 

considerava tanto as medidas corporais estáticas quanto aquelas em 

, também busca obter um quadro da aplicação de aspectos 

ergonômicos, no que concerne à antropometria estática e dinâmica. A Figura 17 

ilustra os dados obtidos, sendo que entre os profissionais atuantes, há certo 

entre os profissionais não atuantes, uma 

vez que a maioria deles considerava ambos os quesitos (medidas corporais 

tilização de medidas corporais estáticas e dinâmicas nos projetos residenciais. 

 

se que dos atuantes, apenas um engenheiro e dois 

to que dos não atuantes, apenas um 

em contrapartida de onze arquitetos, isto é, novamente os 

se as justificativas mais freqüentes dos profissionais, de forma geral, 

o) das medidas corporais estáticas e dinâmicas para a 

uso da residência pelo usuário; 

Não consideram

Consideram

Sem resposta



99 
 

- Pois a mobilidade é muito importante; 

- Para a realização de tarefas simples de uma residência; 

- Para a rotina do uso da habitação, sob distintas formas;  

- É necessário em qualquer bom projeto; 

- Pois apenas as medidas estáticas não são suficientes; 

- Pelo uso dos espaços; 

- Para saber se o ambiente aceita a proposta dimensional; 

- Falta de conhecimento do assunto na época de atuação. 

A questão 28: “Na sua visão, qual a importância da contribuição da ergonomia 

e da antropometria na formação dos profissionais engenheiros e, sobretudo, 

dos arquitetos, no que diz respeito à correta aplicabilidade dimensional dos 

espaços habitacionais?”, procurou saber sobre o conhecimento ou opinião geral 

dos profissionais participantes a respeito de um tema fundamental para boa atuação 

profissional em relação ao ato de projetar, em princípio no âmbito das habitações 

sociais. Por ser uma questão aberta, propiciou aos participantes, liberdade para as 

respostas. Estas são transcritas a seguir: 

Primeiramente, as respostas dos profissionais atuantes: 

- A importância está no conforto ao fazer o uso da casa, como por exemplo, ao lavar 

louça, usar uma bancada, vaso sanitário, etc.; 

- Proporcionar maior conforto na utilização; 

- De grande importância para um bom desempenho projetual, trazendo conforto 

humano a qualquer tipo de construção, afinal projetamos para pessoas, e desta 

forma é imprescindível conhecer suas necessidades, sobretudo os limites e 

necessidades corporais; 

- Torna o ambiente mais agradável e saudável; 
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- Importante pela qualidade de vida às pessoas com projetos mais adequados (o que 

se torna muito difícil em projetos de moradia econômica);  

A partir deste ponto, as respostas dos profissionais não atuantes:  

- De extrema importância, visto que a habitação tem a função primordial de abrigo e 

deve proporcionar segurança e conforto no uso de espaços e equipamentos, 

necessários para a integridade física e mental de seus moradores; 

- Proporciona melhor utilização do ambiente construído pelo seu usuário, aliando 

funcionalidade e praticidade (principalmente nos dias atuais), nunca se esquecendo 

de projetar os ambientes pensando no futuro, com o possível envelhecimento do 

usuário (limitação de movimentos); 

- O bom profissional em projetos de arquitetura é aquele que não apenas 

desenvolve produtos com boa estética, mas aquele que consegue fazê-lo de forma 

funcional. Neste sentido, é essencial que o profissional disponha de conhecimentos 

em ergonomia e antropometria para poder aperfeiçoar suas concepções projetuais e 

dar qualidade ao ambiente projetado. Nos cursos de engenharia civil talvez não seja 

tão importante quanto nos cursos de arquitetura; 

- A ergonomia é necessária para a utilização dos espaços; para a movimentação das 

pessoas;  

- É extremamente importante, assim como utilizar na concepção dos projetos, todo 

conhecimento adicional para melhor utilização do espaço, a fim de a construção 

propicie um sentimento de conforto ao usuário; 

- Extremamente importantes para que o usuário sinta-se confortável em sua 

residência. Deve ser compatível também com funcionalidade das atividades, à 

salubridade, ao custo adequado à renda, porém sempre prevendo a qualidade de 

vida; 

- Para engenheiros civis não acredito que seja muito importante a não ser para os 

que desenvolvem projetos, mas para os arquitetos acredito que seja importante para 

que os projetos sejam desenvolvidos de uma forma que os usuários possam utilizar 

todos os espaços da sua casa da melhor forma possível; 



101 
 

- Beneficia todos os profissionais que estão preocupados com a qualidade do 

projeto, uma vez que poderá estabelecer facilmente uma melhor estruturação dos 

espaços, adaptando-o de forma ergonômica aos usos que lhe são cabíveis; 

- É muito importante; é necessário em qualquer bom projeto; 

- De grande importância, pois atualmente as necessidades e metragens mínimas 

exigidas em projeto não estão sendo respeitadas e as casas são construídas de 

modo inferior àquele que seria o ideal, e com isso a qualidade de vida fica 

prejudicada; 

- De grande importância para que a construção esteja adequada aos usuários e para 

que não haja a necessidade de reformas e/ou adaptações; 

- Projetar é um ato desenvolvido para seres humanos e depende diretamente das 

dimensões da população; 

- Fundamental para o uso dos espaços; 

- Fundamental, pois o projeto e a construção precisam proporcionar uma rotina mais 

prática e funcional; 

- A ergonomia e a antropometria são muito importantes para o dimensionamento dos 

espaços e para melhor atender o ser humano independente do lugar que ele esteja, 

tendo assim uma vida mais saudável em cada espaço de sua casa, trabalho e no dia 

a dia onde estiver (rua, parque, banco, entre outros lugares que permanecemos ou 

apenas estamos de passagem); 

- Necessárias para o correto dimensionamento dos ambientes e como 

consequência, o conforto dos moradores. 

Comparação entre as respostas: 

A seguir, foi estabelecida uma comparação entre as respostas das duas categorias 

dos profissionais, com o intuito de mostrar as diferenças e, sobretudo, destacar os 

pontos mais efetivos da discussão. 
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Enquanto os profissionais atuantes responderam de modo simples e sintético, houve 

maior variedade de respostas entre os profissionais não atuantes. Pode-se dizer que 

as diferenças das respostas são significativas. Basicamente os atuantes 

responderam que a importância da contribuição da ergonomia e da antropometria na 

formação dos profissionais normalmente está ligada a questões de conforto.  

Conforto, neste caso, pode ser entendido como o conforto (de um modo geral) que 

os usuários devem sentir ao utilizarem ou praticarem atividades nos ambientes da 

habitação. Para tanto, disseram ser importante conhecer as necessidades dos 

usuários, para contribuir com a qualidade de vida, a partir de projetos mais 

adequados. 

Já entre os profissionais não atuantes, as respostas foram mais elaboradas e com 

maior teor técnico (o que condiz com o maior tempo de atuação profissional na 

maioria dos casos). Foram elencadas questões além do conforto simplesmente. Ou 

seja, foram apontadas a funcionalidade e praticidade dos ambientes, sobretudo, em 

alerta ao envelhecimento da população e consequente redução dos movimentos, 

inerente à população idosa. 

Também foram mencionados outros aspectos como a comparação entre arquitetos e 

engenheiros civis. O engenheiro é visto como aquele que não coloca em prática as 

questões ergonômicas em seus projetos, diferentemente dos arquitetos. Estes são 

vistos como aqueles que interagem melhor às necessidades dos usuários 

adequando-as aos espaços mínimos, sobretudo, a respeito das habitações de 

interesse social. 

De forma geral, os profissionais não atuantes conseguiram associar a aplicação da 

ergonomia e da antropometria ao correto dimensionamento dos ambientes aliado a 

outras variáveis sobre a qualidade ambiental da habitação. E como consequência 

disso, o conforto dos usuários. 

4.3 Formulário aplicado aos usuários das habitações do PROMORE 

4.3.1 Parte 1 

Na parte 1 do formulário foram apresentadas questões sobre o perfil dos moradores, 

bem como sobre o da residência. Pôde-se aferir que a maior parte é constituída por 
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dois ou três moradores, sendo jovens casais com filhos pequenos ou casal de 

idosos. Já os demais casos são famílias com dois ou três filhos ou então uma única 

pessoa. Sobre a situação econômica do chefe de família, têm-se que a maior parte 

encontra-se empregada ou então aposentada. 

Em relação à escolaridade dos moradores (considerou-se todos os membros da 

família, não apenas do usuário participante da pesquisa), a maior parte dos 

moradores possui o ensino fundamental incompleto e curso superior completo, 

seguidos de ensino médio completo. Como foram incluídas na pesquisa bebês ou 

crianças pequenas que ainda não estudam, aparece também uma parcela de não 

alfabetizados.  

Outra questão abordada é se a família já morou em outro local antes. Os dados 

mostram-se praticamente equivalentes, sendo que quatro famílias já moraram em 

outro local antes enquanto que cinco não. Notadamente estes últimos são famílias 

que se formaram recentemente, sendo a habitação construída por intermédio do 

PROMORE a primeira moradia. Sobre aqueles que já moraram em outro local 

anteriormente, a maioria morou em casa, sendo que apenas uma família morou em 

uma edícula e outra em apartamento. 

A maioria dos participantes diz que a casa do PROMORE é maior em relação ao 

imóvel que moravam anteriormente. Já sobre o tempo que as famílias habitam a 

residência do PROMORE, o maior enquadramento está entre 2 e 5 anos, sendo que 

apenas dois casos estão entre 5 e 10 anos.  

Na questão 7: “A residência foi construída de acordo com o projeto 

arquitetônico elaborado pelo PROMORE?”, todos os usuários participantes 

responderam que sim. Na sequência, a pergunta 8: “De que modo a residência foi 

construída?”, de forma coincidente, todos os usuários também responderam que a 

construção se deu em uma única etapa. 

A questão 11: “Após a construção do projeto original, houve aumento de área 

construída?”, praticamente foi unânime as respostas dos usuários participantes, 

uma vez que oito deles responderam positivamente. Destes, cinco sabem dizer 

aproximadamente a metragem quadrada ampliada, sendo que em duas residências 

há projeto de ampliação, já nos três casos restantes, houve orientação do mesmo 



 

profissional responsável pelo projeto original. No entanto, três usuários das oito 

residências em que houve o aumento de área, não souberam dizer, provavelmente 

pelo fato de não ter havido a orientação 

terem a informação a respeito.

Em relação aos ambientes que foram ampliados, no geral, os mais mencionados 

foram em ordem crescente: lavanderia (sendo a maioria na saída da porta da 

cozinha), garagem, área de lazer (área coberta com espaço pa

outros itens referenciados foram banheiros (suíte e social), dormitório, despejo, 

aumento de um cômodo para instalação da cozinha (transformando

a cozinha em sala de jantar) e varanda.

Sobre a ampliação, os usuários pud

prevista desde a fase de elaboração do projeto original; 2) 

percebida durante a fase de construção do projeto original; e 3) 

percebida com o passar do tempo, após a utilizaç

maioria (cinco dos oito usuários que responderam positivamente sobre o aumento 

de área construída), afirmou

residência. A Figura 18 elucida o fato narrado.

Figura 18 – Comparação entre as possibilidades de ampliação verificadas nas residências visitadas.
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profissional responsável pelo projeto original. No entanto, três usuários das oito 

residências em que houve o aumento de área, não souberam dizer, provavelmente 

pelo fato de não ter havido a orientação profissional ou então realm

terem a informação a respeito.  

Em relação aos ambientes que foram ampliados, no geral, os mais mencionados 

foram em ordem crescente: lavanderia (sendo a maioria na saída da porta da 

cozinha), garagem, área de lazer (área coberta com espaço para churrasqueira). Já 

outros itens referenciados foram banheiros (suíte e social), dormitório, despejo, 

aumento de um cômodo para instalação da cozinha (transformando

a cozinha em sala de jantar) e varanda. 

Sobre a ampliação, os usuários puderam responder entre três opções: 1) 

prevista desde a fase de elaboração do projeto original; 2) 

percebida durante a fase de construção do projeto original; e 3) 

percebida com o passar do tempo, após a utilização da residência. Para tanto, a 

maioria (cinco dos oito usuários que responderam positivamente sobre o aumento 

afirmou que a necessidade da ampliação se deu após o uso da 

elucida o fato narrado. 
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Ainda no universo de ampliação (reformas e melhorias de um modo geral), foi 
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finalizações de acabamentos, entre outros. Neste quesito, o quadro é exatamente o 

inverso daquele que diz respeito a ampliação, discutido anteriormente.  

Sendo assim, dos nove usuários participantes, oito responderam que o imóvel não 

possui nenhum tipo de reforma. Todavia, mencionaram alguns itens de melhoria 

para o imóvel como, por exemplo, e de modo bem específico a colocação de forro 

de PVC no sótão do chalé (tipologia diferenciada do padrão do PROMORE, porém 

de grande êxito em termos construtivos e de satisfação pessoal dos usuários e do 

referido profissional). Ainda no chalé, o proprietário percebeu a necessidade de 

instalar uma mesa tipo balcão para integrar os ambientes sala de estar e cozinha, e 

assim conquistar um local de refeição mais apropriado, de acordo com as 

necessidades dos usuários.  

Ainda em relação aos itens de melhoria, outro proprietário mencionou a substituição 

de uma janela da sala de estar por uma porta de correr de aço e vidro com 

dimensão aproximada de 2,00m de largura. Consequentemente houve a 

desativação da porta de entrada (que porém não foi retirada) para ganhar espaço na 

área de refeição (balcão que integra a sala de estar e a cozinha) e consequente 

aumento de comodidade e funcionalidade do espaço em geral. Já em um outro 

caso, foram mencionadas a ampliação da varanda e da lavanderia, respectivamente 

nas saídas das portas de entrada (sala de estar) e cozinha, a fim de se proteger 

contra as intempéries. 

A última pergunta da parte 1 do formulário: “O projeto original, bem como o da 

ampliação (se for o caso), da residência atendeu às expectativas dos 

moradores?”,  questiona sobre a satifação dos moradores em relação ao projeto da 

habitação elaborado pelos respectivos profissionais do PROMORE. De mogo geral, 

têm-se uma boa aceitação, uma vez em oito residências as expectativas foram 

plenamente atendidas.  

Em apenas uma delas os proprietários julgaram ter atendido em parte, pois houve 

necessidade de ampliação (varanda e lavanderia). No entanto, percebe-se que é um 

caso isolado e, sobretudo, influenciado pela limitação da área construída (neste caso 

não em relação aos 70,00m² permitidos pelo PROMORE, mas sim em razão de a 

referida construção ser um financiamento e a metragem ser vinculada em 
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concordância com a verba destinada, de acordo com declaração de renda, entre 

outros quesitos burocráticos).  

4.3.2 Parte 2 

Na parte 2 do formulário, foram abordadas questões relativas às dimensões dos 

ambientes, bem como questões sobre conforto e ergonomia. 

De modo inicial, foi solicitado para que os moradores avaliassem a residência nos 

dias de hoje. Diante das opções ótima, boa, regular, ruim e péssima, apenas as 

categorias ótima e boa foram mencionadas, sendo que dos nove usuários 

participantes, seis avaliaram suas residências como ótimas enquanto que três 

avaliaram como boas.  

Em relação à avaliação sobre o conforto térmico nas residências, dentro dos 

quesitos confortável, pouco confortável, desconfortável, muito desconfortável, os 

moradores mencionaram apenas os dois primeiros, sendo que houve um destaque 

expressivo para o item confortável, citado por oito dos nove usuários participantes.  

Ainda em relação à questão sobre avaliação do conforto térmico, foi questionado em 

que ambientes os moradores preferem permanecer no verão, bem como no inverno. 

No verão, os ambientes mais apontados foram: a sala de estar (apontada seis 

vezes, sendo, pois o ambiente preferido) e dormitório do casal.  

Já no inverno, os ambientes mais citados foram também de forma expressiva, o 

dormitório (casal e/ou principal ou demais), seguido da sala de estar. Além disso, 

dois usuários mencionaram gostar de permanecer em todos os ambientes de suas 

residência no inverno. Já determinado usuário disse que considera todos os 

ambientes agradáveis para permanecer no verão e em contrapartida outro usuário 

disse que em nenhum deles prefere permanecer, ou seja, foi indiferente e não 

mostrou preferência por nenhum deles.  

Também no âmbito da análise do conforto térmico, foi solicitado que os moradores 

mencionassem o ambiente que avaliam como mais fresco no verão, bem como 

aquele ambiente que avaliam como mais quente no inverno. Para tanto, o ambiente 

apontado como sendo o mais fresco no verão foi (praticamente unânime) a sala de 

estar. Apenas um usuário mencionou o dormitório do casal e outro usuário nenhum 
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dos ambientes. Já em relação aos ambientes considerados mais quentes no 

inverno, o dormitório (casal e/ou principal ou demais) foi o mais apontado, sendo 

também citada  por apenas um usuário, a sala de estar; já outro usuário citou todos 

os ambientes. 

Já em relação ao conforto, no sentido de bem-estar, todos os usuários participantes 

avaliaram suas residências como confortável. Expressaram que se sentem mais 

aconchegantes, principalmente nos seguintes ambientes: sala de estar, dormitórios 

e área externa. E se sentem menos aconchegantes nos seguintes ambientes: 

banheiro, dormitório menor (terceiro dormitório) e cozinha. 

Ao responderem se todos os ambientes da residência são utilizados de acordo com 

suas funções, oito usuários responderam sim, enquanto que apenas um respondeu 

em parte. Este caso refere-se a uma sala de estar que é utilizada pela proprietária 

que trabalha em sua própria residência. Neste sentido, a sala de estar não é 

utilizada de modo pleno para sua real função; no entanto, ao mesmo tempo é o 

ambiente mais utilizado de modo coletivo pela família. 

Ainda em relação às funções dos ambientes, se utilizados de acordo com as suas 

funções ou não, nenhum dos usuários mencionou haver algum ambiente desativado. 

Os ambientes mais utilizados pela família de modo coletivo, foram os seguintes: a 

sala de estar (ambiente mais mencionado), seguido da cozinha. Outros ambientes 

não foram mencionados neste quesito. Já os ambientes menos utilizados pela 

família de modo coletivo, foram os dormitórios de forma geral. Tanto a cozinha 

quanto o banheiro foram apontados apenas uma vez cada um deles. 

Em relação ao tamanho, todos os usuários participantes, avaliaram os ambientes 

como suficientes. O ambiente mais citado que apresenta maiores dimensões, foi a 

sala de estar (com ou sem cozinha integrada), seguido da cozinha (apenas um caso) 

e do dormitório (apenas um caso e o único da residência). O ambiente mais 

apontado com menores dimensões foi o banheiro, seguido do dormitório (de visitas – 

segundo ou terceiro dormitório da residência) e da cozinha (apenas um caso). 

