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1. RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise do Conjunto Habitacional Cristal II, 

localizado na zona sul de Londrina - PR, destinado à população de baixa renda. O 

objetivo é avaliar a qualidade, os aspectos da habitação que satisfazem as 

necessidades do usuário, na escala e tempo reais. Para isso foram utilizados dados 

provenientes da avaliação pós-ocupação (APO) realizada. Na APO, as informações 

foram obtidas através de coleta de dados, entrevistas, questionários e observação. A 

partir dessa experiência de avaliação, foi possível evidenciar pontos positivos e 

negativos do espaço construído. Os resultados obtidos revelam problemas 

associados ao tamanho da unidade habitacional, aspectos construtivos e de 

adequação ao uso. O diagnóstico final promoveu a interface entre a observação dos 

pesquisadores e a ótica dos usuários. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Este trabalho utilizou como objeto de estudo o Conjunto Residencial Cristal II, em 

Londrina, Paraná. Não somente as unidades habitacionais, mas também foram 

considerados a vizinhança, a infraestrutura, serviços, escola e áreas livres nos 

estudos. 

Trata-se de uma pesquisa com aplicação dos conceitos e dos procedimentos 

metodológicos de avaliação pós-ocupação (APO), que é uma ferramenta de controle 

de qualidade dos ambientes construídos, em base de dados fornecidos pela 

Companhia de Habitação de Londrina (COHAB) a respeito do conjunto habitacional.  

Há necessidade de se estabelecer avaliações as quais levam em consideração o 

desempenho físico dos ambientes em decorrer do uso e as necessidades e níveis 

de satisfação dos moradores, a avaliação pós-ocupação o faz. Nesse sentido esta 

APO é de grande relevância para o campo de pesquisa relacionado a essa área de 

estudo, uma vez que o conjunto não foi antes avaliado. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é avaliar a qualidade e os aspectos da habitação, em 

decorrer do uso, que satisfazem ou não as necessidades dos moradores e estão 

diretamente associados ao desempenho satisfatório dos ambientes construídos e 

demonstram as relações entre ambiente e comportamento, na escala e tempo reais. 

 



4. METODOLOGIA 

De acordo com Ornstein (1992), estudos sobre APO iniciaram sua 

consolidação no final da década de 1960. A APO foi definida como um “processo de 

avaliação de edifícios de uma forma sistemática e rigorosa, depois de terem sido 

construídos e ocupados por algum tempo” (PREISER, 1988).  

O termo qualidade está associado ao desempenho satisfatório dos ambientes 

e suas relações com o ambiente e comportamento. Quando se trata de conjuntos 

habitacionais destinados a população de baixa renda, tal conceito de qualidade 

apresenta um impacto socioambiental ainda maior. (ORNSTEIN; BRUNA; ROMERO, 

1995). 

Na APO, o levantamento, a análise e as recomendações extraídas desses 

dados, que visam realimentar o próprio estudo de caso, bem como futuros projetos, 

são um instrumento de controle de qualidade que pode ser colocado em prática por 

meio da metodologia de avaliação pós ocupação, esta se refere a uma série de 

métodos e técnicas que diagnosticam a edificação no decorrer do uso, a partir de 

análise de fatores socioeconômicos, de infraestrutura e superestrutura urbanas dos 

sistemas construtivos, conforto ambiental, conservação de energia, fatores estéticos, 

funcionais e comportamentais, levando em consideração o ponto de vista dos 

próprios avaliadores, projetistas e clientes, e também dos usuários.  

A APO se distingue das avaliações de desempenho clássica formuladas nos 

laboratórios dos institutos de pesquisa, pois considera fundamental também aferir o 

atendimento das necessidades ou nível de satisfação dos usuários, sem minimizar a 

importância da avaliação de desempenho físico. 

A pesquisa foi constituída das seguintes etapas: coleta de dados junto a 

Companhia de Habitação de Londrina; avaliação comportamental, que se baseou 

em entrevistas prévias, questionário pré-teste e aplicação de questionários 

definitivos aos usuários; observação; tabulação de dados; diagnóstico e relatório 

final. Os resultados foram obtidos e comentados, com ênfase em aspectos positivos 

e negativos a respeito da edificação e o contexto em que ela está inserida, 

sistematizando os acertos no caso avaliado e, consequentemente, realimentando 

futuros projetos semelhantes. 

