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RESUMO 
 
 
 
 
COSTA FILHO, Lourival Lopes. Discussão sobre a Definição Dimensional em Apartamentos: 

Contribuição à Ergonomia do Ambiente Construído. 2005. 138f. Dissertação (Mestrado em 
Design), Programa de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2005. 

 
 
 
 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo o dimensionamento em apartamentos e objetiva questionar 
construtores e arquitetos sobre a definição dimensional para analisar os dados obtidos a partir dos 
princípios da ergonomia. Investiga-se, especificamente, quais são os dados determinantes para essa 
definição e a visão dos agentes citados sobre as necessidades reais dos usuários no espaço 
habitacional. A pesquisa tomou como base uma análise ergonômica anteriormente desenvolvida em 
parceria, pelo autor, aplicada às atividades dos moradores em um apartamento compacto, como base 
para formular a atual abordagem exploratória com construtores e arquitetos envolvidos na produção de 
apartamentos em torno de 70m² de área privativa, na Região Metropolitana do Recife. Os resultados 
obtidos mostraram que, atualmente, é a capacidade de aquisição do mercado quem determina o 
dimensionamento global de um apartamento, enquanto o dimensionamento dos ambientes internos é 
definido pelos arquitetos através de uma abordagem tácita, priorizando os conhecimentos da prática 
profissional, seguido das funções dos ambientes e seu mobiliário específico. Apurou-se, também, que 
as necessidades reais dos usuários são compreendidas pelos construtores pelo prisma da 
possibilidade de aquisição do imóvel, pelo cliente, obedecendo às características do imóvel desejado 
pela população, nas pesquisas de mercado. Quanto aos arquitetos, estes consideram-nas 
hipoteticamente, baseando-se naquilo que eles julgam ser importante para a demanda. Pelo exposto, 
espera-se contribuir com conhecimentos para a Ergonomia do Ambiente Construído, a partir da 
discussão de parâmetros dimensionais. 
 
 
Palavras-chave: ergonomia do ambiente construído, dimensionamento habitacional, apartamentos, 
ambientes eficazes.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
COSTA FILHO, Lourival Lopes. Discussão sobre a Definição Dimensional em Apartamentos: 

Contribuição à Ergonomia do Ambiente Construído. 2005. 138f. Dissertação (Mestrado em 
Design), Programa de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2005. 

 
 
 
 
This study deals with the dimensions of apartments, and is based on questions put to builders and 
architects regarding the manner in which these dimensions are determined. The responses to these 
questions are subjected to analysis using ergonomic principles. Specific attention is devoted to the 
factors determining decisions regarding dimensions, as well as to the way in which professionals 
perceive the real needs of users of residential space. A case study previously conducted in partnership 
with the present author, which investigated the activities of residents of a compact compartment, was 
used to develop the approach to be adopted for the investigation of builders and architects who produce 
apartments with around 70m² of space for private use for the real estate market in the Recife 
Metropolitan Region. The results revealed that, at present, it is the acquisition of this market that 
determines the overall dimensions of an apartment, while the size of the rooms is determined by a 
strategy that prioritises the practical know-how of the professional, the function of each space and the 
furniture to be placed in it. It was also revealed that the builders’ understanding of the real needs of the 
user is coloured by the opportunities available for acquiring real estate and is in keeping with the 
characteristic features of the kind of real estate desired by the general public, as revealed by market 
research. Architects, on the other hand, consider such needs, but in a hypothetical fashion, based on 
their own judgement regarding what customers deem important. It is believed that the discussion of the 
parameters determining the dimensions of residential space laid out in this study provides useful 
information regarding the ergonomics of the built environment. 
 
 
Key words: ergonomics of the built environment, housing dimensions, apartment, effective 
environments.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
O apartamento, sujeito do objeto deste estudo, faz parte da tipologia do uso habitacional denominada 
pela legislação urbanística e pela prática arquitetônica como edifício multifamiliar. Essa nova forma de 
morar surgiu no cenário nacional nos anos 20, sendo o resultado da evolução de diversas estruturas 
intermediárias e originárias de várias vertentes, da casa isolada ao cortiço, até se transformar no 
representante máximo do padrão de moradia contemporânea que hoje se observa intensamente na 
paisagem de todas as grandes cidades.  
 
O interesse da investigação pelo objeto de estudo definido, o dimensionamento em apartamentos, 
vem da experiência do presente autor como arquiteto atuante, principalmente, na área de projetos para 
os interiores dessas unidades residenciais, onde as dimensões dos ambientes encontram-se muito 
sacrificadas pela sua constante diminuição de tamanho. Atualmente, presencia-se a proliferação de 
apartamentos com ambientes que não se prestam às funções que deveriam desempenhar e, 
ergonomicamente inadequados, instiga-nos a modificar sua estrutura interna original no intuito de 
melhorar a adequação aos requisitos humanos e às necessidades reais dos clientes usuários, 
condições exigíveis para lhes proporcionar satisfação no uso dos espaços. 
 