Ainda relacionado à questão dimensional dos ambientes, foi perguntado se os 

moradores verificam algum problema em algum ambiente da residência. Para este 

quesito, apenas um usuário relatou problemas na lavanderia. Os moradores, apesar 



 

de apontarem que de modo geral os ambientes de sua residência possuem espaços 

suficientes, disseram que 

possui espaços apropriados para lavar, secar e passar roupas; e também falta 

espaço para armários. Fica em um local de passagem entre a garagem, a entrada 

da cozinha e o acesso à área de laze

Questões relativas às condições de fluxos e/ou circulação entre os ambientes, bem 

como dentro dos ambientes, também foram apontadas

as opções ótimas, boas, regulares, ruins e péssimas, as condições 

concentraram-se apenas entre ótimas e boas, sendo que seis usuários relataram ser 

boas e três ótimas.  

Relativo às condições de fluxo dentro dos ambientes da residência, dentre as 

opções ótimas, boas, regulares, ruins e péssimas, as condições apontad

concentraram-se entre ótimas, boas e regulares

ótimas, três boas e apenas um usuário relatou que as condições são regulares. A 

Figura 19 ilustra as condições mencionadas para a qu

ambientes. 

Figura 19 – Avaliação das condições de fluxo e/ou circulação dentro de determinado ambiente da 

A única residência apontada como regular, em relação aos fluxos dentro dos 

ambientes, é um caso peculiar, uma vez que se trata de um chalé. Por possuir 

parede e/ou laje inclinada, os usuários tem dificuldade de se manterem em posição 
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de apontarem que de modo geral os ambientes de sua residência possuem espaços 

disseram que a lavanderia não foi bem projetada, uma vez que não 

possui espaços apropriados para lavar, secar e passar roupas; e também falta 

espaço para armários. Fica em um local de passagem entre a garagem, a entrada 

da cozinha e o acesso à área de lazer (pavimento superior). 

Questões relativas às condições de fluxos e/ou circulação entre os ambientes, bem 

como dentro dos ambientes, também foram apontadas. Entre os ambientes, dentre 

as opções ótimas, boas, regulares, ruins e péssimas, as condições 

se apenas entre ótimas e boas, sendo que seis usuários relataram ser 

Relativo às condições de fluxo dentro dos ambientes da residência, dentre as 

opções ótimas, boas, regulares, ruins e péssimas, as condições apontad

se entre ótimas, boas e regulares. Cinco usuários relataram serem 

ótimas, três boas e apenas um usuário relatou que as condições são regulares. A 

ilustra as condições mencionadas para a questão do fluxo dentro dos 

valiação das condições de fluxo e/ou circulação dentro de determinado ambiente da 

residência. 

A única residência apontada como regular, em relação aos fluxos dentro dos 

é um caso peculiar, uma vez que se trata de um chalé. Por possuir 

parede e/ou laje inclinada, os usuários tem dificuldade de se manterem em posição 
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de apontarem que de modo geral os ambientes de sua residência possuem espaços 

não foi bem projetada, uma vez que não 

possui espaços apropriados para lavar, secar e passar roupas; e também falta 

espaço para armários. Fica em um local de passagem entre a garagem, a entrada 
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ereta em uma das laterais da cama de casal alocada no único dormitório da 

residência.  

Como um adendo às questões referentes ao fluxo e/ou circulação entre os 

ambientes e dentro destes, foi questionado também se existe algum ponto de 

conflito em algum local da residência. Para tanto os usuários apontaram dados 

apenas para as condições de fluxo entre os ambientes. Cinco usuários apontaram 

que existe algum tipo de conflito enquanto que quatro responderam não haver 

nenhum tipo de conflito. Os pontos de conflitos mencionados foram os seguintes: 

- Escada de acesso à área de lazer (pavimento superior), tanto pela sua execução 

quanto pela proximidade com a lavanderia e a passagem para a garagem 

(residência 1); 

- Dormitório, devido à inclinação da laje (residência 2); 

- Configuração da cozinha ser retangular: há dificuldade para acomodar os móveis, 

principalmente a mesa, já que é o local de refeição (residência 3); 

- Sala de estar possui um espaço sem utilização, em razão do acesso ao corredor 

de circulação interna (residência 3); 

- Porta da sala era inutilizada; houve abertura para instalação de porta de correr em 

outra parede da sala de estar (residência 6); 

- Dormitório (único da residência), em razão de muitos móveis para acomodar muitos 

moradores (residência 9). 

Para a avaliação da iluminação e da ventilação naturais das residências, foi 

questionada a percepção dos moradores em relação ao tamanho das portas e 

janelas. Para tanto, o usuário deveria responder se os moradores as consideram 

exageradas, suficientes, regulares ou insuficientes. Neste sentido, tanto para a 

iluminação natural, bem como para a ventilação natural, todos apontaram que o 

tamanho das portas e janelas é suficiente. 

Primeiramente, em relação à iluminação natural, o ambiente melhor iluminado, foi de 

modo unânime, a sala de estar. Já o ambiente pior iluminado, teve uma variação de 

resposta, sendo os mais mencionados: banheiro, dormitórios (segundo ou terceiro 

da residência) e cozinha. 



 

Já em relação à ventilação natural, o ambiente melhor ventilado, também de forma 

unânime, foi a sala estar. Já o ambiente pior ventilado, também teve variação de 

resposta, sendo os ambientes, os mesmos mencionados na questão sobre 

iluminação natural, ou seja, banheiro, dormitórios (segundo ou terceiro da 

residência) e cozinha. 

Para a questão da ventilação natural, alguns usuários citaram algumas soluções que 

utilizam para melhorar para melhorar a ventilação, sendo estas: utilização de 

ventilador (de chão e de teto), ar condicionado, abertura de portas. No entanto, não 

foram citadas soluções para a melhoria da iluminação.

Em relação ao modo que os moradores percebem a temperat

residência, dentre as opções muito frio, frio, pouco frio e sem frio, a maioria dos 

usuários mencionou que os moradores de uma forma geral sentem frio, sendo que 

sete usuários optaram por esta opção. As outras duas opções citadas foram: p

frio e sem frio, sendo que apenas um usuário citou cada uma destas. A

frio não foi citada. A Figura 20 expressa os números apontados.

Figura 20 –

Os ambientes considerados mais frios foram a sala de estar e o dormitório do casal 

e/ou principal. Além disso, alguns usuários relataram que no inverno todos os 

ambientes da residência são frios. Especificamente um dos usuários mencionou que 

o dormitório do casal, com abertura para a fachada 

aos demais ambientes da residência.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Muito frio

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

e
 r

e
s
id

ê
n

c
ia

s

Já em relação à ventilação natural, o ambiente melhor ventilado, também de forma 

unânime, foi a sala estar. Já o ambiente pior ventilado, também teve variação de 

sendo os ambientes, os mesmos mencionados na questão sobre 

, ou seja, banheiro, dormitórios (segundo ou terceiro da 

Para a questão da ventilação natural, alguns usuários citaram algumas soluções que 

lhorar para melhorar a ventilação, sendo estas: utilização de 

ventilador (de chão e de teto), ar condicionado, abertura de portas. No entanto, não 

foram citadas soluções para a melhoria da iluminação. 

Em relação ao modo que os moradores percebem a temperat

residência, dentre as opções muito frio, frio, pouco frio e sem frio, a maioria dos 

usuários mencionou que os moradores de uma forma geral sentem frio, sendo que 

sete usuários optaram por esta opção. As outras duas opções citadas foram: p

frio e sem frio, sendo que apenas um usuário citou cada uma destas. A

Figura 20 expressa os números apontados. 

– Avaliação da temperatura nas residências durante o inverno.

ientes considerados mais frios foram a sala de estar e o dormitório do casal 
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Já em relação à ventilação natural, o ambiente melhor ventilado, também de forma 

unânime, foi a sala estar. Já o ambiente pior ventilado, também teve variação de 

sendo os ambientes, os mesmos mencionados na questão sobre 

, ou seja, banheiro, dormitórios (segundo ou terceiro da 

Para a questão da ventilação natural, alguns usuários citaram algumas soluções que 

lhorar para melhorar a ventilação, sendo estas: utilização de 

ventilador (de chão e de teto), ar condicionado, abertura de portas. No entanto, não 
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frio e sem frio, sendo que apenas um usuário citou cada uma destas. A opção muito 
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Algumas soluções para minimizar o frio foram apontadas: aquecedor (situação 

transitórias, sobretudo no inverno devido ao nascimento do filho), fechamento de 

portas e janelas. 

Em relação ao modo que os moradores percebem a temperatura no verão nas 

residências, dentre as opções muito calor, calor, pouco calor e sem calor, a maioria 

dos usuários mencionou que os moradores de uma forma geral sentem calor, sendo 

que seis usuários optaram por esta opção, enquanto que três optaram pela opção 

muito calor. As demais opções não foram apontadas.  

Os ambientes considerados mais quentes foram bem variados: cozinha, dormitório, 

sala integrada com cozinha. Notadamente estes ambientes situam-se à fachada 

oeste e/ou são mal ventilados. Algumas soluções para minimizar o calor foram 

apontadas, sendo: ventilador e ar condicionado. 

A questão 26 aborda sobre a falta de espaço: “Em relação aos espaços dos 

ambientes, de modo geral, os moradores sentem falta de espaço?” dos nove 

usuários participantes, cinco apontaram sentir falta de espaço enquanto que quatro 

disseram não sentir.  

Os ambientes considerados mais apertados foram variados: cozinha, despejo, 

banheiro, dormitório (segundo ou terceiro dormitório da residência), sala de estar. 

Em uma situação específica de uma residência (residência 9), o dormitório foi 

apontado como o mais apertado, em função da quantidade exagerada de móveis, 

bem como em função do número de pessoas que habitam a residência. De quatro 

pessoas, duas pessoas dormem no dormitório, enquanto que outras duas pessoas 

dormem de forma provisória na sala de estar, que também adquiriu a função de sala 

de costura, já que a proprietária trabalha em casa como costureira. Neste sentido, a 

sala de estar adquire três funções – sala de estar, sala de costura e dormitório.  

Essa é uma típica situação de casos de financiamento, em que a renda do 

proprietário está intrinsecamente ligada à metragem quadrada e, portanto, limita a 

área construída. Todavia, a prioridade de ampliação desta residência foi a 

construção de uma varanda no acesso à sala de estar, bem como a construção de 

uma lavanderia no acesso à cozinha, sobretudo para proteção das intempéries, bem 



112 
 

como para acomodação de mais um ambiente (lavanderia), não previsto inicialmente 

no projeto. 

O ambiente considerado mais espaçoso, na maioria dos casos, foi a sala de estar 

(com ou sem integração com a cozinha). Apenas em uma residência a cozinha foi 

apontada como o ambiente mais espaçoso (em contrapartida da sala de estar, que 

foi apontada como o ambiente mais apertado). 

Já em relação aos equipamentos e utensílios das residências, elencados no 

formulário: pia da cozinha, lavatório(s) do(s) banheiro(s), interruptores, janelas, 

portas, mobiliários em geral, para estes, foi solicitado que os usuários participantes 

mencionassem de forma geral, como os moradores os consideram.  

Em relação às alturas da pia da cozinha, do(s) lavatório(s) do(s) banheiro(s), dos 

interruptores e das janelas (ato de abertura), as opções foram: muito alta, boa, 

regular, baixa e muito baixa. Em relação à largura das portas, as opções foram: 

muito larga, boa, regular, estreita e muito estreita. Já para o tamanho dos mobiliários 

em relação ao ambiente que ocupam, as opções foram: muito grandes e bons. 

De todos os equipamentos e/ou utensílios mencionados, apenas a altura da pia da 

cozinha e do(s) lavatório(s) do(s) banheiro(s) apresentaram divergência de opinião 

quanto às opções. Ou seja, para a pia da cozinha, oito dos nove usuários 

participantes mencionaram que a altura está boa, enquanto que apenas um disse 

ser muito alta. Neste caso, a pia apresenta 93,5cm enquanto que o padrão desejável 

é entre 88,9cm e 91,4cm. Já para a pia do(s) banheiro(s), oito dos nove usuários 

participantes apontaram que a altura está boa, enquanto que apenas um disse ser 

regular. Neste caso, o lavatório apresenta 78,0cm enquanto que o padrão desejável 

é entre 81,3cm e 91,4cm. 

Em relação à altura e/ou largura dos outros itens elencados no formulário, a 

(interruptores, janelas e portas), foram avaliados como boas. Apesar de estes itens 

não constarem no referencial teórico, sobretudo nos padrões antropométricos de 

Panero e Zelnik (2013), são essenciais para a garantia do bom funcionamento 

destes elementos que se relacionam sob alguma forma às variáveis antropométricas 

e de conforto ambiental. 
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Já sobre o tamanho dos móveis, dentre as opções muito grandes e bons, todos os 

usuários apontaram que são bons. No entanto, de forma geral, pôde-se verificar que 

as residências possuem móveis padrões, de acordo com o ambiente que ocupam. 

Entretanto, há uma ressalva para a residência em que a sala de estar adquiriu tripla 

função. Uma mesa (cerca de 2,00m x 1,00m) instalada na referida sala, além das 

máquinas de costura, ocupam espaços consideráveis e reduzem as condições de 

fluxo e/ou circulação neste ambiente. 

Como continuidade ao detalhamento do formulário, em relação à preocupação da 

questão de adaptação à acessibilidade dos projetos arquitetônicos, no caso de 

pessoas com deficiência, foi questionado se havia algum morador com tais 

características ou condições. Para tanto, todos os usuários participantes 

responderam negativamente a esta questão. 

Em uma avaliação global da residência, em termos da satisfação dos usuários, não 

apenas em virtude de aspectos de conforto ambiental, bem como de aspectos 

antropométricos, buscou-se também obter dados em relação à qualidade construtiva 

destas residências. Justifica-se que, os aspectos construtivos possuem uma 

associação direta às questões de habitabilidade das residências, com enfoque ao 

conforto do usuário, sobretudo, no sentido de bem-estar.  

Assim sendo, a pergunta 34 do formulário: “De modo geral, como os moradores 

avaliam a qualidade construtiva da residência?, buscou saber a satisfação dos 

usuários moradores enquanto integridade física da construção que habitam, ou seja, 

do lar propriamente dito. Problemas construtivos denigrem não só a estética da 

edificação, como podem desestruturar ou corromper sonhos de tais famílias, 

especialmente pelo cunho do PROMORE, cujos objetivos sociais se aliam à 

personalização do imóvel e a realização de ideais. Os usuários avaliaram as 

residências como ótimas (seis) e boas (três). 

Em relação aos problemas construtivos ou patologias construtivas, cinco usuários 

responderam que suas respectivas residências possuem algum tipo de problema, 

enquanto que quatro responderam negativamente. Cinco residências foram 

apontadas com casos positivos de patologias construtivas. Entretanto, frisa-se que 

esta não é a real situação, uma vez que a pesquisadora pôde avaliar e verificou que 
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algumas residências apresentavam as referidas patologias, ainda que seus 

respectivos proprietários mencionassem o contrário. 

Os problemas relatados ou encontrados basicamente foram: fissuras gerais em 

paredes; trincas em cantos de janelas; trincas entre paredes (parte existente e parte 

ampliada); infiltração por insuficiência ou falta de rufo ou calha (elementos do 

telhado mal executados ou mal dimensionados); bolor em banheiro; trincas dilatação 

da laje; má qualidade do reboco. 

Ainda como parte de uma avaliação geral da residência e de modo complementar, 

pontos positivos e negativos sobre as residências foram indagados aos usuários. 

Para tanto, os pontos positivos da residência apontados foram:  

- Boa circulação de ar (ventilação); 

- Boa iluminação (iluminação natural); 

- Bom fluxo entre os ambientes; 

- Praticidade (chalé – sobretudo pelo tamanho enxuto); 

- Aconchegante; 

- Simplicidade; 

- Bom tamanho; 

- Bom aproveitamento dos espaços; 

- Boa disposição dos ambientes; 

- Bem arejada. 

Já em relação aos pontos negativos, têm-se os seguintes apontamentos: 

- Lavanderia mal projetada com falta de espaço, além de ser um local de passagem; 

- Escada mal dimensionada; 

- Falta de ventilação na área de lazer; 
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- Construção pequena; 

- Chama atenção por destoar da configuração do bairro (chalé); 

- Má execução do piso ou contrapiso, sendo que empoça água quando lava na sala 

de estar; 

- Restrição de metragem quadrada; 

- Porta da frente inutilizada foi transferida para a lateral. 

Além disso, outros elementos que estabelecem relação com aspectos construtivos 

versus os parâmetros antropométricos, também foram elencados em forma de um 

check list. Este se configurou como forma de complementação aos itens dos 

questionários e do formulário, sobretudo para uma maior proximidade com as 

repostas dos profissionais do PROMORE. O instrumento check list será detalhado 

posteriormente. 

4.4 Outros instrumentos  

4.4.1 Ficha de identificação das habitações  

Os dados obtidos por intermédio deste instrumento não tiveram a necessidade de 

serem detalhados sob forma de gráficos, uma vez que é um instrumento 

complementar para organização dos dados, associação com o check list, discussão 

dos resultados e elaboração das considerações finais. 

4.4.2 Check list de requisitos ergonômicos e de conforto ambiental  

Como já explanado no item Materiais e métodos, este instrumento visa, sobejamente 

a verificação das dimensões antropométricas de itens específicos dos ambientes 

das habitações, que estejam relacionados aos aspectos construtivos e com base 

nas referências antropométricas de Panero e Zelnik (2013). Também propõe 

averiguar das condições de conforto ambiental relacionadas à iluminação e 

ventilação naturais nos ambientes das habitações, por intermédio da metodologia 

APO, na visão do especialista. 
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Anteriormente ao detalhamento do check list, propriamente dito, é possível expor 

algumas observações especiais sobre a configuração das áreas de refeições, bem 

como dos equipamentos da cozinha (disposição da geladeira, do fogão e da 

bancada de trabalho – pia). 

A localização da área de refeição encontra-se na cozinha, na maioria das 

residências. Em três residências o local de refeição é o balcão e/ou mesa que 

integra a sala de estar e a cozinha e em apenas uma residência, a área de refeição 

ocorre externamente à cozinha, ou seja, na sala de jantar – ambiente localizado ao 

lado da cozinha. 