As entrevistas foram realizadas com um representante da Companhia de 

Habitação e com o síndico do condomínio, a elaboração dos questionários foi feita 

em base das entrevistas. Ainda antes da aplicação do questionário final, foram 



aplicados três questionários pré-teste, para adequação do formulário final. Estes 

foram feitos com o síndico do edifício e em dois moradores. 

O questionário final utilizado é constituído de 88 perguntas e foram aplicados 

com a presença do pesquisador. As questões foram divididas em 12 categorias: 

localização, características do entrevistado, apartamento, áreas e adequação ao 

uso, segurança, conforto, privacidade, aparência, convivência social, características 

das áreas comuns, manutenção e conservação e comentários adicionais do 

entrevistado. Foram utilizadas escalas de valores, com quatro variáveis, indo do 

“péssimo” ao “ótimo”, passando por “bom” e “ruim”, contendo também o “não se 

aplica”. Também foram utilizadas questões de múltipla escolha e espaços para que 

os usuários falassem livremente.  

As visitas para a aplicação dos questionários foram feitas no período diurno 

das 14h30min às 18h00min, nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2014, incluindo 

apartamentos os blocos e de distintos pavimentos. Foram obtidos 52 questionários 

válidos, número que dá credibilidade aos resultados (ORNSTEIN, 1992) e 

corresponde a 20,9% do universo pesquisado. A unidade amostral é, dessa forma, o 

domicílio a ser submetido a uma avaliação. É um universo finito, real e enumerável, 

com tamanho 52, que é subconjunto do universo de 248 apartamentos que o 

representam (ROMERO, 2003). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Conjunto Habitacional de Interesse Social 

Dentro da realidade dos conjuntos habitacionais de interesse social esse tipo de 

avaliação ganha ainda mais relevância, uma vez que nas últimas décadas, foram 

adotadas soluções urbanísticas, arquitetônicas e construtivas repetitivas em larga 

escala, a fim de atender o problema patológico da habitação no Brasil, para uma 

população heterogênea, cujo repertório cultural, hábitos, atitudes e crenças são 

distintos. 

A produção em série de habitação barata, também associada a baixo custo, pode 

voltar-se ainda para a construção de uma habitação mínima, de má qualidade. Por 

esta razão há tamanha importância associada à fatores em que a unidade está 

envolvida, incluindo aspectos urbanísticos como insolação, ventilação, coordenação 

modular, sistemas pré-fabricados, entre outros (KLEIN, 1980). 

 



A questão da habitação de interesse social vem sendo focalizada 
principalmente como necessidade de abrigo. Fica claro para todos que essa 
é uma necessidade vital, mas também é preciso entender o homem como 
um ser que sobrevive em sociedade, não podendo dispensar outras 
características que são inerentes a sua cidadania, e portanto, a sua 
necessidade habitacional.(ROMERO; ORNSTEIN, 2003, p. 14). 
 

 

Em estudos, Medvedovski (1997) mostra que as indefinições da propriedade e, 

consequentemente, de responsabilidades sobre estes espaços “coletivos”, fazem 

com que se encontrem abandonados ou “privatizados”, por uma apropriação 

indevida de alguns usuários do conjunto. Este é um dos maiores problemas de 

conjuntos habitacionais deste gênero. 

O desafio maior é de como projetar e construir conjuntos habitacionais de 

interesse social saudáveis, com níveis mínimos de habitabilidade e segurança. 

 

5.2. O objeto de estudo: Conjunto Residencial Cristal II 

O alvo do estudo é o Conjunto Residencial Cristal II que se localiza na zona 

sul de Londrina-PR, na Rodovia Alves da Rocha Loures, lote 120 – B1A, na Gleba 

Ribeirão Cambé. 

Segundo COHAB, a necessidade de construção do conjunto surgiu à medida 

que ocorriam ocupações irregulares em um fundo de vale próximo, além de áreas 

insalubres e de favelas no entorno. 

Figura 01: Vista Aérea com demarcação do Residencial Cristal II. 

 
Fonte: Google Earth, 2014. 
 

