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RESUMO: 

MOTA, Bárbara Clausen. AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO NO JARDIM SANTA 

CLARA EM ASSIS-SP: DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem como objeto o Conjunto Habitacional Jardim Santa Clara, 

participante do programa Minha Casa, Minha Vida, de 0 a 3 salários mínimos, cujas 

residências estão implantadas em lotes individuais. Tem como objetivo principal a 

análise do conjunto em comparação a revisão bibliográfica a respeito de projetos 

semelhantes para então a avaliação da implantação do projeto final e sua qualificação 

para então definir de critérios que possam servir de base para a elaboração de uma 

metodologia de Avaliação Pós-Ocupação em ambiente construído com foco em 

projetos semelhante, visando incorporá-los e reforçá-los para um reconhecimento de 

pontos positivos que atuam de forma a melhorar o convívio (como a localização do 

bairro e disposição do macrozoneamento) e os negativos, que acabam prejudicando 

a vida útil do ambiente construído e o conforto dos usuários no dia a dia. 

INTRODUÇÃO 

A Avaliação Pós-Ocupação - APO avalia “sistematicamente os ambientes 

construídos e também criação de procedimentos que estimulem o desenvolvimento 

de propostas que visem o bem-estar do usuário” (ORNSTEIN, 1992). No Brasil, há 

repetições de projeto arquitetônico, mesmo que esses possuam inadequações e 

problemas, refletindo o descaso em relação à qualidade de projeto e principalmente 

em relação à qualidade de vida de seus usuários. Através da APO, são gerados dados 

que especificam problemas de desenvolvimento, adaptação do local e dos usuários e 

de qualidade; assim como aspectos que funcionam de forma positiva, otimizando o 

uso do empreendimento.  

O foco será em Habitações de Interesse Social - HIS, com renda de 0 a 3 

salários mínimos, afim de identificar os problemas existentes, boas soluções 

projetuais e características que definem e dão identidade ao bairro. O objeto do estudo 

é o Jardim Santa Clara em Assis/SP, cujas residências estão implantadas em lotes 

individuais, permitindo que seus usuários caracterizem o local de acordo com suas 

necessidades que ou que não foram atendidas, ou que acabaram surgindo com o 

tempo. 
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A hipótese aqui apresentada é que a APO, quando derivada de uma 

especificação de seus parâmetros e fundamentos, podem obter resultados mais 

eficientes e capazes de oferecer uma base para a coleta de exigências de seus 

usuários e orientar a produção de projetos mais adequados à realidade. 

Atualmente, nota-se que as HIS entregues possuem uma padronização e que 

não atendem às necessidades e expectativas da população, ao mesmo tempo são 

realizadas com o objetivo de suprir o déficit habitacional do país. Identifica-se que 

problemas anteriores de HIS continuam se repetindo conforme Medvedovski (2002 

apud Lima et al.,2011): 

A baixa qualidade se deve em parte à ausência de uma avaliação sistemática 

de erros e acertos na produção do ambiente construído no Brasil, conduzindo 

à repetição das soluções adotadas sem a consequente retroalimentação e 

melhoria da produção desse ambiente. (MEDVEDOVSKI, 2002) 

De acordo com Barlow; Ozaki (2003 apud Lima et al.,2011) os clientes das 

HIS estão se tornando cada vez mais informados e menos tolerantes aos serviços 

ineptos, portanto, é necessária maior atenção para suprir os problemas básicos do 

setor habitacional. 

Neste sentido, a metodologia de APO voltada para HIS visa selecionar através 

de estudos, os parâmetros que requerem atenção; identificar as necessidades do 

cliente final, expectativas e prioridades em relação à habitação e assim colaborar com 

o processo projetual, fornecendo estas informações para o desenvolvimento do 

produto. 

METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, foram realizadas pesquisas bibliográficas 

para entender melhor os focos e direcionamentos de APO, direcionando sua 

temática para HIS, com foco nas técnicas abordadas em ambiente construído, tais 

como a percepção visual e registros fotográficos sequenciais. Dentre os autores que 

serão estudados, estão Sheila Walbe Ornstein, Marcelo de Andrade Roméro e 

Simone Barbosa Villa, que são grandes nomes quando se trata de APO em 

ambiente construído e HIS no Brasil.  
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Através da revisão bibliográfica sobre as técnicas da APO, foram 

selecionadas aquelas que podem contribuir para o desenvolvimento de uma 

metodologia para sua aplicação em Habitações de Interesse Social. 