Sobre a disposição dos equipamentos da cozinha como, por exemplo, bancada, 

geladeira e fogão, conforme verificado na maioria das residências visitadas, esta 

disposição não se apresenta em linha reta, ou seja, pia centralizada com fogão e 

geladeira em suas respectivas laterais, na mesma parede. Na maioria das vezes, 

estes equipamentos estão dispostos em paredes diferentes, sendo parte na mesma 

parede e parte em parede lateral ou mesmo oposta, o que de certa forma, pode vir a 

comprometer espaços de circulação dentro deste ambiente e entre os demais 

ambientes adjacentes. 

Parte 1: requisitos ergonômicos 

Os requisitos ergonômicos presentes no check list permeiam os aspectos 

construtivos das residências, ou seja, consistem naqueles estritamente relacionados 

ao ato de projetar, de dimensionar os ambientes e os equipamentos que compõem 

estes. Questões como espaços de circulação, alturas de equipamentos, entre 

outros, elencados de acordo com os seguintes ambientes: sala de estar, área de 

refeição, cozinha, dormitório principal, demais dormitórios e banheiro.  

Para todos os itens, as medidas foram aferidas in loco durante a visita. Após, com o 

intuito de se fazer comparativos com o referencial teórico apresentado, confrontou-

se dimensões levantadas com as referências antropométricas de Panero e Zelnik 

(2013). Os comparativos mencionados são apresentados nas figuras 21 a 46, sendo 

divididas de acordo com os ambientes estudados. 
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Na sala de estar, o item espaços de circulação, quer seja entre sofás e/ou outros 

mobiliários, possui margem de referência entre 76,2cm e 91,4cm. Apenas uma 

residência atende totalmente, enquanto que quatro atendem parcialmente e quatro 

não atendem. A Figura 21 evidencia a dimensão ideal para espaços livres entre os 

mobiliários para salas de estar. As Figuras 22 a 25 ilustram de forma comparativa 

algumas medidas verificadas nas residências visitadas. 

Figura 21 – Espaços livres entre mobiliários 
para salas de estar. 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 136). 

Figura 22 – Espaço de circulação (entrada 
pela sala de estar – residência 7), com apenas 

30cm está bem abaixo do parâmetro 
recomendável. 

 

 

Figura 23 – Espaço de circulação (entrada 
pela sala de estar – residência 8), com 100cm 

está dentro do parâmetro recomendável. 

 

 

 

Figura 24 – Espaço de circulação (entrada 
pela sala de estar – residência 9), com 62cm 

está abaixo do parâmetro recomendável. 
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Figura 25 – Espaço de circulação entre sofá e 
mesinha (residência 7), com apenas 48cm 
está abaixo do parâmetro recomendável. 

 

Em relação aos  espaços livres ideais, têm-se a referência de 121,9cm – 152,4cm. 

Sete residências atendem parcialmente a este item, enquanto que uma não atende e 

outra atende totalmente. As figuras 26 e 27 ilustram de forma comparativa a 

dimensão ideal e a dimensão verificada. 

Figura 26 – Espaços livres de circulação na 
sala de estar (planta). 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 135). 

Figura 27 – Espaço livre de circulação entre 
sofá e parede/corredor de circulação 

(residência 8) com 197cm está acima do 
parâmetro recomendável. 

 

Nas áreas de refeições, o item espaços livres para acomodação das cadeiras (ou 

assentos), ou seja, aquele espaço mínimo para acomodar a pessoa, sem considerar 

circulação de pessoas atrás do encosto, possui margem de referência entre 45,7cm 
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e 61,0cm. Oito residências atendem parcialmente, enquanto apenas uma não 

atende. A Figura 28 evidencia a dimensão ideal para acomodação de cadeiras nas 

áreas de refeição. As Figuras 29  e 30 ilustram de forma comparativa as medidas 

verificadas nas residências visitadas. 

Figura 28 – Mesa de quatro lugares para café 
da manhã ou refeições (planta). 

 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 142). 

Figura 29 – Espaço livre para acomodação de 
cadeira (residência 1), com 40cm está abaixo 

do parâmetro recomendável. 

 

 

Figura 30 – Espaço livre para acomodação das 
banquetas, na área de refeição (residência 6), com 

110cm é compatível com parâmetro recomendável. 

 

Os espaços livres de circulação nas áreas de refeição possuem margem de 

referência entre 91,4cm e 106,7cm. Seis residências atendem parcialmente, 

enquanto que uma atende totalmente e outra não atende. A Figura 31 ilustra as 
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dimensões ideais para espaços de circulação nas áreas de refeição. As Figuras 32 a 

34 ilustram de forma comparativa as medidas verificadas nas residências. 

Figura 31 – Mesa de quatro lugares para café 
da manhã ou refeições (planta). 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 142). 

Figura 32 – Espaço livre para circulação na 
área de refeição (residência 8), com 70cm é 

parcialmente compatível com parâmetro 
recomendável. 

 

 

Figura 33 – Espaço livre para circulação na 
área de refeição (residência 7), com 1,50m é 

compatível com parâmetro recomendável. 

 

Figura 34 – Espaço livre para circulação na 
área de refeição (residência 9), com 82cm não 

é compatível com parâmetro recomendável. 

 

Sobre a cozinha, a Figura 35 ilustra dimensões referente a instalação da bancada da 

cozinha (considera-se tanto área molhada quanto área seca); sendo a altura ideal da 

bancada, de 88,9cm a 91,4cm. Quatro residências atendem parcialmente, três não 

atendem, enquanto que duas atendem totalmente. A Figura 36 mostra a dimensão 

ideal da altura da bancada da cozinha de uma residência. 
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Figura 35 – Área da bancada da cozinha 
(corte). 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 160). 

Figura 36 – Altura da bancada (residência 1), 
com 90cm é compatível com parâmetro 

recomendável. 

 

Em relação aos dormitórios, a Figura 37  ilustra os espaços de circulação entre as 

camas e/ou entre demais mobiliários, com o mínimo de 91,4cm. Em relação aos 

dormitórios principais, sete residências não atendem às dimensões desejadas; 

apenas duas atendem de forma parcial e nenhuma atende totalmente.  

Já em relação aos dormitórios secundários, três residências atendem de forma total 

e três não atendem. Apenas uma atende de forma parcial, enquanto que para duas 

residências não foi contabilizado respostas, uma vez que possuem um único 

dormitório. As Figuras 38 e 39 ilustram as medidas verificadas nas residências.  

Figura 37 – Espaços de circulação nos 
dormitórios (corte/vista). 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 151). 

Figura 38 – Circulação entre a cama e a parede 
é prejudicada, em razão da laje inclinada e 

pelos 40cm até a parede (chalé – residência 2). 
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Figura 39 – Circulação com apenas 37cm entre a 
cama e guarda-roupas do único dormitório 

(residência 9) não é compatível com o parâmetro. 

 

Para  ilustrar o banheiro, são expostas imagens sobre os seguintes itens: a altura do 

lavatório, altura do chuveiro e eixo do chuveiro. Em  relação à altura do lavatório, 

considera-se entre 81,3cm e 91,4cm. Este item destaca-se positivamente dos 

demais até então relatados, pois apresenta um maior número de residências 

enquadradas no item atende totalmente; três atendem de forma parcial, enquanto 

que apenas uma não atende às dimensões apropriadas. A Figura 40 ilustra a altura 

ideal do lavatório e as Figuras 41 a 43 ilustram as medidas verificadas nas 

residências visitadas. 

Figura 40 – Altura do lavatório (corte/vista). 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 165). 

Figura 41 – Banheiro social (residência 1) com 
lavatório com altura 78cm está abaixo do 

recomendável. 
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Figura 42 – Banheiro (residência 7) com 
lavatório com altura 82cm está dentro do 

recomendável. 

 

Figura 43 – Banheiro (residência 8) com 
lavatório com altura 97cm está acima do 

recomendável. 

 

A Figura 44 retrata a altura ideal do chuveiro (mínimo de 182,9cm ou 1,82m) e a 

largura ideal do eixo do chuveiro (mínimo de 45,7cm). Para este quesito, todas as 

residência atenderam plenamente às dimensões antropométricas apresentadas. 

No entanto, ainda no que diz respeito ao eixo18 do chuveiro, para este item também 

há um destaque positivo, uma vez que a maioria das residências atendem 

completamente. As Figuras 45 e 46 ilustram as medidas dos itens abordados, 

verificadas nas residências visitadas. 

Figura 44 – Altura do chuveiro (corte/vista). 

 

Fonte: adaptado de Panero e Zelnik  

(2013, p. 167). 

Figura 45 – Altura do chuveiro (residência 6) 
com 190cm está dentro da referência mínima. 

 

                                                      
18

 Distância entre o centro do chuveiro e a parede e/ou perfil do box. 
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Figura 46 – Eixo do chuveiro (residência 1) com 
40cm da parede não está de acordo com a 

referência mínima. 

 

Para retratar os aspectos antropométricos verificados nas residências, são 

elencadas as seguintes categorias: atende totalmente, atende parcialmente, não 

atende. A intenção é enquadrar aos padrões antropométricos sugeridos por Panero 

e Zelnik (2013). Sobre estas categorias, é possível saber que: 

1) Para a categoria atende totalmente, no geral as residências se mantiveram em 

um mesmo patamar, pois não houve grandes oscilações; as residências 2 e 9 são 

aquelas que possuem mais itens apontados e a residência 6 é a que possui menos 

itens (apenas dois); 

2) Para a categoria atende parcialmente, há destaque para quatro residências (3, 

5, 6 e 8), ou seja, mais itens que atendem parcialmente foram encontradas nestas 

residências; 

3) Para a categoria não atende, duas residências (1 e 4) se destacam por 

apresentarem cinco itens, enquanto que outras duas (6 e 8) apresentam apenas um 

item cada. 

De modo resumido, é possível verificar que apenas duas residências (2 e 9), 

apresentam apenas quatro itens na categoria atende totalmente. Em relação à 

categoria atende parcialmente há o predomínio de residências, com destaque para 

quatro residências (3, 5, 6 e 8). Existem na maior parte das residências itens 



 

presentes na categoria não atende, com destaque para duas residências (1 e 4), 

com cinco itens cada. As residências 2 e 7 foram aquelas que apresentaram as 

categorias dos itens estudados de forma mais equilibrada.

A Figura 47 retrata os aspec

conforme descrito anteriormente.

Figura 47 – Quantidade de aspectos antropométrico

Ainda na parte 1 do check list

verificação geral em alguns itens como, por exemplo, dimensões gerais dos diversos 

ambientes, se são apropriados ou não, a fim de uma comparação geral entre as 

residências visitadas. Neste ponto foi colocado em prática a metodologia 

por intermédio de análise de especialista, ou seja, a pesquisadora com sua 

contribuição profissional 

determinadas condições, 

classificações: itens apropriad

A base referencial para tais classificações validam

pesquisadora, adquirido ao longo dos anos de atuação profissional, bem como por 

intermédio do Código de Edificações 
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presentes na categoria não atende, com destaque para duas residências (1 e 4), 

com cinco itens cada. As residências 2 e 7 foram aquelas que apresentaram as 

categorias dos itens estudados de forma mais equilibrada. 

retrata os aspectos antropométricos verificados nas residências, 

conforme descrito anteriormente. 

uantidade de aspectos antropométricos verificados e categorizados (

categorias). 

check list, de modo complementar e paralelo,

verificação geral em alguns itens como, por exemplo, dimensões gerais dos diversos 

ambientes, se são apropriados ou não, a fim de uma comparação geral entre as 

residências visitadas. Neste ponto foi colocado em prática a metodologia 

por intermédio de análise de especialista, ou seja, a pesquisadora com sua 

contribuição profissional enquanto arquiteta. Para tanto, para averiguar 

determinadas condições, no instrumento adotado, estipulou

classificações: itens apropriados, parcialmente apropriados e não apropriados.

A base referencial para tais classificações validam-se pelo repertório geral da 

pesquisadora, adquirido ao longo dos anos de atuação profissional, bem como por 

intermédio do Código de Edificações de Bauru, o qual estabelece dimensões 
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Não atende
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presentes na categoria não atende, com destaque para duas residências (1 e 4), 

com cinco itens cada. As residências 2 e 7 foram aquelas que apresentaram as 

tos antropométricos verificados nas residências, 

s verificados e categorizados (comparação por 

 

, de modo complementar e paralelo, foi realizada uma 

verificação geral em alguns itens como, por exemplo, dimensões gerais dos diversos 

ambientes, se são apropriados ou não, a fim de uma comparação geral entre as 

residências visitadas. Neste ponto foi colocado em prática a metodologia de APO 

por intermédio de análise de especialista, ou seja, a pesquisadora com sua 

arquiteta. Para tanto, para averiguar 

estipulou-se as seguintes 

os, parcialmente apropriados e não apropriados. 

se pelo repertório geral da 

pesquisadora, adquirido ao longo dos anos de atuação profissional, bem como por 

qual estabelece dimensões 
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mínimas para projetos de edificações em geral e sobretudo para as habitações de 

interesse social, foco desta pesquisa. 

Ademais, e sobejamente de grande valia, são também considerados os padrões 

antropométricos estudados

desta pesquisa. Estes reforçam toda a questão da habitabilidade para a unicidade 

da habitação de interesse social, uma vez que o padrão de dimensionamento 

humano deve ser igualmente previsto para não perder sua id

no espaço construído de qualquer ordem. 

A Figura 48 retrata os mesmos itens gerais verificados nas residências

conforme as categorias (atende totalmente, atende parcialmente, não atende). Neste 

sentido, é possível visuali

se destaca, com maior número de itens por residência, sendo a maior quantidade 

encontrada na residência 4. Na categoria atende parcialmente, a residência 4 foi a 

única que apresentou apenas um item, e

oscilação entre dois e quatro itens. E em relação à categoria não atende, com 

exceção da residência 3 e 4, as demais apresentaram apenas um item, tal como 

exemplificado anteriormente.

Figura 48 – V
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mínimas para projetos de edificações em geral e sobretudo para as habitações de 

interesse social, foco desta pesquisa.  

Ademais, e sobejamente de grande valia, são também considerados os padrões 

antropométricos estudados (Panero e Zelnik; e Boueri) e apresentados ao longo 

reforçam toda a questão da habitabilidade para a unicidade 

da habitação de interesse social, uma vez que o padrão de dimensionamento 

humano deve ser igualmente previsto para não perder sua identidade e referência 

no espaço construído de qualquer ordem.  

os mesmos itens gerais verificados nas residências

conforme as categorias (atende totalmente, atende parcialmente, não atende). Neste 

sentido, é possível visualizar que a categoria atende totalmente é aquela que mais 

se destaca, com maior número de itens por residência, sendo a maior quantidade 

encontrada na residência 4. Na categoria atende parcialmente, a residência 4 foi a 

única que apresentou apenas um item, enquanto que dentre as demais há uma 

oscilação entre dois e quatro itens. E em relação à categoria não atende, com 

exceção da residência 3 e 4, as demais apresentaram apenas um item, tal como 

exemplificado anteriormente. 

Verificação de itens gerais (comparação por residências
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mínimas para projetos de edificações em geral e sobretudo para as habitações de 

Ademais, e sobejamente de grande valia, são também considerados os padrões 

e apresentados ao longo 

reforçam toda a questão da habitabilidade para a unicidade 

da habitação de interesse social, uma vez que o padrão de dimensionamento 

entidade e referência 

os mesmos itens gerais verificados nas residências e avaliados 

conforme as categorias (atende totalmente, atende parcialmente, não atende). Neste 

zar que a categoria atende totalmente é aquela que mais 

se destaca, com maior número de itens por residência, sendo a maior quantidade 

encontrada na residência 4. Na categoria atende parcialmente, a residência 4 foi a 

nquanto que dentre as demais há uma 

oscilação entre dois e quatro itens. E em relação à categoria não atende, com 

exceção da residência 3 e 4, as demais apresentaram apenas um item, tal como 

comparação por residências). 
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Parte 2: requisitos de conforto ambiental

Tal como no último item referente aos requisitos ergonômicos, para a avaliação das 

condições de conforto ambiental das residências, naquilo que concerne à iluminação 

e ventilação naturais, com base no mesmo argumento

gerais, também foi aplicada a metodologia 

Ainda sobre a iluminação natural, a 

totalmente em comparação com as demais categorias. Apenas

(chalé) possui menos itens que se enquadram totalmente, uma vez que possui 

algumas aberturas reduzidas em razão da largura do ambiente em relação à 

inclinação excessiva do telhado. Muitas residências das outras categorias 

apresentam poucos itens e/ou não se configuram como tal.

Figura 49 – Requisitos de conforto ambiental sob a

A Figura 50, muito semelhante à caracterização da iluminação natural

natural também revela 

comparação com as demais categorias. Apenas a residência 2 (chalé) possui menos 

itens que se enquadram totalmente, tal como argumentado 
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Parte 2: requisitos de conforto ambiental 

Tal como no último item referente aos requisitos ergonômicos, para a avaliação das 

condições de conforto ambiental das residências, naquilo que concerne à iluminação 

o naturais, com base no mesmo argumento, da verificação dos itens 

aplicada a metodologia de APO.  

Ainda sobre a iluminação natural, a Figura 49 um destaque para a categoria atende 

totalmente em comparação com as demais categorias. Apenas

(chalé) possui menos itens que se enquadram totalmente, uma vez que possui 

algumas aberturas reduzidas em razão da largura do ambiente em relação à 

inclinação excessiva do telhado. Muitas residências das outras categorias 

itens e/ou não se configuram como tal. 

equisitos de conforto ambiental sob avaliação da iluminação natural (c
categorias). 

semelhante à caracterização da iluminação natural

também revela um destaque para a categoria atende totalmente em 

comparação com as demais categorias. Apenas a residência 2 (chalé) possui menos 

itens que se enquadram totalmente, tal como argumentado no fragmento que trata 
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Tal como no último item referente aos requisitos ergonômicos, para a avaliação das 

condições de conforto ambiental das residências, naquilo que concerne à iluminação 

, da verificação dos itens 

um destaque para a categoria atende 

totalmente em comparação com as demais categorias. Apenas a residência 2 

(chalé) possui menos itens que se enquadram totalmente, uma vez que possui 

algumas aberturas reduzidas em razão da largura do ambiente em relação à 

inclinação excessiva do telhado. Muitas residências das outras categorias 

valiação da iluminação natural (comparação por 
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A maioria das ampliações foi resultado da percepção dos usuários com o passar do 

tempo, sendo que em apenas duas residências, a ampliação já estava prevista e em 

outra, a ideia de ampliar deu-se no decorrer da obra. No entanto, em relação ao 

projeto original, todas as residências foram construídas em uma única etapa, ou 

seja, sem interrupção e de acordo com o projeto aprovado pelos órgãos municipais. 