De acordo com projeto e dados oficiais fornecidos pela COHAB o conjunto é 

composto por 248 apartamentos, distribuídos em 19 blocos, sendo 7 blocos com 



dois pavimentos e os demais com 4 pavimentos, com 4 unidades por andar, em 

modelo tipo “H”. Os apartamentos obedecem à mesma organização para todos os 

edifícios do conjunto. Cada unidade tem uma área útil de 43,47m² e contempla 2 

dormitórios, banheiro e integrados sala, cozinha e área de serviço. 

Figura 02: Residencial Cristal II na entrega do conjunto habitacional (março/2013) 

 
Fonte: Prefeitura de Londrina, 2013. 
 

6. RESULTADOS 
 

6.1. Perfil do Morador 

De acordo com os questionários aplicados, foi constatado que a média de 

moradores por unidade habitacional é de quatro. Quanto à faixa etária dos 

moradores, 37% tem entre 30 e 39 anos, 21% têm entre 20 e 29 anos e mais de 

15% tem 60 anos ou mais. Quanto ao sexo: 60% dos moradores do conjunto são do 

sexo feminino e 40% do sexo masculino.  

Constatou-se também que 29% das famílias têm renda de até um salário 

mínimo, 69% têm entre um e três salários mínimos e 2% apenas tem renda acima de 

três salários. 56% da fonte de renda das famílias vêm de empregos informais, 8% 

tem registro em carteira, 15% são aposentados e 17% estão desempregados. A 

respeito da escolaridade, 40% das pessoas questionadas tem o primeiro grau 

completo, 25% têm o primeiro grau incompleto e 25% o segundo grau incompleto, 

apenas 10% das pessoas completaram o segundo grau e 0% possui o terceiro grau. 

Do total da unidade amostral, 60% residem no conjunto desde a entrega e 

40% passaram a morar no edifício nos últimos 12 meses ou menos. 

 

 

 



6.2. Diagnósticos de tendência positivas e negativas 

Considerando os questionários dos residentes do Conjunto Habitacional 

Cristal II e a aferição realizada pelos entrevistadores, pode-se depreender 

resultados/diagnósticos de tendência negativa e positiva relacionados ao conjunto 

habitacional. 

Em relação à unidade habitacional, os resultados obtidos foram positivos em 

relação ao espaço para distribuição dos móveis e utensílios domésticos, 53% dos 

entrevistados disseram que é o espaço é bom. O mesmo acontece em relação ao 

espaço para abrir e fechar as janelas, onde 62% julga bom e 16% ótimo. 

Nota-se a insatisfação quanto às dimensões da lavanderia, a área da mesma 

é muito reduzida e o ambiente é prejudicado pela integração com a cozinha e sala.  

Há grande satisfação quanto ao tamanho do banheiro e sala. 

Gráfico 01: Satisfação do Usuário Quanto ao Tamanho  

 

Quanto à adequação ao uso, foi constatado que 43% dos moradores 

gostariam de cultivar plantas e hortaliças, mas isso não é possível. Outros 18% 

gostariam de ter animais de grande porte, como cavalos, mas não há espaço 

destinado a este uso nem é permitido de acordo com as normas do condomínio.  

O transporte foi alvo de críticas por parte dos moradores, a acessibilidade do 

conjunto é prejudicada. Mais de 60% dos moradores utilizam o transporte público 

como principal meio de locomoção, há apenas uma linha de ônibus que passa 

próxima ao conjunto habitacional. Apenas 33% possuem veiculo próprio e 6% utiliza 

outros meios de locomoção. A média de tempo que os moradores levam de sua 

residência até o local de trabalho é de pouco mais de uma hora. 



Quanto à segurança, há presença de vandalismo nas áreas comuns. As áreas 

destinadas a lazer, como o playground, por exemplo, foram desativados devido a 

ações de depredação e falta de manutenção. 

Figura 03: Área Comum de Circulação - Residencial Cristal II (maio/2014) 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 Existem bolores e focos de umidade nos apartamentos, que atinge mais de 

60% dos entrevistados. Há ainda problemas de rachaduras nas áreas comuns da 

edificação, como nas escadas e paredes dos corredores. 

Gráfico 02: Locais de Bolor e Foco de Umidade 

 

 A qualidade das áreas comuns foi classificada em cinco dos seis temas como 

péssima, ressalvando apenas o estacionamento que atingiu uma boa avaliação. 