Após realizado o trabalho de campo e a aplicação das técnicas de elaboração 

de critérios para o objeto de estudo, dados obtidos foram sistematizados e resultados 

analisados. Por meio de textos jornalísticos, documentos e relatórios pertencentes à 

construtora e pessoas ligadas à prefeitura e ao projeto, foram analisados os aspectos 

principais para o conforto de uma família e sua necessidade.  

Um dos focos é a qualificação das condições da habitação social, para tanto, 

faz-se necessário definir a metodologia de APO que foi criada especificamente para 

HIS, compreendendo seu funcionamento e performance, além do que é esperado 

pelos clientes finais e suas carências.  

 

DESENVOLVIMENTO 

O Jardim Santa Clara é participante do programa Minha Casa, Minha Vida 

para famílias de 0 a 3 salários mínimos. Foi entregue à população em 2015 e possui 

570 moradias instaladas em lotes individuais. Em todas foram implantados 

aquecedores solares. 

Por meio de fotos publicadas pela construtora, é possível analisar sua 

estrutura urbanística, o exterior e o interior das casas e o processo de construção.  

Uma das principais características que podem ser analisadas no local são as 

marcas de lama que muitas casas contêm. Isso ocorre devido à disposição de 

determinada parte dos lotes abaixo do nível da rua, o que faz com que muitas dessas 

casas sejam invadidas pela água da chuva. E a formação de lama se torna mais 

intensa devido à falta de planejamento urbanístico que foi projetado para as calçadas: 

sem a correta implantação de vegetação, muitas casas ficam com seu arredor em 

terra batida.  

 “As casas são dotadas de aquecedores elétricos, pintura na cor amarela e 

maioria, se não todas, têm na frente uma árvore plantada na calçada, servida 

também de uma faixa de grama.” (ASSISCITY, 2014)  
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Figura 1 – Limite do conjunto habitacional Santa Clara. 

Fonte: Google Earth.  

Outro fator que inibe o desempenho do fluxo, tanto de pessoas quanto de 

automóveis no bairro, são as longas quadras que dificultam o acesso por entre ruas 

vizinhas e à noite, como foi analisado durante visitações, parecem desertas. Isso torna 

as quadras mais curtas mais acessada, devido a facilidade de mobilidade. 

 

Figura 2 - Foto publicada pela construtora na fase final da produção em 2014. 

Fonte: Lomy Engenharia, 2014. 

O bairro está localizado nas proximidades de uma Área de Preservação 

Permanente - APP. Porém alguns moradores utilizam a área para depositar entulhos 

e outros materiais, tais como móveis, pneus, ou apenas restos de lixos, como é 

possível analisar nas imagens abaixo:  
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Figura 4 – Entulhos próximos a APP localizada ao lado do conjunto, no ano de 2017. 

Fonte: PMA, 2017. 

RESULTADOS 

O ciclo vital do ambiente construído envolve a fase de produção e 

planejamento, projeto e construção do edifício, e na fase de uso onde o ambiente 

passa a atuar no âmbito social e então sua eficiência é determinada pelo seu 

desempenho e se está ou não atendendo as necessidades básicas de seus usuários. 

Certos parâmetros e funções que devem receber mais atenção, já que o 

tempo de permanência é maior do que em outras edificações. Além disso, a qualidade 

é significativa, uma vez que estarão abrigando famílias, ou seja, desempenhando um 

papel social importante. 

As funções que requerem mais atenção: segurança estrutural, contrafogo, 

estanqueidade, conforto térmico, acústico, visual, tátil, antropodinâmico; a higiene e 

quanto a adaptação ao uso (fluxos que permitam flexibilidade, serviços, equipamentos 

e mobiliários), durabilidade e economia. Contudo, esses critérios devem ser baseados 

no contexto social, econômico, cultural, físico-climático disposta no local em que a 

edificação está inserida, pois isso trará parâmetros para a avaliação. 

O bairro hoje, se encontra totalmente modificado. Algumas casas foram 

conectadas através de reformas e ganharam fachada única, algumas estão 

abandonadas, e são poucas as que permanecem com as características com as quais 

foram entregues. 
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Figura 3 – Casas Jardim Santa Clara totalmente modificadas. A primeira e a segunda casa aparentam ser uma junção 
de duas casas. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Além da modificação das casas, outro fator que ocorre com frequência é a 

criação de comércios informais associados às residências, ou então a transformação 

definitiva do imóvel em comércio. Isso se dá devido à dificuldade de acesso a serviços.  

 

Figura 3 – Comércio informal. 

Fonte: Acervo pessoal. 