De modo geral em todas as residências os ambientes são utilizados para suas 

respectivas funções e não foram detectados ambientes desativados. Em apenas 

uma residência, a sala de estar possui tripla função, uma vez que a moradia possui 

apenas um dormitório e muitos moradores, além do que a proprietária também utiliza 

o referido local para seu ofício. 

A Tabela 4 relaciona os seis profissionais autores dos projetos arquitetônicos 

analisados, suas áreas de formação e a quantidade das residências, identificadas 

por seus respectivos números. 

Tabela 4 – Profissionais, suas respectivas formações e residências avaliadas. 

Profissional Formação 
Residências avaliadas 

(quantidade / número da residência) 

1 Arquiteto 1          /          1 

2 Arquiteto    2          /        2 e 5 

3 Engenheiro civil 1          /          3 

4 Arquiteto    2          /        4 e 7 

5 Arquiteto 1          /          6 

6 Arquiteto    2          /        8 e 9 

Do total de profissionais que tiveram seus projetos verificados, cada um dos três 

arquitetos (não atuantes), teve duas residências estudadas. Os demais profissionais 

tiveram apenas uma residência cada um. 

Com exceção de um arquiteto não atuante, os demais profissionais mencionaram ter 

cursado alguma disciplina específica sobre procedimento de dimensionamento dos 

ambientes para o exercício de projetos arquitetônicos durante o curso de graduação.  
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Em relação à utilização de técnicas e/ou modelos de dimensionamento, três 

arquitetos (não atuantes) mencionaram que utilizam e/ou utilizavam, enquanto que 

os outros três profissionais não utilizam e/ou utilizavam. Os métodos e/ou técnicas 

de dimensionamento mais conhecidos e/ou utilizados foram: Ernest Neufert, Nuno 

Portas e Julius Panero. É nítida a falta de conhecimento por parte dos profissionais 

de um modo geral; poucos conhecem outros métodos indicados nos questionários. 

Ainda assim, foram mencionadas outras referências (não relacionados nos 

questionários): Gildo A. Montenegro e o Manual de Habitação da Caixa Econômica 

Federal, como eventuais consultas. 

Foram feitas associações a outras fontes de dados dimensionais, sobretudo a fim de 

comparar os Códigos de Obras Municipal, de Edificações e o Sanitário com alguns 

manuais de técnicas dimensionais como Ernest Neufert, Panero e o método 

ergonômico de Jorge Boueri. Notou-se, pois que o conhecimento e que, sobretudo a 

utilização dos referidos códigos foi unânime, evidenciando que são as referências 

mais empregadas, possivelmente pela exigência dos órgãos municipais envolvidos 

no processo de aprovação dos projetos de construção como um todo.  

Houve ainda um baixíssimo apontamento sobre o método ergonômico de Boueri, 

(ainda que não apontado em outra questão do questionário). Tal fato pode estar 

relacionado à nomenclatura ergonômico, que de alguma forma pode ter induzido os 

profissionais a assinalarem este item, uma vez o título da pesquisa exibe a 

nomenclatura ergonomia. De modo complementar, o Manual do Construtor também 

foi citado por um engenheiro civil participante (no entanto, sem residência avaliada). 

Ainda sobre os requisitos e/ou fontes de dimensionamento que os profissionais 

consideram importantes para projetar as edificações (além dos Códigos de Obras, 

de Edificações e Sanitário), outros itens se revelam importantes, como o sistema 

construtivo e de uso e forma dos ambientes, arranjo e/ou layout, fluxograma de 

circulação, custo e manutenção; conforto ergonômico e por último, conforto térmico 

e acústico.  

A utilização dos códigos mencionados é uma constante entre os profissionais. 

Entretanto estes são alvo de controvérsia. Quatro profissionais os consideram com 

dimensões parcialmente adequadas, enquanto três os consideram inadequadas. 
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Outros quesitos também foram indicados; são eles: dimensões dos ambientes em 

função do recurso financeiro; dimensões adequadas para que atividades 

domiciliares tenham segurança e conforto; e dimensões dos ambientes em função 

da estética da edificação. Este último foi o menos apontado, notadamente em razão 

dos objetos de estudo fazerem parte de um programa de cunho social, alem do que 

a valorização estética geralmente onera a construção. 

A Tabela 5 relaciona os profissionais e os seguintes apontamentos: disciplinas 

cursadas na graduação (sobre procedimentos de dimensionamento dos ambientes); 

técnicas dimensionais utilizadas nos projetos arquitetônicos; parâmetros 

antropométricos; e medidas corporais estáticas e dinâmicas. 

Tabela 5 – Profissionais e itens apontados. 

 

Profissional 

Cursou 
disciplina 

sobre 
dimensio-
namento? 

Utiliza ou 
utilizou 
técnicas 

dimensionais? 

Utiliza ou utilizou 
parâmetros 

antropométricos?  

Utilizam 
medidas 
corporais 

estáticas e 
dinâmicas? 

1 Sim Sim Sim Sim 

2 Sim Sim Sim Sim 

3 Não Não Não Não 

4 Não Não Não Não 

5 Sim Não Sim Sim 

6 Sim Sim Sim Sim 

4.5.1 Sobre os aspectos antropométricos 

Aqui foram tratadas as informações relacionadas aos aspectos antropométricos 

aferidos nas residências analisadas. Estes foram associados aos parâmetros 

antropométricos de Panero e Zelnik (2013).  

Os dados foram discutidos de acordo com as categorias apresentadas nas Tabelas 

6 a 10, profissional a profissional. Salienta-se que alguns possuem dois projetos 

analisados. Portanto, as discussões, ora são de forma geral (considera vários 
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ambientes e os compara), ora são especificadas (pelo número da residência em 

questão e seus respectivos ambientes).  

Esta discussão será constantemente respaldada pela Tabela 5, a qual apresenta 

uma compilação das informações prestadas pelos profissionais a respeito dos seus 

conhecimentos sobre ergonomia, aspectos dimensionais, dados antropométricos 

(estáticos e dinâmicos). Outra informação importante: ter cursado ou não na 

graduação, alguma disciplina que contribuísse para os aspectos 

dimensionais/antropométricos estabelecidos nesta discussão. 

Para tanto, os itens antropométricos verificados foram avaliados de forma global e 

por profissional (não por residência). Como complemento, tais informações foram 

comparadas aos métodos antropométricos de Boueri (2008) e ao Código de Obras 

de Bauru. As informações foram averiguadas quanto à compatibilidade das 

dimensões mínimas pertinentes ao projeto de edificações habitacionais. 

As Tabelas 6 a 10 relacionam as seguintes categorias: atende (atende(m) 

totalmente); parcial (atende(m) parcialmente); e não atende (não atende(m)). 

Cada tabela refere-se a um determinado ambiente, com seus respectivos itens de 

avaliação. 

A Tabela 6 ilustra os itens avaliados do ambiente sala de estar. 

Tabela 6 – Avaliação dos parâmetros antropométricos das salas de estar. 

Profissional Espaços de circulação entre 
mobiliários 

Espaços livres 

1 Não atende Parcial 

2 Não atende / Atende Parcial / Parcial 

3 Parcial Parcial 

4 Parcial / Não atende Parcial / Não atende 

5 Parcial Parcial 

6 Parcial / Não atende Não atende / Atende 
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A Tabela 7 ilustra os itens avaliados das áreas de refeição. 

Tabela 7 – Avaliação dos parâmetros antropométricos das áreas de refeição. 

Profissional Espaços livres para 
acomodação das cadeiras 

Espaços livres de circulação 

1 Não atende Parcial 

2 Parcial/ Parcial Parcial / Parcial 

3 Parcial Parcial 

4 Parcial / Parcial Atende / Parcial 

5 Parcial Parcial 

6 Parcial / Parcial Não atende / Não atende 

A Tabela 8 ilustra os itens avaliados das cozinhas. 

Tabela 8 – Avaliação dos parâmetros antropométricos das cozinhas. 

Profissional Altura da bancada de trabalho 
(pia molhada + seca) 

Espaços livres de circulação 

1 Atende Parcial 

2 Não atende / Parcial Atende / Parcial 

3 Parcial Parcial 

4 Não atende / Parcial Não atende / Parcial 

5 Parcial Parcial 

6 Parcial / Parcial Não atende / Parcial 

A Tabela 9 ilustra os itens avaliados dos dormitórios, tanto os principais (a maioria 

trata-se do dormitório do casal) quanto os secundários (segundo e/ou terceiros 

dormitórios).  

 



134 
 

Tabela 9 – Avaliação dos parâmetros antropométricos dos dormitórios principais e secundários. 

Profissional Espaço de circulação entre a 
cama(s) e demais mobiliários  

(dormitório principal) 

Espaço de circulação entre a 
cama(s) e demais mobiliários  

(dormitórios secundários) 

1 Não atende Parcial 

2 Não atende / Parcial Atende / Parcial 

3 Parcial Parcial 

4 Não atende / Parcial Não atende / Parcial 

5 Parcial Parcial 

6 Parcial / Parcial Não atende / Parcial 

A Tabela 10 ilustra os itens avaliados dos banheiros. 

Tabela 10 – Avaliação dos parâmetros antropométricos dos banheiros. 

Profissional Altura do lavatório Altura do 
chuveiro 

Eixo do chuveiro 

1 Não atende Atende Não atende 

2 Atende / Parcial Atende / Atende Atende / Atende 

3 Atende Atende Atende 

4 Atende / Atende Atende / Atende Não atende / Não atende 

5 Parcial Atende Não atende 

6 Parcial / Atende  Atende / Atende Atende / Atende 

 

- Profissional 1: (1 projeto analisado) 

Respondeu positivamente a todos os apontamentos da Tabela 4. 

Apenas a cozinha e o banheiro possuem pelo menos um item que atende 

totalmente algum requisito antropométrico mencionado. O banheiro apresenta mais 

itens que não atendem em relação àqueles que atendem totalmente. A cozinha 
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atende parcialmente outro item. Nos demais ambientes (sala de estar, área de 

refeição e dormitórios) os itens atendem parcialmente e/ou não atendem. 

De modo geral, ainda que a categoria atende totalmente tenha aparecido apenas 

duas vezes, a residência apresenta uma boa funcionalidade dos ambientes. 

Entretanto, não está coerente, de acordo com os valores referenciais analisados e, 

portanto, não foi o suficiente para projetar a residência com os padrões mínimos 

necessários em todos os ambientes, a fim de se garantir uma boa aplicabilidade dos 

aspectos antropométricos expostos. 

- Profissional 2: (2 projetos analisados) 

Respondeu positivamente a todos os apontamentos da Tabela 4. 

A área de refeição atende parcialmente em ambos os projetos. Nos demais 

ambientes, pelo menos uma das duas residências analisadas atende totalmente. O 

banheiro foi o ambiente em ambas as residências, em que mais itens atende 

totalmente.  

Os aspectos que não atendem, encontram-se nos seguintes ambientes: sala de 

estar, dormitório principal e banheiro (todos da mesma residência). A outra 

residência não obteve nenhum item que não atende aos aspectos estudados. 

Especificamente a tipologia do chalé, obteve mais itens que não atendem em 

contrapartida da outra residência de tipologia convencional, que apenas atende 

totalmente ou atende parcialmente. 

Portanto, o profissional tendo respondido positivamente aos itens da Tabela 4, foi 

mais coerente para a residência de tipologia convencional, uma vez que a mesma 

não apresentou nenhum item que não atendeu os padrões mínimos necessários. 

De qualquer forma, o chalé, apesar de suas restrições em relação, sobretudo, à 

questão da parede e/ou laje inclinada, apresenta um bom fluxo entre os ambientes. 

Já a outra residência projetada pelo profissional, com uma área construída maior, 

possui mais espaços de circulação entre os mobiliários, bem como com 

equipamentos melhor locados.  
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- Profissional 3: (1 projeto analisado) 

Respondeu negativamente a todos os apontamentos da Tabela 4. 

Mesmo este profissional tendo respondido negativamente a todos os quesitos da 

Tabela 4, a maioria dos itens atende parcialmente e nenhum item não atende. 

Apenas no banheiro, todos os itens atendem totalmente. Nos demais ambientes 

(sala estar, cozinha, dormitórios), todos atendem parcialmente. 

Portanto, o profissional teve uma avaliação positiva, apesar de não possuir 

conhecimentos sobre dimensões e/ou padrões antropométricos. Houve de certa 

forma, coerência para o projeto, uma vez que esta não apresentou nenhum item que 

não atende aos os padrões mínimos necessários. 

- Profissional 4: (2 projetos analisados) 

Respondeu positivamente a todos os apontamentos da Tabela 4. 

Diferentemente do profissional anterior, este apresentou itens que não atendem aos 

padrões necessários na sala de estar, na cozinha, nos dormitório e no banheiro 

(apenas na residência 7).   

O banheiro foi o ambiente que mais apresentou itens que atendem totalmente, 

seguido da área de refeição (residência 7). Nos demais ambientes, os itens 

atendem parcialmente ou não atendem. 

Portanto, o profissional tendo respondido negativamente aos itens da Tabela 4, 

reiterou que seus conhecimentos sobre dimensões e/ou padrões antropométricos 

são restritos, uma vez que não houve compatibilidade para os projetos residenciais 

averiguados.  

- Profissional 5: (1 projeto analisado) 

Respondeu positivamente a três apontamentos da Tabela 4. 

Respondeu positivamente à maioria dos quesitos da Tabela 4 com exceção de não 

utilizar técnicas dimensionais em seus projetos. Mesmo assim, o quadro geral deste 

profissional é de itens que atendem totalmente e que atendem parcialmente. 
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Apenas o banheiro atende totalmente e os demais ambientes atendem 

parcialmente. A residência apresenta uma boa funcionalidade dos ambientes, 

entretanto, não está coerente, de acordo com as margens referenciais de Panero e 

Zelnik (2013). 

Entretanto, verifica-se que, mesmo o profissional tendo respondido negativamente 

ao sobre utilizar técnicas dimensionais, de modo geral, e houve coerência para o 

projeto da residência, uma vez que a mesma não apresentou nenhum item que não 

atendeu aos os padrões mínimos necessários para a boa funcionalidade da 

residência. 

- Profissional 6: (2 projetos analisados) 

Respondeu positivamente a todos os apontamentos da Tabela 4. 

Na sala de estar de ambas as residências, bem como na área de refeição, na 

cozinha e no dormitório secundário da residência 9, há itens que não atendem aos 

padrões antropométricos. 

O banheiro de ambas as residências, foi o ambiente que apresentou mais itens que 

atendem totalmente. Os demais ambientes não possuem nenhum item que atende 

totalmente.  

Entretanto, mesmo o profissional tendo respondido positivamente aos itens da 

Tabela 4, de modo geral, não foi o suficiente para projetar as residências com os 

padrões mínimos necessários em todos os ambientes. Ainda assim, a residência 8 é 

mais coerente às dimensões antropométricas, em relação à residência 9. 

4.6 Análise conjunta 

Somando-se à discussão dos aspectos antropométricos utilizados pelos 

profissionais, de um modo geral, os dados dimensionais das residências avaliadas 

apresentam compatibilidade ao serem comparados aos métodos antropométricos de 

Boueri (2008) e ao Código de Obras de Bauru. Em relação às dimensões mínimas 

dos ambientes, a maioria absoluta dos casos foi compatível, ou seja, respeitou a 

dimensão mínima estabelecida. 
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Em relação à área mínima, as residências estudadas enquadraram-se totalmente ao 

Código de Obras de Bauru. Fato coerente, uma vez que é uma das principais, se 

não a principal referência utilizada pelos profissionais na concepção dos projetos 

arquitetônicos.  

Entretanto as áreas mínimas dos estudos de caso ao comparadas às áreas mínimas 

estabelecidas pelo roteiro dimensional de Boueri (2008), não foram plenamente 

compatíveis. Alguns ambientes como os banheiros e dormitórios, quando não 

possuíam as áreas mínimas, eram bem semelhantes. No entanto, as salas de estar, 

de modo geral, ficaram bem abaixo, assim como as cozinhas (com ou sem área de 

refeição inclusa).  

Especificamente quanto ao ambiente sala de jantar (presente apenas no roteiro 

dimensional de Boueri), é de difícil comparação por dois motivos: 1) as habitações 

avaliadas, com exceção de uma, não possuem este ambiente; 2) a área de refeição 

foi basicamente encontrada na própria cozinha ou então no balcão e/ou bancada 

que integra a cozinha à sala de estar. 

A fim de valorizar a discussão, os usuários também são levados em consideração. 

Para tanto, serão descritos alguns elementos que se relacionam diretamente às 

questões antropométricas, bem como à metodologia de APO, aplicada pela 

pesquisadora. 

Sobre a satisfação dos usuários em relação ao projeto da habitação as expectativas 

registradas foram as melhores possíveis, uma vez que em oito residências as 

expectativas foram plenamente atendidas. Em relação à avaliação geral das 

residências, seis foram consideradas ótimas e três consideradas boas.  

Em relação ao tamanho, os usuários avaliaram os ambientes como suficientes, 

sendo que o ambiente com maiores dimensões e, portanto, considerado mais 

espaçoso, foi a sala de estar (com ou sem cozinha integrada). Apenas em uma 

residência, a cozinha foi apontada como o ambiente mais espaçoso (em 

contrapartida da sala de estar, que foi apontada como o ambiente mais apertado). O 

ambiente com menores dimensões foi o banheiro, seguido do dormitório (de visitas – 

segundo ou terceiro dormitório da residência).  
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Questões relativas às condições de fluxos e/ou circulação entre os ambientes, no 

geral, foram apontadas como ótimas ou boas. Em relação à questão dimensional em 

um caso específico, os usuários da residência 1, relataram problemas, com a 

lavanderia. Nesta residência, apesar de os ambientes serem considerados com 

dimensões suficientes, segundo os usuários, a lavanderia não foi bem projetada, 

uma vez que não possui espaços apropriados para as atividades próprias deste 

ambiente, além do que está localizada em um local de passagem entre a garagem, a 

entrada da cozinha e o acesso à área de lazer (pavimento superior). 

Sobre o conforto térmico, oito das nove residências foram avaliadas como 

confortáveis, sendo que durante o verão, a maioria dos usuários prefere permanecer 

na sala de estar e no inverno, no dormitório principal da residência. De forma 

coincidente, o ambiente considerado mais fresco no verão em praticamente em 

todas as residências foi a sala de estar. E o ambiente apontado como mais quente 

no inverno também foi o dormitório principal. Já em relação ao conforto, no sentido 

de bem-estar, as residências foram avaliadas como confortáveis, sendo os 

ambientes mais aconchegantes foram a sala de estar e os dormitórios. 