Entretanto, inversamente, a estatura média da população tem aumentado, entre outros fatores, devido 
à melhoria das condições socioeconômicas e à prática de esportes. Góis (2005) noticiou que uma 
pesquisa do IBGE, entre 1989 e 1997, mostra que o tamanho médio de um garoto nordestino de 12 
anos passou de 1,42m para 1,49m, ou seja, sete centímetros a mais. A mesma matéria afirma que, a 
seleção brasileira masculina infanto-juvenil de vôlei tem média de altura de 1,96m. Maior que a da 
seleção adulta, de 1,94m. No feminino, a última seleção infanto-juvenil também tem dois centímetros a 
mais que a adulta, na média (1,84m e 1,82m, respectivamente). Dados que podem fundamentar o 
argumento inicial em relação à população brasileira. 
 
Sabe-se ainda que a evolução humana e o modo de vida influenciam o dimensionamento habitacional, 
pois criam a necessidade de atender a novas expectativas e a um novo perfil de moradores. O 
acréscimo do número de banheiros por unidade residencial, o advento do trabalhar em casa, a grande 
variedade na oferta de mobiliário, equipamentos e eletroeletrônicos, além das novas mídias – 
representadas pelos sistemas televisivos a cabo e via satélite, sistema de telefonia celular e Internet –, 
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tornaram o dimensionamento dos ambientes habitacionais mais complexo e difícil de ser 
compatibilizado adequadamente aos usuários desse novo programa de necessidades nos projetos de 
apartamentos, pois reflete uma relação contraditória e conflituosa entre o aumento dessas demanda e 
a constante diminuição em tamanho dos espaços que irão recebê-las.  
 
Outrossim, quando se considera que nos edifícios de apartamentos a população usuária é muito ampla, 
bastante diversificada e não participa da sua etapa projetual, tal complexidade amplia-se muito. Nesse 
contexto, é importante utilizar bases seguras do conhecimento científico para dimensionar ambientes 
físicos apropriados a essa população, uma vez que é comum se incorrer no risco de planejá-los de 
forma hipotética ou estereotipada. Contudo, cumpre destacar que a qualidade é uma característica 
baseada nos consumidores, evidenciando a importância de um projeto que garanta, através da 
interface ser humano-atividade-ambiente, um desempenho de uso adequado, pois, de acordo com 
Ramos Neto e Castro (1996), o conceito mais amplo da qualidade – adequação ao uso – é um dos 
recursos mais poderosos de que pode dispor uma empresa que objetiva a satisfação dos seus clientes 
finais. 
 
Neste âmbito, justifica-se e ressalta-se a importância do estudo para a área da Ergonomia do Ambiente 
Construído, pois a qualidade e a condição de uso dos ambientes dependem de uma definição 
dimensional que favoreça a consecução das tarefas e atividades dos que dele se utilizarão. Sendo 
esse dimensionamento, na maioria das vezes, determinado por construtores e arquitetos é relevante 
procurar entender em que bases esse processo é estabelecido. Para tanto, como metodologia, 
abordam-se com entrevistas padronizadas esses dois agentes intervenientes do processo de produção 
de um apartamento, através de uma pesquisa de campo exploratória. Salienta-se que, o usuário, 
principal agente do processo citado, foi abordado anteriormente em um trabalho desenvolvido em 
parceria, pelo autor, em Costa, Maciel e Monte (2002), para o II Curso de Especialização em 
Ergonomia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, cujos resultados foram aqui 
considerados e serviram de base para formular essa nova abordagem proposta.  
 
Dessa maneira, o estudo tem como objetivo geral: questionar construtores e arquitetos sobre a 
definição dimensional em apartamentos e analisar os dados obtidos a partir dos princípios da 
ergonomia. Adotou-se esse tipo de análise para uma melhor compreensão das inter-relações e 
conflitos na interface ser humano-atividade-ambiente. Desse objetivo geral desdobram-se três 
objetivos específicos: 1) Identificar os dados determinantes para a definição do dimensionamento em 
apartamentos; 2) Compreender a visão dos construtores e arquitetos sobre as necessidades reais dos 
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usuários no espaço habitacional; e 3) Contribuir para a ergonomia do ambiente construído a partir da 
discussão de parâmetros dimensionais.  
 