De maneira geral, foi analisado que o bairro possui boas ideias e iniciativas 

para que haja o suprimento de um bom desempenho, gerando boas condições de vida 

e para que o bairro possa desempenhar seu papel no âmbito social. Como exemplo 

disso, temos a instalação de placas solares para o aquecimento da água, gerando 

alternativas sustentáveis e também a elaboração de um plano paisagístico. 

Também foi analisado que a execução do projeto apresenta problemas de 

adaptação e funcionamento, dessa forma o que foi pensado na fase de elaboração do 

projeto arquitetônico para gerar pontos positivos de qualidade e de uso acabam sendo 

transformados em aspectos muitas vezes negativos. 

Identificando as falhas, temos uma relação das necessidades enfrentadas na 

pós-ocupação, que em algum ponto do seu ciclo de produção, não foi bem executado, 

gerando um produto insatisfatório e danos para esse grupo. Isso acaba gerando mais 

custos de manutenção e operação para os moradores. 

O projeto urbano paisagístico não foi corretamente implantado, formando lama 

quando chove, que somada ao acúmulo de lixo nos arredores do bairro na APP. Como 
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solução, alguns moradores optaram por cimentar essa área frontal da casa, pois assim 

evitam a formação de sujeita indesejada, em contrapartida, diminuem a área 

permeável de seus lotes. 

A adaptação por parte dos moradores em relação ao ambiente construído se 

modifica de família para família. A área livre acaba sendo muitas vezes utilizada para 

modificações de ampliação nas casas. 

 

Figura 3 – Exemplo de casa modificada de acordo com a necessidade da família em específico. 

Fonte: Acervo pessoal. 

Como foi dito, no Brasil há uma repetição projetos semelhantes, para isso deve-

se atentar desde a Fase de Produção até a construção do edifício. Pois são 

principalmente nessas etapas que podemos reparar erros com antecedência e 

garantir uma qualidade maior de projeto. Na Fase de Uso, onde, após a implantação 

do produto, é que outros problemas, aspectos positivos e avaliações a respeito do 

desempenho são fornecidos. Deve-se sistematizar esses dados para que futuras 

implantações não contem com as mesmas falhas. 

“É praticamente impossível que se consiga obter níveis de qualidade 

ambiental dentro de limites de custo aceitáveis no edifício construído, a 

menos que se consiga maior integração e comunicação entre os diversos 

agentes intervenientes no processo produtivo da edificação”. (ORNSTEIN E 

ROMERO, 1992) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Primeiramente, o papel do Programa Minha Casa Minha Vida é suprir o déficit 

habitacional cada vez maior no Brasil. Porém o que é gerado é uma linha de 

construção em massa, sem a preocupação com o pré-projeto e pós-instalação, para 

entenderem o que deu certo e pode ser repetido para aquela tipologia.  
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Essas informações poderiam ser agrupadas em um sistema em comum, para 

que houvesse uma distinção e especificação. A insatisfação dos moradores é tão 

significante que muitos deles preferem voltar a onde estavam vivendo a permanecer. 

É de suma importância ressaltar que, como foi informado, os moradores 

também possuem participação no que diz respeito ao funcionamento e organização 

dos conjuntos. E da mesma forma que alguns danificam, outros se juntam para que 

haja um melhor funcionamento da população entre si e dos itens citados acima.  

Os critérios a serem abordados em uma APO variam de região, município e 

necessidades a serem atendidas. No caso do conjunto estudado, se mostra essencial:  

• O controle de qualidade em relação a estrutura; 

• Privacidade (pois uma das primeiras coisas que os moradores fazem ao 

receber a casa é fechá-la com muros para se privar dos olhares dos 

vizinhos); 

• Lazer; 

• Urbanização eficaz; 

• Controle de qualidade de saneamento básico; 

• Redimensionamento dos ambientes; 

• Acesso a serviços; 

• Localização de Implantação. 

Como foi discutido anteriormente, o bairro foi totalmente modificado. Isso um 

aspecto positivo no empreendimento, pois mostra que a população está dando sua 

identidade ao bairro. 

Conclui-se então que a metodologia de APO deve sempre levar em 

consideração a princípio: 

• A qual tipo de cliente estará atendendo; 

• Em que região estará atuando; 

• Identificar o feedback de projetos similares e identificar patologias e 

aspectos que funcionaram de forma positiva; 

• Ter um rigoroso controle de qualidade desde o início, desde o 

planejamento do empreendimento; 
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• Conversar com os grupos aos quais atende, criar um diálogo. Descobrir 

através deles, o que eles, usuários, consumidores, consideram positivo 

e negativo no conjunto. O que poderia ser mantido e melhorado. 
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