Sobre o quesito iluminação, tanto para a iluminação natural, bem como para a 

ventilação natural, todos apontaram que o tamanho das portas e janelas é suficiente 

e para todos também, o ambiente melhor iluminado foi a sala de estar e o pior 

iluminado o banheiro, seguido do dormitório (de visitas – segundo ou terceiro 

dormitório da residência).  

De modo geral, nos ambientes das residências avaliadas, a maioria dos itens atende 

parcialmente. Em todos os ambientes, os itens que atendem completamente são 

bem poucos e aqueles que não atendem, são em um número um pouco maior. A 

situação é inversa apenas no banheiro, em que a maioria dos itens atende 

completamente, seguida de alguns que não atendem e por último alguns que 

atendem parcialmente. 

O trecho a seguir mostra que os profissionais foram avaliados em conjunto, ou seja, 

a discussão converge para a conferência do questionamento; da questão de 

pesquisa. Para tanto, direciona para o desfecho dos fatos, a fim de responder qual o 

efetivo valor do conhecimento ergonômico e/ou uso dos princípios antropométricos 

na qualidade ergonômica habitacional. 
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Para tanto, referente à utilização de parâmetros antropométricos específicos em 

seus projetos arquitetônicos, há praticamente um empate entre os profissionais 

participantes, uma vez que se percebe uma proporção acirrada entre utilizar e não 

utilizar tais parâmetros. A maioria dos profissionais utiliza/utilizou parâmetros 

antropométricos e/ou técnicas dimensionais, além de ter cursado disciplina correlata 

na graduação. Pode-se dizer ainda, que a maior parte dos profissionais consultados 

considera dimensões estáticas e dinâmicas, sobretudo entre os arquitetos.  

Deste modo, o ambiente que obteve avaliação mais ergonomicamente apropriada foi 

o banheiro, na maioria das habitações. Ou seja, foi o ambiente em que mais itens 

analisados foram atendidos completamente. Apesar de ser apontado como o menor 

ambiente na maioria absoluta das residências, o banheiro foi avaliado como o mais 

coerente dentro dos requisitos antropométricos abordados.  

Este fato possivelmente decorre em virtude de que neste ambiente, são instalados 

equipamentos com dimensões padrões e por serem elementos fixos. Ou seja, os 

espaços mínimos entre os eixos dos equipamentos (lavatório – vaso sanitário – 

chuveiro), normalmente são respeitados. Entretanto, sobre a altura destes 

equipamentos, sobretudo o lavatório, apresentou maior variação entre as 

residências estudadas. 

De modo geral, nos demais ambientes das residências, os itens analisados foram 

ora atendidos parcialmente, ora não atendidos. Uma possível conclusão baseia-se 

no fato de que nestes ambientes o mobiliário está sujeito a variadas configurações 

(especialmente nos dormitórios e sala de estar). Já na cozinha e/ou área de 

refeição, alterações da disposição dos elementos é mais restrita, uma vez que os 

equipamentos tendem a permanecer no local (no caso de pia e fogão). Quanto  à 

geladeira, esta está mais suscetível a deslocamentos dentro do ambiente. 

De modo geral, mediante a análise antropométrica das habitações, os problemas 

nestas encontrados, podem ser divididos sob três situações:  

1) problemas de projeto arquitetônico: aqueles que se baseiam em aspectos 

antropométricos e/ou dimensionais, que não foram cumpridos e/ou que foram 

parcialmente empregados pelos referidos profissionais na concepção dos projetos 

arquitetônicos; 
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2) problemas de uso e ocupação: ocorrem em situações em que o próprio usuário 

faz mau uso e/ou enquadramento errôneo da disposição do mobiliário nos 

ambientes, de forma a complicar os fluxos, sobretudo dentro destes ambientes; 

3) caso extremo: residência 9, em que a sala de estar adquiriu tripla função (sala de 

estar, dormitório e local de trabalho). Isto ocorre pelo fato de que esta habitação 

possui apenas um dormitório e um excessivo número de moradores.  

Esta classificação mostra que há uma variação equilibrada, sobretudo entre as duas 

primeiras situações. Ou seja, não há uma propensão em afirmar que a falta de 

conhecimento ergonômico e/ou dimensional por parte do profissional seja 

preponderante para que a habitação não seja ergonomicamente plausível. Tal 

resultado valida-se, com base em que alguns profissionais apontaram ter o 

conhecimento em todos os âmbitos relacionados e seus projetos geraram resultados 

variados (ora atendem totalmente, ora parcialmente e ainda, ora não atendem). 

Para exemplificar, a residência 6 projetada por um arquiteto que disse não utilizar 

técnicas dimensionais, não apresentou avaliação totalmente negativa. Ou seja, 

todos os ambientes atendem parcial ou completamente os requisitos 

antropométricos mapeados. Em contrapartida, outro arquiteto, autor de uma tipologia 

diferenciada – o chalé (residência 2) para esta não teve o mesmo sucesso de seu 

outro projeto avaliado (residência 5), de padrão convencional. 

Já a residência 3, projetada pelo único engenheiro com projeto avaliado, também 

apresentou apenas ambientes que atendem parcial ou completamente os 

parâmetros antropométricos abordados. Isto é, em nenhum ambiente foi verificado 

itens que não atendem. Entretanto, este profissional mencionou não ter 

conhecimento, e como consequência, não utilizar princípios ergonômicos na 

elaboração de seus projetos. 

É possível dizer que alguns dos espaços inadequados ergonomicamente, realmente 

são falhas de projeto. No caso da residência 1, por exemplo, a lavanderia é um 

impasse. Mesmo com o planejamento da ampliação da residência, acabou por ser 

instalada em um local de passagem, além do que não possui espaços apropriados 

às atividades básicas deste ambiente. 

Ainda na residência 1, em relação a questões de conforto ambiental os moradores 

apontaram que a área de lazer não possui uma boa ventilação. No entanto, isto se 
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deve ao fato de que não foi executada uma abertura oposta à abertura existente na 

parede da fachada, para assim, propiciar uma ventilação cruzada adequada e 

garantir melhor circulação de ar no ambiente. Neste caso não foi um erro de projeto, 

uma vez que o profissional orientou devidamente; ocorre que os moradores 

decidiram não executar de acordo com a orientação. 

Apesar do conhecimento da maioria dos profissionais, sobre questões ergonômicas, 

é possível dizer também que os problemas verificados não estão necessariamente 

relacionados ao projeto arquitetônico. Pode estar ligado a problemas de uso e/ou 

ocupação dos próprios usuários. Um exemplo disso é o mau arranjo do mobiliário, 

disposto de forma não adequada, o qual dificulta, sobretudo, questões de circulação. 

Em relação ao caso extremo mencionado, eventualmente o profissional pode ter 

colocado em prática seus conhecimentos dimensionais, os quais, no entanto, 

ficaram em detrimento, dada a ocupação excessiva do espaço, tanto pela 

quantidade de moradores quanto pela tripla função adquirida na sala de estar. 

Entretanto, outras variáveis podem interferir no cumprimento do conhecimento dos 

princípios ergonômicos, por parte dos profissionais, em várias fases da vida útil do 

imóvel (sobretudo na fase de concepção projetual). Entre outros, alguns fatores são: 

falta de uma boa comunicação entre profissional – cliente na fase de estudo do 

projeto; mobiliário incompatível com o ambiente que ocupa; limite de metragem 

construída; reformas e/ou ampliações sem orientação técnica. 

Pode-se dizer que a qualidade ambiental da habitação, no que diz respeito aos 

princípios ergonômicos, não necessariamente está associada ao conhecimento e/ou 

aplicação de parâmetros antropométricos e/ou dimensionais pelos profissionais 

envolvidos no processo de concepção do projeto arquitetônico. Existem variados 

fatores que contribuem para a não adequação das dimensões antropométricas, 

sobretudo àqueles ligados aos problemas advindos do uso e ocupação dos usuários. 

Sobre a incompatibilidade das questões provenientes da concepção projetual, estas 

podem estar também relacionadas às normativas municipais, as quais mesmo 

obrigatórias encontram-se desatualizadas e, de alguma forma, podem não 

referenciar os parâmetros apropriados às edificações desta natureza. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa verificou parâmetros dimensionais, a partir do estudo da antropometria 

aplicada aos espaços da habitação. A abordagem ergonômica validou-se pela 

questão da exagerada otimização que os espaços habitacionais têm sofrido ao longo 

do tempo. Buscou verificar os requisitos físicos do espaço construído para que a 

relação entre o usuário e o espaço que este habita e/ou utiliza, possa ser a mais 

saudável possível. O estudo permitiu diagnosticar os principais aspectos positivos e 

negativos dos ambientes estudados. Entretanto, estes não podem ser considerados 

totalmente conclusivos, visto que este estudo é uma contribuição na investigação 

dos espaços ergonomicamente adequados, particularmente às habitações, todavia é 

extensível a outros tipos de edificação. 

O estudo contribuiu para identificar parâmetros antropométricos adequados de 

dimensionamento nos ambientes domiciliares. Deste modo, tais procedimentos de 

elaboração dos espaços arquitetônicos, com ênfase à habitação de interesse social, 

podem ser reproduzidos em outros tipos de ambientes construídos. Visou, pois, 

empregar elementos que contribuam na qualidade de vida dos usuários ao utilizarem 

os ambientes ou ao menos garantir exigências mínimas de conforto e satisfação 

ambiental para o usuário da habitação. 

Este estudo se apropriou, pois, das contribuições de ergonomia, sobretudo na 

difusão do campo da ergonomia do ambiente construído a fim de conduzir à 

discussão do que podem vir a ser os ergoambientes, ou seja, ambientes 

ergonomicamente adequados, na tentativa de melhoria de qualidade de vida dos 

usuários das habitações. Tal discussão torna-se importante, uma vez que os 

critérios técnicos para dimensionamento são essenciais, sendo que na ausência 

destes, a qualidade ambiental da habitação torna-se aquém do esperado para todos 

os envolvidos no processo, ou seja, desde o profissional que projeta a habitação até 

o usuário final. 

A discussão das temáticas envolvidas, sobretudo no que diz respeito à 

antropometria aplicada à arquitetura, pode vir a beneficiar os futuros profissionais, 

ao passo que, propõe estabelecer uma melhor estruturação dos projetos 

habitacionais, com uma configuração ergonômica dos espaços compatível ao uso 

pleno destes ambientes, bem como dos equipamentos nestes instalados. 
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A pesquisa deixa condições para o desenvolvimento de novos estudos que 

repercutam a discussão do profissional arquiteto ergonomista e sua relação com 

ambientes apropriados à habitabilidade e convivência humana para melhor utilização 

e pleno proveito do espaço construído. Este ainda deve ser melhor difundido, em 

princípio, nos cursos de graduação em arquitetura e, por conseguinte, nos cursos de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Ademais, deve haver uma melhor divisão 

das áreas do conhecimento, sobretudo na grade curricular dos cursos de arquitetura, 

design, bem como engenharia civil. A intenção é corroborar com a importância da 

responsabilidade destes profissionais, aos quais compete aliar as necessidades dos 

usuários ao desempenho e funcionalidade da edificação como um todo.  

Cabe ainda ressaltar que para toda esta discussão acerca de dados antropométricos 

para os usuários dos ambientes construídos, é de igual importância, referir-se 

também a grupos específicos da sociedade. Às crianças, às pessoas com 

mobilidade reduzida e em especial aos idosos, uma vez que em muitos países este 

grupo tem evidenciado grande crescimento de sua população. Neste sentido, é 

fundamental que os profissionais concebam projetos minimamente adequados à 

usabilidade e habitabilidade dos usuários em geral, não obstante deve-se atender 

especificamente à exclusividade de cada categoria de usuários. 

Este estudo apresenta resultados que contribuem com o processo projetual para 

uma boa atuação profissional, com maior envolvimento entre os profissionais. 

Também é válido no âmbito da discussão das normativas empregadas aos projetos, 

ou seja, questões de dimensionamento mínimos das legislações, seja da esfera 

federal, estadual ou municipal.  

Em muitos casos o profissional, em seu curso de graduação, adquiriu o 

conhecimento satisfatório para o exercício projetual, entretanto, ao sair para o 

mercado de trabalho, é pressionado seja pelo incorporador, pelo investidor e mesmo 

pelo proprietário da construção pela qual é responsável. É comum as circunstâncias 

exigidas para se utilizar os parâmetros mínimos dimensionais estabelecidos pela 

norma, a fim de não onerar a construção. Paralelamente a isto, o profissional é 

condicionado a projetar com valores fixos de recuos, taxas de ocupação da 

construção, ou seja, limite de metragem, entre outros. 

Para tanto, é preponderante unir esforços dos profissionais envolvidos e empenhar-

se na remodelação dos modelos de normas legislativas que envolvam o processo de 
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projeto. A legislação viável é aquela que propõe incorporar a evolução da ergonomia 

e a fusão desta com o design e a arquitetura. 

O fato de determinado profissional ter o conhecimento sobre requisitos ergonômicos 

ou antropométricos não está integralmente associado aos melhores resultados de 

adequação projetual. Há outras variáveis envolvidas como: a falta de aplicação de 

critérios dimensionais condizentes; a obsolescência de alguns critérios ou técnicas 

dimensionais; e as novas realidades de uso e ocupação destes espaços. Estas 

últimas podem ser entendidas pelo preenchimento do espaço com mobiliário e 

outros equipamentos. As mudanças de comportamento da população ou novas 

configurações da composição familiar, culminam em novos usos e funções, com 

adaptações na ocupação e uso dos espaços ou dos equipamentos na maioria das 

vezes.  

Como já observado, o enquadramento do PROMORE na discussão das temáticas, 

provém da oportunidade de atuação profissional da pesquisadora no referido 

programa e com isso, despertou-se a investigação das condições de usabilidade e 

habitabilidade dos projetos arquitetônicos em questão. Estudar o desempenho dos 

espaços construídos habitacionais, requer uma integração dos profissionais 

envolvidos. Não simplesmente o projeto arquitetônico elaborado pelo arquiteto e por 

sua vez, a direção de obra vinculada ao engenheiro civil, tal como usual. 

A tríade (design – ergonomia – arquitetura) explorada neste trabalho, enobrece a 

confluência dessas três áreas do conhecimento. É preciso agregar os 

conhecimentos dos profissionais envolvidos, pois as variáveis arquitetônicas atingem 

sua plenitude à medida que são compatíveis, ou seja, quando há o correto 

dimensionamento do projeto do mobiliário aliado ao projeto arquitetônico. E a 

ergonomia (que se apropria dos parâmetros dimensionais com base nas dimensões 

dos usuários), neste caso a ergonomia do ambiente construído, é o elo entre os 

profissionais (arquiteto e designer, sobretudo, o designer de interiores). 

A integração do design com a arquitetura (ambos respaldados pela ergonomia do 

ambiente construído), pode ser ponderada mediante a evolução da habitação de 

interesse social. Atualmente, essas tipologias construídas em série e com projetos 

arquitetônicos com falhas técnicas, deturpam o bom uso do espaço residencial. Isto 

ainda é reforçado pelo fato de que hoje em dia os projetos são elaborados 

separadamente, ou seja, não há integração entre o projetista de arquitetura e o de 
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mobiliário. O resultado normalmente são usuários insatisfeitos e com problemas de 

uso e ocupação nos espaços habitacionais. É necessário adaptar a utilização do 

mobiliário ou dos equipamentos, uma vez que o mercado oferece móveis 

incompatíveis (com dimensões maiores que o habitual) para o tamanho dos 

ambientes. 

De modo a agregar as discussões e resultados desta pesquisa a uma solução 

aplicável e com chances de sucesso, serão apresentadas ao PROMORE, propostas 

para incrementar o grau de interação entre os profissionais (o que reforça a questão 

interdisciplinar das temáticas envolvidas). Esta questão mostra-se indispensável 

para um projeto integrado, a partir da união dos conhecimentos dos profissionais das 

distintas áreas de formação. 

Incluir o profissional designer, é uma sugestão palpável, de tal maneira que este, na 

fase de concepção projetual, juntamente com os demais profissionais, ofereça 

orientações aos futuros usuários, com o intuito de contrubuir com a organização do 

espaço. Outro estímulo importante é conduzir o acesso do PROMORE à 

universidade. Implementar estágios aos futuros arquitetos, designers e engenheiros 

civis, também com a intenção de estimular a mudança da grade curricular dos 

cursos de graduação envolvidos neste processo. E assim propiciar maior interação 

entre a teoria e a prática profissional desde o início da formação, para que no 

exercício profissional possa existir um repertório favorável entre os inclusos no 

processo projetual. 

O estudo ainda buscou contribuir para que os inúmeros empreendimentos 

imobiliários que vem sendo produzidos em larga escala possam ser melhor 

orientados, a partir de orientações e especificações adequadas. Clama-se, com 

base na correta aplicação de modelos e/ou técnicas de dimensionamento, o conforto 

e satisfação dos usuários; a constante valorização da habitabilidade do ambiente 

construído com princípios ergonômicos adequados. 

De forma geral, a compreensão do tema proposto trouxe contribuições aos 

procedimentos de elaboração dos espaços arquitetônicos e visou tanto ao mercado 

de trabalho, no âmbito da construção civil, sobretudo aos profissionais recém-

formados ou àqueles que necessitem de uma reciclagem, bem como propiciar 

resultados ao meio acadêmico a fim de propalar as temáticas envolvidas. 
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A pesquisa oferece uma discussão sobre a utilização da antropometria em projetos 

arquitetônicos, especificamente de habitações de interesse social. Deve ser 

compreendida como uma das ferramentas para o exercício projetual no que tange a 

adequação humana nos ambientes construídos. Procurou-se frisar a importância dos 

aspectos antropométricos para o conforto e satisfação dos usuários em suas 

habitações, o que pode ser extensível aos variados tipos de ambientes construídos.  

Esta pesquisa abre caminhos para outros questionamentos correlatos ou 

complementares. O trabalho traz uma contribuição que desperta a necessidade de 

bem dimensionar os espaços construídos, a fim de que os usuários tenham melhor 

desempenho de vivência possível. Principalmente no que diz respeito à qualidade 

ambiental das edificações e ao constante aprimoramento dos profissionais 

envolvidos no processo de concepção de projetos arquitetônicos, para minimamente 

garantir a habitabilidade na interface usuário – ambiente. E como consequência, a 

qualidade de vida dos cidadãos, enquanto usuários dos ambientes construídos. 