Gráfico 03: Qualidade das Áreas Comuns 

 

As áreas de convivência foram classificadas como ruins e péssimas em sua 

maioria, demonstrando a precária situação do conjunto habitacional nas áreas de 

uso coletivo. 

Ainda relacionado a resultados de tendência negativa, grande parte dos 

apartamentos apresentaram problemas construtivos, ultrapassando 50% dos 

entrevistados, destacam-se transtornos como rachaduras e quedas de energia 

elétrica devido à má qualidade das instalações. Seguindo o mesmo padrão de 

incidência encontra-se o número de moradores que já realizaram modificações em 

seus apartamentos por questões de insatisfação. Todos os entrevistados 

demonstraram interesse em realizar modificações, principalmente relacionadas a 

troca de revestimentos. 

Gráfico 04: Melhorias Realizadas nos Apartamentos pelos Moradores 

 



Os entrevistados, em sua maioria, classificaram como boa a relação de 

vizinhança e organização dos moradores para o encaminhamento de melhorias. 

Com relação à aparência, os entrevistados classificaram os apartamentos, o 

edifício, as áreas comuns e o conjunto habitacional, como bom, ainda classificaram 

da mesma maneira itens relacionados a manutenção como coleta de lixo e 

abastecimento de gás de cozinha, demonstrando que apesar dos problemas 

relatados, ainda assim consideram sua moradia satisfatória. 

Gráfico 05: Aparência  

 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Através da APO, ferramenta de avaliação de edifícios construídos de uma forma 

sistemática, foram detectados fatores positivos relatados no presente artigo, os 

quais devem ser levados em consideração e recomendados para futuros projetos de 

unidades habitacionais semelhantes. No caso dos fatores classificados como 

negativos, devem ser analisados, de modo que futuramente sejam minimizados e 

corrigidos, através de programas de manutenção e conscientização da população 

residente, visando à conservação do patrimônio semi público, como as áreas 

condominiais ou privadas, de maneira que tais procedimentos sirvam de base para 

projetos futuros.  

Na escala e tempo reais, a qualidade do edifício avaliado satisfaz necessidades 

dos usuários relacionadas ao tamanho da unidade habitacional e a aparência 

externa da edificação. A qualidade dos revestimentos e das áreas comuns do 

conjunto habitacional foi questionada, assim como a segurança, que foi listada como 



fator de preocupação. Portanto, padrões de qualidade relacionados à unidade 

habitacional devem ser melhorados, como os materiais utilizados para sua 

construção, revestimentos, tubulações e esquadrias. 

 
8. FONTES CONSULTADAS 

 
KLEIN, Alexander. Vivienda mínima 1906-1957. Barcelona: Gustavo Gilli, c. 1980, 

363 p. Ref. p.31 

 

MEDVEDOVSKI, NirceSaffer. As indefinições de responsabilidade da manutenção 

dos espaços exteriores em conjuntos habitacionais populares. avaliação pós-

ocupação. In NUTAU’96. Anais do Seminário Internacional. Tecnologia 

Arquitetura Urbanismo, São Paulo, FAU USP, 1997, Ref. Pp.103-118 

 

ORNSTEIN, Sheila Walbe; BRUNA, Gilda Collet; ROMÉRO, Marcelo de Andrade. 

AmbienteConstruído e Comportamento: a Avaliação Pós Ocupação e a 

qualidade ambiental.SãoPaulo, FAU USP/Studio Nobel/FUPAM, 1995. 

 

PREISER, Wolfgang F. E. Post-occupancy evaluation. Nova York, Van Nostrand 

Reinhold, 1988. 

 

ROMÉRO, Marcelo de Andrado; ORNSTEIN, Sheila Walbe. Avaliação Pós-

Ocupação: Métodos e Técnicas Aplicadas a Habitação Social.1.Ed. Porto Alegre: 

Habitare, 2003. 

 

ROMERO, Marcelo de Andrade; VIANNA, Nelson Solano. Procedimentos 

Metodológicos para Aplicação de Avaliação Pós-ocupação em Conjuntos 

Habitacionais para a População de Baixa Renda: Do Desenho Urbano à 

Unidade Habitacional. Coletânia Habitare – vol. 1 – Inserção Urbana e Avaliação 

Pós-ocupação da Habitação de Interesse Social.  

 

Política de habitação – Companhia de habitação de Londrina (COHAB) 