Espera-se ainda que esta discussão seja mais uma fonte de utilidade para os 

profissionais das áreas de arquitetura, engenharia civil, bem como de design. A 

intenção é que estes profissionais avaliem criticamente os espaços construídos de 

modo a contribuírem com condições apropriadas aos usuários. E que as principais 

reflexões entre o universo acadêmico e a prática profissional, proporcione benefícios 

à sociedade de um modo geral.  
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Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO1 
 

A pesquisa “Análise de habitações sociais na perspectiva da ergonomia do ambiente construído: 
contribuições do arquiteto ergonomista” tem como objetivo avaliar as residências construídas pelo Programa 

de Moradia Econômica – PROMORE, em relação ao atendimento de dimensões mínimas necessárias à sua 

habitabilidade. Justifica-se pela busca da maior satisfação de moradores com suas residências em relação ao 

seu dimensionamento e posicionamento de equipamentos. O método de levantamento consiste na aplicação, 

aos moradores de habitações selecionadas daquele programa, de um formulário com questões sobre as 

dimensões de cômodos e mobiliário e sobre conforto ambiental, e da medição de algumas dimensões do 

imóvel selecionadas pelos pesquisadores. Posteriormente os dados levantados serão comparados com 

informações da literatura especializada para a elaboração de um diagnóstico geral. A pesquisa não oferece 

riscos à saúde dos participantes, uma vez que não aplica nenhum instrumento experimental, e é também 

isenta de custos. O participante não terá benefício direto algum com a pesquisa; no entanto colaborará para o 

aperfeiçoamento de projetos residenciais em relação aos fatores pesquisados. Em caso de dúvidas, o 

participante será totalmente esclarecido pelos responsáveis da pesquisa antes e durante a sua realização.  

Eu, ________________________________________________________, RG:______________________ / SSP -

______, estou ciente das informações acima e concordo em participar da pesquisa: “Análise de habitações 
sociais na perspectiva da ergonomia do ambiente construído: contribuições do arquiteto ergonomista”. 
Entendo que as informações cedidas por mim são confidenciais e autorizo a sua divulgação no meio científico e 

acadêmico de forma anônima e global. Estou ciente de que minha identidade será totalmente preservada e 

que por ser voluntário não receberei nenhum benefício por participar desta pesquisa, bem como não terei 

ônus algum. Tenho total liberdade para aceitar ou recusar a qualquer momento e estou ciente de que isto não 

acarretará nenhum prejuízo para mim. 

Por ser verdade, firmamos o presente compromisso. 

                                                                                        Bauru, _______ de ____________________ __ de _________. 

 

 

 

______________________________________________________ 

Participante convidado da pesquisa 
   

 

 

______________________________________________________ 

Viviane Frascareli Lelis (viviane.lelis@uol.com.br)  

RG: 35.076.213-2 – SSP-SP / CPF: 338.076.578-35 

Pesquisadora/Mestranda Pós-graduação em Design UNESP-FAAC-Bauru 
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Prof°. Dr°. João Roberto Gomes de Faria (joaofari@faac.unesp.br) 

RG: 5.052.039 – SSP-SP / CPF: 005.782.468-13  

Responsável pela pesquisa/Professor Adjunto da UNESP-FAAC-Bauru  
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 Este Termo atende à Resolução 466/2012/CNS/MS e à Norma Operacional 001/2013/CNS/MS. 

 

APÊNDICE 1 



QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES DO PROMORE 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa de mestrado (verificar resumo), do Programa de Pós-Graduação em Design, da 
UNESP – Universidade Estadual Paulista, câmpus Bauru. É destinado aos profissionais engenheiros(as) civis e arquitetos(as) que já 
atuaram no Programa de Moradia Econômica – PROMORE. Pedimos a colaboração com o preenchimento deste para contribuir com 
a obtenção de dados sobre as residências construídas pelo programa. Sua colaboração será muito valiosa para a obtenção da 
quantidade ideal de residências a serem estudadas. Para eventuais dúvidas, estamos à disposição. Gratos! 

Viviane Frascareli Lelis – pesquisadora / João Roberto Gomes de Faria – orientador da pesquisa 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – câmpus Bauru  

Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 – Bauru/SP.  
Contatos: (14) 3103-6059 / (14) 3103-6069 / Viviane: viviane.lelis@uol.com.br / (14) 3021-1213 / (14) 99744-4660 

 
RESUMO: A moradia é um dos direitos de todo cidadão e deve atender aos anseios materiais e psicológicos de seus usuários e 
ainda garantir condições mínimas de habitabilidade, usabilidade, conforto e segurança. Perante alguns conceitos de arquitetura, 
design e ergonomia, o estudo é sustentado pela relação antropométrica que, tanto a arquitetura quanto o design apresentam e assim, 
discute o ambiente construído com enfoque para o conforto do usuário da habitação. Busca correlacionar a ergonomia, em especial a 
antropometria (dinâmica e estática) ao ambiente construído na análise do homem enquanto usuário da tipologia habitacional. Como 
metodologia, por intermédio da Avaliação Pós-Ocupação (APO) pretende obter e avaliar as variáveis antropométricas e de soluções 
projetuais que influenciam no conforto ambiental com o grau de satisfação dos usuários de uma amostra de habitações sociais do 
Programa de Moradia Econômica (PROMORE), no município de Bauru-SP. A pesquisa apresenta abordagem qualitativa, que 
consiste em obter interpretações a partir da associação do levantamento de dados ao seu respectivo tratamento. Possui ainda caráter 
exploratório e caracteriza-se por ser descritiva, pois além de levantar dados dos objetos de estudo, vai analisá-los e interpretá-los, a 
partir de opiniões e/ou informações dos usuários. O processo de análise e tratamento dos dados será basicamente descritivo e 
consistirá em multianálises comparativas executadas concomitantemente com a coleta de dados. Os dados obtidos serão cruzados 
entre si para obter os níveis de satisfação dos indivíduos envolvidos no uso dos objetos de estudo. Para tanto, deverá ser realizada 
uma codificação, ou seja, um processo de organização de todo o material registrado a partir distintos instrumentos empregados. A 
pesquisa também coloca em pauta o papel do arquiteto ergonomista. A partir desta contextualização, visa a uma crítica construtiva às 
temáticas apresentadas, a fim de despertar nos profissionais envolvidos, sobretudo aqueles ainda em formação, anseios a uma 
preocupação em se trabalhar com conceito e prática de recomendações ergonômicas aos espaços construídos como um todo, tendo-
se como enfoque aqui, a tipologia habitacional. Ademais, é preponderante alertar os participantes no processo de projeto sobre a 
importância dos fatores ergonômicos pertinentes ao projeto arquitetônico, como garantia de uma maior satisfação pós-ocupação nos 
espaços construídos a fim de propiciar maior qualidade de vida e dignidade humana. 

Palavras-chave: Ergonomia do ambiente construído. Antropometria. APO. Habitação social. Qualidade de vida. Conforto ambiental. 

Para uso da pesquisadora:  

N˚ _______ / Observações:_________________________________________________________________________ 

PARTE 1: QUESTÕES SOBRE OS PROFISSIONAIS E SEUS PROJETOS ELABORADOS NO PROMORE 

1. Qual sua formação? 

(          ) Engenheiro(a) civil         (          ) Arquiteto(a)  

2. Qual seu tempo de formação? 

(          ) Menos de 2 anos  (          ) Entre 3 e 5 anos  (          ) Entre 5 e 10 anos  (          ) Mais de 10 anos 

3. Há quanto tempo você trabalha no PROMORE? 

(          ) Menos de 1 ano    (          ) Entre 1 e 2 anos  (          ) Entre 2 e 5 anos   (          ) Mais de 5 anos 

3 a. Você já trabalhou no PROMORE antes?  

(          ) Não (          ) Sim. Entre que período? _________________________________________________ 

4. Quantos projetos de construção você elaborou? 

(Considerar apenas projetos de construção; todos e apenas os projetos cadastrados no PROMORE. Desconsiderar outros que tenham 
sido resultado de outros programas e/ou parcerias paralelos como, por exemplo, a Assistência Técnica Gratuita entre 2011 e 2013). 

(          ) Menos de 5   (          ) Entre 5 e 10  (          ) Entre 10 e 20  (          ) Entre 20 e 50    (         ) Mais de 50 

5. Do total de projetos de construção que você elaborou, indique a quantidade na tabela a seguir, de acordo 
com as respectivas metragens. 

METRAGENS QUANTIDADE 

Até 30m²  

Entre 30 e 50m²  

Entre 50 e 70m²  

APÊNDICE 2 A  
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6. Do total de projetos que você elaborou, você tem conhecimento de quantas residências efetivamente foram 
construídas? 

(Considerar projetos concluídos com ou sem emissão de habite-se. Desconsiderar projetos que foram interrompidos em quaisquer 
fases e por quaisquer motivos - exemplo: desistência do proprietário em construir, baixa de responsabilidade técnica do profissional, 
entre outros. Desconsiderar também as obras inacabadas). 

(          ) Não (          ) Sim. Quantos? ________________________________________________________________ 

7. Das residências, você tem conhecimento de quantas estão concluídas e habitadas há mais de 1 (um) ano? 

(Desconsiderar residências não habitadas atualmente). 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

8. Das residências concluídas, você tem conhecimento de proprietários que ainda ocupam a residência? 

(Considerar mesmo núcleo familiar e que tenha uso exclusivamente residencial. Desconsiderar o imóvel que passou a 
adquirir uso misto, ou seja, que além do uso residencial, apresente comércio e/ou serviço. Desconsiderar também as 
residências habitadas por inquilinos e/ou que sejam emprestadas). 

(          ) Não (          ) Sim. Quantos? ________________________________________________________________ 

9. Dos projetos concluídos, você tem conhecimento de residências que ainda possuem o projeto original, ou 
seja, que não sofreram quaisquer tipos de alteração? 

(          ) Não. (          ) Sim. Quantas? ___________________________________________________________________ 

10. Dos projetos concluídos, você tem conhecimento de residências que sofreram quaisquer tipo de alteração, 
ou seja, algum tipo de reforma? 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

11. Das residências com alterações, você tem conhecimento de quantas sofreram apenas pequenas 
intervenções, ou seja, que não apresentam aumento de área construída? 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

12. Ainda sobre as residências com alterações, você tem conhecimento de quantas foram bastante modificadas, 
ou seja, que sofreram grandes intervenções, com aumento de área construída? 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

13. Das residências que sofreram alterações, indique quantos proprietários procuraram pelos seus serviços 
para fazer as reformas e/ou ampliações? 

_________________________________________________________________________________________________ 

14. Você permite que algum de seus projetos faça parte desta pesquisa? Caso sim, por favor, deixe o contato 
do proprietário e algumas características do projeto e/ou da residência. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

17. Caso exista algum projeto em especial, desenvolvido pelo PROMORE e que você queira contar um pouco 
mais, por favor, utilize o espaço abaixo. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

18. Gostaria de fazer alguma observação e/ou sugestão? Por favor, utilize o espaço abaixo. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



PARTE 2: QUESTÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO AO 

DIMENSIONAMENTO DOS AMBIENTES PARA O PROJETO DAS HABITAÇÕES DO PROMORE 

19. No seu curso de graduação, houve disciplina(s) sobre procedimentos de dimensionamento dos ambientes 
de projetos de habitações? 

(          ) Não (          ) Sim. Quais? __________________________________________________________________ 

20. Sobre técnicas, modelos, manuais de dimensionamento de ambientes de habitações, indique a seguir 
aqueles que você conhece e qual a freqüência de utilização em seus projetos habitacionais. 

       CONHECE?      /   UTILIZA COM QUE FREQUENCIA?    

TÉCNICAS DE DIMENSIONAMENTO SIM NÃO (NUNCA, ÀS VEZES, QUASE 
SEMPRE OU SEMPRE) 

Ernest Neufert    

Nuno Portas    

Julius Panero    

Jorge Boueri    

Niels Diffrient    

Alfredo Plazola    

Nenhum dos anteriores                                                    (        )    

Outro. Qual? _______________________________________    

21. Das fontes de dados dimensionais a seguir, assinale aquelas que você utiliza, indicando a ordem de 
utilização. 

       UTILIZA?         / QUAL A FREQUENCIA DE USO?     

DADOS DIMENSIONAIS SIM NÃO (NUNCA, ÀS VEZES, QUASE 
SEMPRE OU SEMPRE) 

Dados dimensionais de Códigos de Obra, Edificações ou 
Sanitário 

   

Dados dimensionais de Neufert, Plazola, Panero ou outro     

Método Ergonômico de Jorge Boueri    

Nenhum dos anteriores                                                    (        )    

Outro. Qual? _______________________________________    

22. Dos requisitos e/ou fontes de dimensionamento a seguir, quais você considera importante para o projeto 
dos ambientes da habitação? Assinale se utiliza e qual a freqüência de uso. 

      UTILIZA?  / QUAL A FREQUENCIA DE USO?     

REQUISITOS E/OU FONTES DE DIMENSIONAMENTO SIM NÃO (NUNCA, ÀS VEZES, QUASE 
SEMPRE OU SEMPRE) 

Requisitos de conforto ergonômico (aspectos fisiológicos, psicológicos, 
antropométricos dos usuários; requisitos de acessibilidade) 

   

Requisitos de conforto térmico e acústico    

Função de uso e forma dos ambientes    

Arranjo e/ou layout e freqüência de uso dos equipamentos e 
mobiliários nos ambientes 

   

Fluxograma de circulação dos e entre os ambientes    

Recomendações dos Códigos de Obra, Edificações ou Sanitário    

Sistema construtivo    

Custo e manutenção da habitação após a construção    

Nenhum dos anteriores                                                                  (        )    

Outro. Qual? ______________________________________________    



23. Qual a principal fonte de dados dimensionais que você utiliza ao projetar as habitações do PROMORE?  

(Considerar a adequação do espaço mínimo ao projeto arquitetônico). 

(        ) Dimensões recomendadas pelo Código de Obras, Edificações ou Sanitário. 
(         ) Dimensões adequadas para que os usuários desenvolvam suas atividades domiciliares com segurança e conforto. 
(        ) Dimensões dos ambientes em função dos recursos financeiros dos usuários. 
(        ) Dimensões em função da estética da edificação. 
(        ) Nenhuma das considerações anteriores. 
(        ) Outra. Qual? ______________________________________________________________________________ 
 

24. Como você considera a adequação de dimensionamento do Código de Edificações do município de Bauru?  
(Considerar a Tabela I - Casas populares ou de interesse social unifamiliar, da Lei n° 2371, de 18 de agosto de 1982). 

(        ) Dimensões adequadas às necessidades funcionais dos ambientes das habitações. 
(        ) Dimensões parcialmente adequadas às necessidades funcionais dos ambientes das habitações. 
(        ) Dimensões inadequadas às necessidades funcionais dos ambientes das habitações. 
(        ) Nenhuma das considerações anteriores. 
(        ) Outra. Qual? ______________________________________________________________________________ 
 

25. O PROMORE disponibiliza referências projetuais de habitações atualizadas? 

(          ) Sim (          ) Não 
 

25 a. Com que freqüência você utiliza estas referências? 

(          ) Sempre  (          ) Às vezes  (          ) Nunca  
 

25 b. As referências projetuais são compatíveis à maioria dos lotes? 

(          ) Sempre  (          ) Às vezes  (          ) Nunca 

25 c. Que benefícios estas referências proporcionam? __________________________________________ 
 

26. Das opções a seguir, indique a ordem de importância, no que diz respeito ao processo do exercício projetual 
aliado à boa atuação profissional. 

(          ) Parceria profissional entre arquiteto e engenheiro civil, em que o arquiteto elabora o projeto arquitetônico e o 
engenheiro civil é o responsável pela direção da obra. 
(          ) Reuniões periódicas entre os profissionais para discussão dos diferentes casos de projeto. 
(          ) Participação de atividades técnicas periódicas para reciclagem/atualização dos profissionais. 
(          ) Supervisão com profissionais não mais atuantes no PROMORE e que possuam maior tempo de mercado. 
(          ) Nenhuma das opções anteriores.  
(          ) Outra. Qual? ______________________________________________________________________________ 
 

27. Na sua visão, qual é o grau de interação dos profissionais engenheiros e arquitetos do PROMORE? 

(          ) Alto  (          ) Médio  (          ) Baixo  (          ) Inexistente 
 

27 a. Na sua visão, qual a importância de um maior relacionamento entre os engenheiros e arquitetos? 

_________________________________________________________________________________________ 

28. Você utiliza algum parâmetro antropométrico, ou seja, dimensões do corpo humano e/ou proporções 
humanas como referência em seus projetos habitacionais do PROMORE? 

(          ) Não (          ) Sim. Qual (is)? ________________________________________________________________ 

29. Ao projetar os ambientes das habitações, você considera tanto as medidas corporais estáticas quanto 
aquelas em movimento? 

(          ) Sim (          ) Não. Por quê? ________________________________________________________________ 

30. Na sua visão, qual a importância da contribuição da ergonomia e da antropometria na formação dos 
profissionais engenheiros e, sobretudo arquitetos, no que diz respeito à correta aplicabilidade dimensional dos 
espaços habitacionais? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS NÃO ATUANTES DO PROMORE 

Este questionário é parte integrante de uma pesquisa de mestrado (verificar resumo), do Programa de Pós-Graduação em Design, da 
UNESP – Universidade Estadual Paulista, câmpus Bauru. É destinado aos profissionais engenheiros(as) civis e arquitetos(as) que já 
atuaram no Programa de Moradia Econômica – PROMORE. Pedimos a colaboração com o preenchimento deste, para contribuir com 
a obtenção de dados sobre as residências construídas pelo programa. Sua colaboração será muito valiosa para a obtenção da 
quantidade ideal de residências a serem estudadas. Para eventuais dúvidas, estamos à disposição. Gratos! 

Viviane Frascareli Lelis – pesquisadora / João Roberto Gomes de Faria – orientador da pesquisa 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – câmpus Bauru  

Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 – Bauru/SP.  
Contatos: (14) 3103-6059 / (14) 3103-6069 / Viviane: viviane.lelis@uol.com.br / (14) 3021-1213 / (14) 99744-4660 

 
RESUMO: A moradia é um dos direitos de todo cidadão e deve atender aos anseios materiais e psicológicos de seus usuários e 
ainda garantir condições mínimas de habitabilidade, usabilidade, conforto e segurança. Perante alguns conceitos de arquitetura, 
design e ergonomia, o estudo é sustentado pela relação antropométrica que, tanto a arquitetura quanto o design apresentam e assim, 
discute o ambiente construído com enfoque para o conforto do usuário da habitação. Busca correlacionar a ergonomia, em especial a 
antropometria (dinâmica e estática) ao ambiente construído na análise do homem enquanto usuário da tipologia habitacional. Como 
metodologia, por intermédio da Avaliação Pós-Ocupação (APO) pretende obter e avaliar as variáveis antropométricas e de soluções 
projetuais que influenciam no conforto ambiental com o grau de satisfação dos usuários de uma amostra de habitações sociais do 
Programa de Moradia Econômica (PROMORE), no município de Bauru-SP. A pesquisa apresenta abordagem qualitativa, que 
consiste em obter interpretações a partir da associação do levantamento de dados ao seu respectivo tratamento. Possui ainda caráter 
exploratório e caracteriza-se por ser descritiva, pois além de levantar dados dos objetos de estudo, vai analisá-los e interpretá-los, a 
partir de opiniões e/ou informações dos usuários. O processo de análise e tratamento dos dados será basicamente descritivo e 
consistirá em multianálises comparativas executadas concomitantemente com a coleta de dados. Os dados obtidos serão cruzados 
entre si para obter os níveis de satisfação dos indivíduos envolvidos no uso dos objetos de estudo. Para tanto, deverá ser realizada 
uma codificação, ou seja, um processo de organização de todo o material registrado a partir distintos instrumentos empregados. A 
pesquisa também coloca em pauta o papel do arquiteto ergonomista. A partir desta contextualização, visa a uma crítica construtiva às 
temáticas apresentadas, a fim de despertar nos profissionais envolvidos, sobretudo aqueles ainda em formação, anseios a uma 
preocupação em se trabalhar com conceito e prática de recomendações ergonômicas aos espaços construídos como um todo, tendo-
se como enfoque aqui, a tipologia habitacional. Ademais, é preponderante alertar os participantes no processo de projeto sobre a 
importância dos fatores ergonômicos pertinentes ao projeto arquitetônico, como garantia de uma maior satisfação pós-ocupação nos 
espaços construídos a fim de propiciar maior qualidade de vida e dignidade humana. 

Palavras-chave: Ergonomia do ambiente construído. Antropometria. APO. Habitação social. Qualidade de vida. Conforto ambiental. 

Para uso da pesquisadora:  

N˚ _______ / Observações:____________________________________________________________________________________ 

PARTE 1: QUESTÕES SOBRE OS PROFISSIONAIS E SEUS PROJETOS ELABORADOS DURANTE SUA 
ATUAÇÃO NO PROMORE 

1. Qual sua formação? 

(          ) Engenheiro(a) civil         (          ) Arquiteto(a)  

2. Qual seu tempo de formação? 

(          ) Menos de 2 anos  (          ) Entre 3 e 5 anos  (          ) Entre 5 e 10 anos  (          ) Mais de 10 anos 

3. Por quanto tempo você trabalhou no PROMORE? 

(          ) Menos de 1 ano    (          ) Entre 1 e 2 anos  (          ) Entre 2 e 5 anos   (          ) Mais de 5 anos 

3 a. Você trabalhou apenas um período?  

(          ) Sim (          ) Não. Especifique que outro período trabalhou_________________________________ 

4. Quantos projetos de construção você elaborou? 

(Considerar apenas projetos de construção; todos e apenas os projetos cadastrados no PROMORE. Desconsiderar os que tenham 
sido resultado de outros programas e/ou parcerias paralelos como, por exemplo, a Assistência Técnica Gratuita entre 2011 e 2013). 

(          ) Menos de 5   (          ) Entre 5 e 10  (          ) Entre 10 e 20  (          ) Entre 20 e 50    (         ) Mais de 50 

5. Do total de projetos de construção que você elaborou, indique a quantidade na tabela a seguir, de acordo 
com as respectivas metragens. 

METRAGENS QUANTIDADE 

Até 30m²  

Entre 30 e 50m²  

Entre 50 e 70m²  
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6. Do total de projetos que você elaborou, você tem conhecimento de quantas residências efetivamente foram 
construídas? 

(Considerar projetos concluídos com ou sem emissão de habite-se. Desconsiderar projetos que foram interrompidos em quaisquer 
fases e por quaisquer motivos - exemplo: desistência do proprietário em construir, baixa de responsabilidade técnica do profissional, 
entre outros. Desconsiderar também as obras inacabadas). 

(          ) Não (          ) Sim. Quantos? ________________________________________________________________ 

7. Das residências, você tem conhecimento de quantas estão concluídas e habitadas há mais de 1 (um) ano? 

(Desconsiderar residências não habitadas atualmente). 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

8. Das residências concluídas, você tem conhecimento de proprietários que ainda ocupam a residência? 

(Considerar mesmo núcleo familiar e que tenha uso exclusivamente residencial. Desconsiderar o imóvel que passou a adquirir uso 
misto, ou seja, que além do uso residencial, apresente comércio e/ou serviço. Desconsiderar também as residências habitadas por 
inquilinos e/ou que sejam emprestadas). 

(          ) Não (          ) Sim. Quantos? ________________________________________________________________ 

9. Dos projetos concluídos, você tem conhecimento de residências que ainda possuem o projeto original, ou 
seja, que não sofreram quaisquer tipos de alteração? 

(          ) Não. (          ) Sim. Quantas? ___________________________________________________________________ 

10. Dos projetos concluídos, você tem conhecimento de residências que sofreram quaisquer tipo de alteração, 
ou seja, algum tipo de reforma? 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

11. Das residências com alterações, você tem conhecimento de quantas sofreram apenas pequenas 
intervenções, ou seja, que não apresentam aumento de área construída? 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

12. Ainda sobre as residências com alterações, você tem conhecimento de quantas foram bastante modificadas, 
ou seja, que sofreram grandes intervenções, com aumento de área construída? 

(          ) Não (          ) Sim. Quantas? ________________________________________________________________ 

13. Das residências que sofreram alterações, indique quantos proprietários procuraram pelos seus serviços 
para fazer as reformas e/ou ampliações? 

_________________________________________________________________________________________________ 

14. Você permite que algum de seus projetos faça parte desta pesquisa? Caso sim, por favor, deixe o contato 
do proprietário e algumas características do projeto e/ou da residência. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

17. Caso exista algum projeto em especial, desenvolvido pelo PROMORE e que você queira contar um pouco 
mais, por favor, utilize o espaço abaixo. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

18. Gostaria de fazer alguma observação e/ou sugestão? Por favor, utilize o espaço abaixo. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 



PARTE 2: QUESTÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EM RELAÇÃO AO 

DIMENSIONAMENTO DOS AMBIENTES PARA O PROJETO DAS HABITAÇÕES DO PROMORE 

19. No seu curso de graduação, houve disciplina(s) sobre procedimentos de dimensionamento dos ambientes 
de projetos de habitações? 

(          ) Não (          ) Sim. Quais? __________________________________________________________________ 

20. Sobre técnicas, modelos, manuais de dimensionamento de ambientes de habitações, indique a seguir 
aqueles que você tinha conhecimento durante sua atuação no programa e qual a freqüência de utilização em 
seus projetos habitacionais.  

     CONHECIA?   /  UTILIZAVA COM QUE FREQUENCIA?    

TÉCNICAS DE DIMENSIONAMENTO SIM NÃO (NUNCA, ÀS VEZES, QUASE 
SEMPRE OU SEMPRE) 

Ernest Neufert    

Nuno Portas    

Julius Panero    

Jorge Boueri    

Niels Diffrient    

Alfredo Plazola    

Nenhum dos anteriores                                                    (        )    

Outro. Qual? _______________________________________    

21. Das fontes de dados dimensionais a seguir, assinale aquelas que você utilizava, indicando a ordem de 
utilização. 

       UTILIZAVA?      / QUAL A FREQUENCIA DE USO?     

DADOS DIMENSIONAIS SIM NÃO (NUNCA, ÀS VEZES, QUASE 
SEMPRE OU SEMPRE) 

Dados dimensionais de Códigos de Obra, Edificações ou 
Sanitário 

   

Dados dimensionais de Neufert, Plazola, Panero ou outro     

Método Ergonômico de Jorge Boueri    

Nenhum dos anteriores                                                    (        )    

Outro. Qual? _______________________________________    

22. Dos requisitos e/ou fontes de dimensionamento a seguir, quais você considera importante para o projeto 
dos ambientes da habitação? Assinale se utilizava e qual a freqüência de uso. 

  UTILIZAVA? / QUAL A FREQUENCIA DE USO?     

REQUISITOS E/OU FONTES DE DIMENSIONAMENTO SIM NÃO (NUNCA, ÀS VEZES, QUASE 
SEMPRE OU SEMPRE) 

Requisitos de conforto ergonômico (aspectos fisiológicos, psicológicos, 
antropométricos dos usuários; requisitos de acessibilidade) 

   

Requisitos de conforto térmico e acústico    

Função de uso e forma dos ambientes    

Arranjo e/ou layout e freqüência de uso dos equipamentos e 
mobiliários nos ambientes 

   

Fluxograma de circulação dos e entre os ambientes    

Recomendações dos Códigos de Obra, Edificações ou Sanitário    

Sistema construtivo    

Custo e manutenção da habitação após a construção    

Nenhum dos anteriores                                                                  (        )    

Outro. Qual? ______________________________________________    

 



23. Qual a principal fonte de dados dimensionais que você utilizava ao projetar as habitações? 

 (Considerar a adequação do espaço mínimo ao projeto arquitetônico). 

(        ) Dimensões recomendadas pelo Código de Obras, Edificações ou Sanitário. 
(         ) Dimensões adequadas para que os usuários desenvolvam suas atividades domiciliares com segurança e conforto. 
(        ) Dimensões dos ambientes em função dos recursos financeiros dos usuários. 
(        ) Dimensões em função da estética da edificação. 
(        ) Nenhuma das considerações anteriores. 
(        ) Outra. Qual? ______________________________________________________________________________ 
 

24. Como você considera a adequação de dimensionamento do Código de Edificações do município de Bauru?  

(Considerar a Tabela I - Casas populares ou de interesse social unifamiliar, da Lei n° 2371, de 18 de agosto de 1982). 

(        ) Dimensões adequadas às necessidades funcionais dos ambientes das habitações. 
(        ) Dimensões parcialmente adequadas às necessidades funcionais dos ambientes das habitações. 
(        ) Dimensões inadequadas às necessidades funcionais dos ambientes das habitações. 
(        ) Nenhuma das considerações anteriores. 
(        ) Outra. Qual? ______________________________________________________________________________ 
 

25. Durante sua atuação, o PROMORE disponibilizava referências projetuais de habitações atualizadas? 

(          ) Sim (          ) Não 
 

25 a. Com que freqüência você utilizava estas referências? 

(          ) Sempre  (          ) Às vezes  (          ) Nunca  
 

25 b. As referências projetuais eram compatíveis à maioria dos lotes? 

(          ) Sempre  (          ) Às vezes  (          ) Nunca 

25 c. Que benefícios estas referências proporcionavam? ________________________________________ 
 

26. Das opções a seguir, indique a ordem de importância, no que diz respeito ao processo do exercício projetual 
aliado à boa atuação profissional. 

(          ) Parceria profissional entre arquiteto e engenheiro civil, em que o arquiteto elabora o projeto arquitetônico e o 
engenheiro civil é o responsável pela direção da obra. 
(          ) Reuniões periódicas entre os profissionais para discussão dos diferentes casos de projeto. 
(          ) Participação de atividades técnicas periódicas para reciclagem/atualização dos profissionais. 
(          ) Supervisão com profissionais não mais atuantes no PROMORE e que possuam maior tempo de mercado. 
(          ) Nenhuma das opções anteriores.  
(          ) Outra. Qual? ______________________________________________________________________________ 
 

27. Na sua visão, durante sua atuação no programa, qual era o grau de interação dos profissionais engenheiros 
e arquitetos do PROMORE? 

(          ) Alto  (          ) Médio  (          ) Baixo  (          ) Inexistente 
 

27 a. Na sua visão, qual a importância de um maior relacionamento entre os engenheiros e arquitetos? 

_________________________________________________________________________________________ 

28. Você utilizava algum parâmetro antropométrico, ou seja, dimensões do corpo humano e/ou proporções 
humanas como referência em seus projetos habitacionais? 

(          ) Não (          ) Sim. Qual (is)? ________________________________________________________________ 

29. Ao projetar os ambientes das habitações, você considerava tanto as medidas corporais estáticas quanto 
aquelas em movimento? 

(          ) Sim (          ) Não. Por quê? ________________________________________________________________ 

30. Na sua visão, qual a importância da contribuição da ergonomia e da antropometria na formação dos 
profissionais engenheiros e, sobretudo arquitetos, no que diz respeito à correta aplicabilidade dimensional dos 
espaços habitacionais? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



FORMULÁRIO AOS USUÁRIOS DAS HABITAÇÕES 

Este formulário faz parte de uma pesquisa de mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Design, da UNESP – Universidade 
Estadual Paulista, campus Bauru. Visa obter dados sobre residências construídas pelo Programa de Moradia Econômica – PROMORE 

para buscar melhores parâmetros construtivos para habitações de interesse social, com base nas informações sobre satisfação dos 
usuários das habitações pesquisadas. Por favor, colabore com esta pesquisa, respondendo questões sobre sua residência. Para 

eventuais dúvidas, estamos à disposição. Gratos! 

Viviane Frascareli Lelis – pesquisadora / João Roberto Gomes de Faria – orientador da pesquisa 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – campus Bauru / Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 – Bauru/SP 

Contatos: (14) 3103-6000 / 3103-6059 / 3103-6069 - Viviane: (14) 3021-1213 / (14) 99744-4660 

Para uso da pesquisadora:  

N˚ _______ / Observações:_____________________________________________________________________________________ 

Dados do usuário participante: 

Gênero: (     ) masculino (      ) feminino 

Estado civil: (     ) solteiro(a)    (      ) casado(a)   (      ) separado(a)/divorciado(a)    (       ) amasiado(a)    (      ) viúvo(a) 

Faixa etária: (     ) 16 a 24 anos    (      ) 25 a 34 anos    (      ) 35 a 44 anos    (       ) 45 a 59 anos    (      ) acima de 60 anos 

Parte 1: QUESTÕES SOBRE O PERFIL DOS MORADORES E DA RESIDÊNCIA 

1. Qual a quantidade de moradores da residência? 

(          ) 1  (          ) 2   (          ) 3  (          ) 4   (          ) 5 ou mais 

2. Qual a situação econômica atual do(a) chefe da família? 

(          ) empregado(a). Cargo: ____________________________________________ (          ) desempregado(a)      (          ) aposentado(a)/pensionista 

3. Qual a escolaridade dos membros da família? 

MEMBROS DA FAMÍLIA (preencher conforme composição familiar) 

ESCOLARIDADE ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Ensino Fundamental incompleto        

Ensino Fundamental completo        

Ensino Médio incompleto        

Ensino Médio completo        

Ensino Superior incompleto        

Ensino Superior completo        

Curso técnico        

Não alfabetizado        

 4. A família já morou em outro local antes?   (          ) SIM      (          ) NÃO  

 No caso de resposta positiva: 

4 a. Qual o tipo do imóvel anterior? 

(          ) Casa (          ) Edícula    (          ) Apartamento          (          ) Outro. Qual?_________________________________________ 

4 b. Quais eram os cômodos da residência anterior?  (Considerar banheiros e varandas) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 c. Em relação ao tamanho, como os moradores consideram a residência atual em comparação ao imóvel anterior? 

(          ) Menor (          ) Maior  (          ) Igual (          ) Outro. Qual? _______________________________________________ 

5. Há quanto tempo habitam a residência atual? 

(          ) Menos de 1 ano  (          ) Entre 1 e 2 anos  (          ) Entre 2 e 5 anos  (          ) Entre 5 e 10 anos  (          ) Mais de 10 anos 

6. Há apenas uma residência construída no terreno?  (          ) SIM (          ) NÃO 

6 a. No caso de resposta negativa, o que mais existe construído? 

(          ) Edícula ao fundo do terreno com casa original à frente 

(          ) Edícula na lateral do terreno com casa original ao fundo 

(          ) Outro. Qual? ________________________________________________________________________________________________ 

7. A residência foi construída de acordo com projeto arquitetônico elaborado pelo PROMORE? (Considerar o projeto original) 

(          ) SIM (          ) NÃO 

7 a. No caso de resposta negativa, indique o por quê: ___________________________________________________________________ 
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8.  De que modo a residência foi construída? (Considerar o projeto original) 

(          ) Em uma única etapa    

(          ) Em várias etapas com intervalos curtos entre elas     

(          ) Em várias etapas com intervalos longos entre elas     

(          ) A construção ainda não foi finalizada (considerar projeto original e área construída)           

(          ) Os acabamentos não foram finalizados (revestimentos, pinturas, etc.)  

(          ) Outro. Qual? ________________________________________________________________________________________________________ 

9. Qual o tipo de mão de obra utilizada para a construção da residência? (Considerar o projeto original) 

(          ) Autoconstrução (          ) Autogestão     (          ) Mutirão           (          ) Mestre de obras, pedreiro(s) e servente(s) 

(          ) Pedreiro(s) e servente(s) (            ) Outro. Qual? _____________________________________________________________________ 

10. Quanto tempo, aproximadamente, durou a construção da residência? (Considerar o projeto original) 

(          ) Menos de  6 meses (          ) Entre 6 meses e 1 ano        (          ) Entre 1 ano e 1 ano e meio 

(          ) Entre 1 ano e meio e 2 anos (          ) Mais de 2 anos    (          ) Ainda não finalizada (considerar projeto original e não ampliação) 

11. Após a construção do projeto original, houve aumento de área construída?  (          ) SIM (          ) NÃO  

No caso de resposta positiva: 

11 a. Os moradores sabem dizer qual a metragem ampliada?  (          ) NÃO   (          ) SIM. Qual? ________________________________ 

11 b. O que foi construído?__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

11 c. Sobre a ampliação:  (          ) Já estava prevista desde a fase de elaboração do projeto original 

        (          ) A necessidade foi percebida durante a fase de construção do projeto original 

          (          ) A necessidade foi percebida com o passar do tempo, após a utilização da residência 

11 d. De que modo se deu?  

(          ) Projeto de ampliação pelo PROMORE     (          ) Projeto de regularização de ampliação pelo PROMORE 

(          ) Projeto de ampliação com engenheiro civil, arquiteto ou técnico de edificações (fora do PROMORE) 

(          ) Projeto de regularização de ampliação com engenheiro civil, arquiteto ou técnico de edificações (fora do PROMORE) 

12. Qual a quantidade atual de ambientes da residência atual? (Considerar banheiros e varandas) 

(          ) Entre 1 e 3   (          ) Entre 3 e 5   (          ) Entre 5 e 10    (          ) Mais de 10 ambientes 

 12 a. Mencione os ambientes: _________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Após a ampliação, foi feito algum tipo de reforma? (          ) SIM (          ) NÃO  

No caso de resposta positiva: 13 a. O que foi feito? 

(          ) Eliminação de paredes internas  (          ) Construção de paredes internas  

(          ) Aumento de cômodos   (          ) Remanejamento de cômodos 

 (          ) Finalizações de acabamentos  (          ) Construção de muro e/ou grade  

(          ) Colocação ou substituição de revestimentos em pisos e paredes  

(          ) Outro. Qual? ________________________________________________________________________ 

13 b. Por que foi feito?  

(          ) Falta de espaços  (          ) Espaços mal aproveitados  

(          ) Vontade de finalizar a construção  (          ) Para garantir melhor segurança     

(          ) Aumento da família     (          ) Outro. Qual? ____________________________________ 

14. O projeto original, bem como o da ampliação (se for o caso), da residência atendeu às expectativas dos moradores? Justifique. 

(           ) SIM  (            ) EM PARTE  (             ) NÃO. Justificativa: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Parte 2: QUESTÕES SOBRE DIMENSÕES DOS AMBIENTES DAS HABITAÇÕES, CONFORTO E ERGONOMIA:  

15. De modo geral, como os moradores avaliam a residência nos dias de hoje? 

(          ) Ótima (          ) Boa            (          ) Regular            (          ) Ruim  (          ) Péssima      

(          ) Outro. Qual? __________________________________________________________________________________________________________ 

16. Em relação ao conforto térmico dos ambientes, de modo geral, como os moradores avaliam a residência?  

 (          ) Confortável           (          ) Pouco confortável            (          ) Desconfortável               (          ) Muito desconfortável          



16 a. Em qual ambiente os moradores preferem permanecer no verão? _____________________________________________________ 

16 b. Em qual ambiente os moradores preferem permanecer no inverno? ___________________________________________________ 

16 c. Qual ambiente os moradores avaliam como mais fresco no verão? ____________________________________________________ 

16 d. Qual ambiente os moradores avaliam como mais quente no inverno? _________________________________________________ 

17. Em relação ao conforto, no sentido de bem-estar, como os moradores avaliam a residência?  

(          ) Confortável           (          ) Pouco confortável            (          ) Desconfortável               (          ) Muito desconfortável    

17 a. Em qual ambiente os moradores se sentem mais aconchegante? _____________________________________________________ 

17 b. Em qual ambiente os moradores se sentem menos aconchegante? ___________________________________________________ 

18. Todos os ambientes da residência são utilizados de acordo com as suas funções? Justifique. 

(           ) SIM  (            ) EM PARTE  (             ) NÃO. Justificativa: ________________________________________________________ 

No caso de resposta negativa ou em parte: 

18 a. Qual(is) ambiente(s) não é/são utilizado(s) para sua(s) real(is) função(ões)? ____________________________________________ 

18 b. Existe algum ambiente desativado? (           ) SIM  (            ) NÃO 

 17 b’. No caso de resposta negativa, qual ambiente está desativado? ______________________________________________ 

18 c. Qual ambiente é o mais utilizado pela família de modo coletivo? ______________________________________________________ 

18 d. Qual ambiente é o menos utilizado pela família de modo coletivo? ____________________________________________________ 

19. De modo geral, em relação ao tamanho , como os moradores avaliam os ambientes da residência? 

(          ) Exagerados    (          ) Suficientes    (          ) Regulares    (          ) Insuficientes 

19 a. Qual ambiente apresenta maiores dimensões? ______________________________________________________________________ 

 19 b. Qual ambiente apresenta menores dimensões? _____________________________________________________________________ 

19 c. Em que ambiente os moradores verificam algum problema? _________________________________________________________ 

19 c’. Qual o problema verificado? ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

20. De modo geral, como os moradores avaliam as condições de fluxo/circulação entre os ambientes da residência? 

(          ) Ótimas    (          ) Boas    (          ) Regulares    (          ) Ruins    (          ) Péssimas      

 20 a. Existe algum ponto de conflito em algum local na residência?      (         ) NÃO      (            ) SIM 

 20 b. Caso positivo, indique o local:___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

21. De modo geral, como os moradores avaliam as condições de fluxo/circulação dentro de determinado(s) ambiente(s) da residência? 

(          ) Ótimas    (          ) Boas    (          ) Regulares    (          ) Ruins    (          ) Péssimas      

21 a. Existe algum ponto de conflito dentro de algum ambiente da residência? (         ) NÃO      (        ) SIM 

 No caso de resposta positiva: 21 a’. Indique em qual ambiente isso ocorre: _________________________________________________ 

    21 a”. Indique a situação: __________________________________________________________________ 

22. De modo geral, em relação ao tamanho das portas e janelas, como os moradores avaliam a iluminação natural da residência?  

(          ) Exagerada    (          ) Suficiente    (          ) Regular    (          ) Insuficiente 

22 a. Qual(is) ambiente(s) é/ são melhor iluminado(s)? ___________________________________________________________________ 

22 b. Qual(is) ambiente(s) é/são pior iluminado(s)? ______________________________________________________________________ 

22 c. Os moradores adotam alguma solução para melhorar a iluminação?   (           ) SIM       (            ) NÃO 

22 c’. No caso de resposta positiva, qual a solução adotada? ____________________________________________________ 

23. De modo geral, em relação ao tamanho das portas e janelas, como os moradores avaliam a ventilação natural da residência?  

(          ) Exagerada    (          ) Suficiente    (          ) Regular    (          ) Insuficiente 

23 a. Qual(is) ambiente(s) é/são melhor ventilado(s)? ____________________________________________________________________ 

23 b. Qual(is) ambiente(s) é/são pior ventilado(s)? ______________________________________________________________________ 

23 c. Os moradores adotam alguma solução para melhorar a ventilação?   (           ) SIM      (            ) NÃO 

23 c’. No caso de resposta positiva, qual a solução adotada? ____________________________________________________ 

24. De modo geral, como os moradores percebem a temperatura no inverno na residência? 

 (          ) Muito frio    (          ) Frio       (          ) Pouco frio  (          ) Sem frio  

24 a. Qual(is) ambiente(s) é/são mais frio(s)? ___________________________________________________________________________ 



24 b. Os moradores adotam alguma solução para aumentar/melhorar a temperatura?   (           ) SIM       (            ) NÃO 

24 b’. No caso de resposta positiva, qual a solução adotada? ____________________________________________________ 

25. De um modo geral, como os moradores percebem a temperatura no verão na residência? 

(          ) Muito calor       (          ) Calor       (          ) Pouco calor          (          ) Sem calor  

25 a. Qual(is) ambiente(s) é/são mais quente(s)? ________________________________________________________________________ 

25 b. Os moradores adotam alguma solução para minimizar a temperatura?   (           ) SIM       (            ) NÃO 

25 b’. No caso de resposta positiva, qual a solução adotada? ____________________________________________________ 

26. Em relação aos espaços dos ambientes, de modo geral, os moradores sentem falta de espaço? (        ) SIM      (        ) NÃO 

 26 a. Qual ambiente os moradores consideram mais apertado? ___________________________________________________________ 

 26 b. Qual ambiente os moradores consideram mais espaçoso? __________________________________________________________ 

27. Em relação à altura da pia da cozinha, como os moradores a consideram? 

(         ) Muito alta     (         ) Boa  (         ) Regular  (         ) Baixa        (        ) Muito baixa 

 27 a. O morador que mais utiliza a pia percebe algum tipo de incômodo? (          ) NÃO          (         ) SIM 

  27 a’. No caso de resposta positiva, indique o problema: ________________________________________________________ 

28. Em relação à altura da pia(s) do(s) banheiro(s), como os moradores a consideram? 

(         ) Muito alta     (         ) Boa  (         ) Regular  (         ) Baixa        (        ) Muito baixa 

 28 a. Os moradores percebem algum tipo de incômodo? (          ) NÃO          (         ) SIM 

  28 a’. No caso de resposta positiva, indique o problema: ________________________________________________________ 

29. Em relação à altura dos interruptores, de modo geral, como os moradores a consideram? 

(         ) Muito alta     (         ) Boa  (         ) Regular  (         ) Baixa        (        ) Muito baixa 

 29 a. Os moradores percebem algum tipo de incômodo? (          ) NÃO          (         ) SIM 

  29 a’. No caso de resposta positiva, indique o problema: ________________________________________________________ 

30. Em relação à altura das janelas, de um modo geral, como os moradores a consideram? (Considerar o ato de abrir) 

(         ) Muito alta     (         ) Boa  (         ) Regular  (         ) Baixa        (        ) Muito baixa 

 30 a. Os moradores percebem algum tipo de incômodo? (          ) NÃO          (         ) SIM 

  30 a’. No caso de resposta positiva, indique o problema: ________________________________________________________ 

31. Em relação à largura das portas, de um modo geral, como os moradores a consideram? (Considerar acesso e/ou passagem) 

(         ) Muito larga     (         ) Boa  (         ) Regular  (         ) Baixa        (        ) Muito baixa 

 31 a. Os moradores percebem algum tipo de incômodo? (          ) NÃO          (         ) SIM 

  31 a’. No caso de resposta positiva, indique o problema: ________________________________________________________ 

32. De modo geral, em relação ao tamanho, como os moradores consideram os móveis no ambiente que ocupam? 

 (         ) Muito grandes (          ) Bons  

32 a. Indique algum ambiente que apresente problemas com os móveis:____________________________________________________________ 

      32 b. Indique a situação: _______________________________________________________________ 

33. Existe algum morador portador de necessidades especiais? (          ) NÃO (         ) SIM 

 33 a. No caso de resposta positiva, existe alguma adaptação? (          ) NÃO (         ) SIM 

  33 a’. No caso de resposta negativa, qual a maior dificuldade nas suas atividades dentro da residência? ________________ 

34. De modo geral, como os moradores avaliam a qualidade construtiva da residência? 

(          ) Ótima    (          ) Boa    (          ) Regular    (          ) Ruim    (          ) Péssima    

34 a. Existem problemas construtivos/patologias construtivas no imóvel?    (          ) SIM          (          ) NÃO  

No caso de resposta positiva: 34 a’. Qual o problema? __________________________________________________________ 

 34 a’’. Onde ocorre o problema? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

35. Indique três pontos positivos da residência: _________________________________________________________________________________ 

36. Indique três pontos negativos da residência: ________________________________________________________________________________ 

37. Os moradores gostariam de acrescentar algo?_______________________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: ___________________________________________________________________________________________________________ 



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS HABITAÇÕES 

Para uso da pesquisadora:  

N˚ do formulário correspondente:____________ / Nome do profissional responsável:__________________________________________ 

Observações:__________________________________________________________________________________________________ 

Parte 1: DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

Metragem do projeto original: ______________________________________________________________________________________ 

Metragem da ampliação: ___________________________________________________________________________________________ 

Metragem total: ___________________________________________________________________________________________________ 

Tipo de cobertura: _________________________________________________________________________________________________ 

Tipo de forro: ____________________________________________________________________________________________________ 

Estado geral de conservação da residência: __________________________________________________________________________ 

 

LEVANTAMENTO GERAL DA PLANTA 

(esquema da trajetória solar e dos ventos predominantes) 

CROQUIS 

(detalhes construtivos; de aspectos positivos e negativos) 
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 Parte 2: AFERIÇÃO ANTROPOMÉTRICA (croquis com cotas dimensionais) 

Fluxos entre ambientes Fluxos em determinado ambiente Altura pia cozinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura lavatório(s) banheiro(s) Altura interruptores Altura janelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largura portas Tamanho dos móveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHECK LIST DE REQUISITOS ERGONÔMICOS E DE CONFORTO AMBIENTAL DAS HABITAÇÕES 

Para uso da pesquisadora:  

N˚ do formulário correspondente:____________ / Nome do profissional responsável:__________________________________________ 

Observações:__________________________________________________________________________________________________ 

Parte 1 - REQUIISITOS ERGONÔMICOS: Avaliação das dimensões antropométricas de itens específicos dos ambientes das 

habitações, que estejam relacionados aos aspectos construtivos e com base nas referências de PANERO e ZELNIK (2013). Além da 

verificação geral de outros itens. 

      ENQUADRAMENTO 

AMBIENTE ITENS DIMENSÃO 
APROXIMADA 

SIM PARCIAL NÃO  OBS. 

Sala de 
Estar 

Espaços de circulação (entre sofás, mesa centro, etc.)      

Espaços livres (sem mobiliários, sem utilização, etc.)      

Área de 
refeições 
(    )cozinha 
(    )copa 
(    )sala jantar 
(    )outro. 
Qual? _______ 

 

      

Espaços livres para acomodação das cadeiras      

Espaços livres de circulação      

      

Cozinha 

 

 

 

 

Altura da bancada de trabalho (pia molhada + seca)      

Espaços livres de circulação      

Localização do fogão em relação à bancada      

 
Localização da geladeira em relação à bancada      

Dormitório 
casal 

(principal) 

 

Espaço de circulação entre cama e demais mobiliários      

      

Demais 
dormitórios 

 

Espaço de circulação entre camas e demais mobiliários      

      

Banheiro(s) 

 

 

 

 

 

 

Altura do lavatório      

Eixo da bacia sanitária até a parede/elemento mais próx      

Eixo do bidê até a parede mais/elemento mais próximo      

Dimensões da área do box      

Altura do chuveiro      

Eixo do chuveiro      

Capacidade de alcance dos acessórios 

 

 

Papeleira       

Ganchos                                                                     
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Verificação geral – SÃO APROPRIADOS?  

OUTROS ITENS SIM PARCIAL NÃO  OBS. 

Dimensões gerais da sala de estar     

Dimensões gerais da área de refeição     

Dimensões gerais da cozinha     

Dimensões gerais dos dormitórios     

Dimensões gerais do(s) banheiro(s)     

Dimensões das circulações nos ambientes     

Dimensões das circulações entre os ambientes     

Dimensões dos mobiliários     

Altura dos interruptores     

Altura dos peitoris das janelas (alcance para abertura)     

Largura das portas (passagem)     

Parte 2 - REQUIISITOS DE CONFORTO AMBIENTAL: Avaliação das condições de conforto ambiental relacionadas à iluminação e 

ventilação naturais nos ambientes das habitações, com base nas normativas do Código de Edificações do município de Bauru-SP. 

 

Para iluminação natural – SÃO APROPRIADOS? 

OUTROS ITENS SIM PARCIAL NÃO  OBS. 

Tamanho da janela da sala de estar 
    

Tamanho da porta da sala de estar 
    

Tamanho da janela da cozinha 
    

Tamanho da porta da cozinha 
    

Tamanho da janela do dormitório casal 
    

Tamanho das janelas dos demais dormitórios 
    

Tamanho da janela do(s) banheiro(s) 
    

Para ventilação natural – SÃO APROPRIADOS?  

OUTROS ITENS SIM PARCIAL NÃO  OBS. 

Tamanho da janela da sala de estar 
    

Tamanho da porta da sala de estar 
    

Tamanho da janela da cozinha 
    

Tamanho da porta da cozinha 
    

Tamanho da janela do dormitório casal 
    

Tamanho das janelas dos demais dormitórios 
    

Tamanho da janela do(s) banheiro(s) 
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DADOS DO PARECER

  O projeto é apresentado através de linguagem clara e objetiva,permitindo compreender perfeitamente as

características da proposta veiculada pelo mesmo.

Apresentação do Projeto:

   O projeto é voltado para a realização de uma Avaliação Pós-Ocupação de moradias do Promore em

Bauru, visando investigar os modos de ocupação e percepção espacial dos seus moradores, através de

pesquisa de campo por amostragem, com o objetivo de detectar possíveis carências e apresentar sugestões

de cunho bio-psico-social que possam melhor atender às necessidades humanas.

Objetivo da Pesquisa:

   Não há riscos envolvidos. Quanto aos benefícios, trata-se de iniciativa que visa investigar as dificuldades

que são enfrentadas pelos moradores, através de uma avaliação arquiteto-ergonômica do ambiente em que

vivem, a fim de apresentar sugestões de melhorias que possam solucionar ou minimizar os problemas

encontrados.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

  Trata-se de pesquisa meritória, pois visa o bem estar de pessoas que pertencem a um estrato social

geralmente desassistido em suas necessidades básicas de conforto e dignidade de
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habitação, cujos resultados, se vierem a ser efetivamente implementados, podem ser de extrema valia para

seus beneficiários.

  Foram apresentados corretamente.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

  São inequívocos os méritos do projeto, merecendo apreciação favorável.

Recomendações:

  O projeto atende perfeitamente os requisitos formais e de conteúdo.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não
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aprovação.
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Considerações de dois profissionais não atuantes do PROMORE sobre a 

temática da pesquisa 

Uma arquiteta de forma muito atenciosa, parabenizou a temática estudada, uma vez 

que pondera que a análise do serviço oferecido à população poderá contribuir para a 

valorização do programa, como também para o apontamento de possíveis melhoras 

no mesmo. Reiterou também que é importante o objetivo social do programa e que 

tal fato não deve ser esquecido. Mencionou ainda que também são necessários 

estudos para sistemas mais sustentáveis e maior aceitação de alguns tipos de 

materiais para construção das habitações, por exemplo, no caso de financiamentos. 

Outra arquiteta opinou que o PROMORE deveria ser mais divulgado para que um 

maior número de pessoas pudesse usufruir dos benefícios do programa. Colocou 

também nesta abordagem que o principal quesito de um bom profissional é a 

versatilidade e que esta deve estar presente nos mais diversificados tipos de 

projetos elaborados pelos profissionais, seja de pequeno ou grande porte. Tal 

colocação se valida ainda mais, com base no complemento da resposta, de que a 

integração do ser humano e do ambiente que este ocupa deve propiciar conforto e 

bem estar e responder positivamente à qualidade do habitar. Mencionou também 

que simultaneamente a isto, toda construção deve apresentar uma boa relação 

custo benefício para o contratante do serviço, sendo que o projeto arquitetônico 

deve ser o resultado de toda esta reflexão. A profissional relatou ainda que, de modo 

complementar a isto, a sustentabilidade é uma preocupação constante e à medida 

do possível deve ser adequada aos projetos arquitetônicos. Deve-se, pois estudar e 

aplicar materiais menos agressivos ao tentar inserir tecnologias e métodos de menor 

impacto ambiental.  
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