Como ponto de partida da investigação consideram-se as seguintes hipóteses sobre os intervenientes 
abordados na pesquisa: 1) Os construtores expressam como questão central das suas preocupações 
com o dimensionamento em apartamentos a produção de um imóvel que se transforme em sucesso 
comercial, traduzido aqui pela venda das unidades e lucro; e 2) Os arquitetos têm dificuldades de 
interferir na definição do dimensionamento em apartamentos, uma vez que projetam para usuários 
desconhecidos e para um mercado em que a função preponderante do seu projeto é o lucro. 
 
Diante do enunciado, espera-se que a pesquisa possa colaborar para incitar o debate quanto à 
importância do conhecimento de noções básicas da ergonomia, no intuito de minimizar falhas na 
definição dimensional em apartamentos, além de contribuir para destacar que o usuário, considerado 
na sua total complexidade, ou seja, em seus aspectos físicos, psicossociais, cognitivos e culturais é o 
elemento primordial e fundamental na concepção dos projetos. Nesse caso, o acervo de informações 
levantado pode ser disponibilizado para subsidiar pesquisadores, professores, profissionais e 
estudantes, assim como as indústrias e o mercado que procurem referências nessa área. 
 
Quanto à estrutura da Dissertação e para verificar as questões levantadas, o conteúdo do presente 
trabalho está organizado em três partes: PARTE 1: CONCEITUAÇÃO – compreende o Capítulo 1 e o 
Capítulo 2; PARTE 2: PESQUISA DE CAMPO – abrange o Capítulo 3, o Capítulo 4 e o Capítulo 5; e 
PARTE 3: CONCLUSÃO – contém o Capítulo 6. 
 
Na PARTE 1, o Capítulo 1 situa o apartamento no panorama nacional. Descrevem-se as origens das 
habitações coletivas, as habitações multifamiliares – o edifício de apartamentos – e uma breve 
ambientação histórico-econômica dos fatores que influenciaram seu processo evolutivo. Expõem-se os 
principais fatores relacionados à demanda que, principalmente, nas últimas décadas do século XX vêm 
afetando o dimensionamento habitacional. O Capítulo 2 relaciona-se mais especificamente com o 
Referencial Teórico. A ergonomia é introduzida como ferramenta projetual para a concepção de 
produtos. Apresenta-se a Ergonomia do Ambiente Construído. Descrevem-se as exigências humanas 
ao produto habitacional. Por fim, expõem-se as considerações antropométricas como parâmetro para o 
dimensionamento baseado na utilização das dimensões humanas.  
 
Na PARTE 2, o Capítulo 3 tem por objetivo apresentar os materiais e métodos utilizados. Expõem-se 
as delimitações e os pressupostos da pesquisa, o trabalho anterior recorrente na pesquisa, o 
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planejamento da pesquisa de campo, além dos aspectos éticos considerados. O Capítulo 4 descreve 
os resultados encontrados através das entrevistas com os construtores e os arquitetos participantes, 
sendo complementado com uma análise comparativa entre as dados obtidos nos dois grupos 
amostrais. O Capítulo 5 discute os resultados apurados na pesquisa de campo, através dos principais 
resultados obtidos nas entrevistas.  
 
Na PARTE 3, o Capítulo 6 tem por objetivo estabelecer as conclusões finais do trabalho procurando 
circunscrevê-la em relação aos objetivos propostos e às hipóteses delineadas. Finalizando, fazem-se 
sugestões para futuros trabalhos. 
 
Logo após os seis capítulos descritos, são listadas as Referências Bibliográficas que nortearam o 
desenvolvimento das vertentes do conhecimento adquirido e apresenta-se o conjunto de Apêndices, 
relativos aos materiais que foram produzidos e que serviram de base para a pesquisa de campo.  
 
A imagem abaixo (Figura 1), traduz graficamente, a visão do presente autor sobre o tema enfocado na 
pesquisa. Nota-se um indivíduo, ou o elemento humano do sistema ser humano-atividade-ambiente, 
observando um ambiente habitacional ergonomicamente inadequado às suas características e 
requisitos humanos, pois está miniaturizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1: Imagem sobre o tema enfocado (Fonte: Diário de Pernambuco, Caderno Viver, 10/10/2004) 
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1 
DAS PRIMEIRAS HABITAÇÕES COLETIVAS 

AO NOVO PADRÃO DE MORADIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo tem por objetivo introduzir o sujeito do objeto de estudo, o apartamento, no contexto 
histórico nacional. Com tal propósito, inicialmente, relata-se a origem das primeiras habitações 
coletivas urbanas como alternativa à crise habitacional. Em seguida, discute-se o surgimento dos 
apartamentos como decorrência do complexo processo de evolução das primeiras habitações 
coletivas, as quais se sucederam diversas formas arquitetônicas, até se consolidar o seu padrão mais 
recente, as habitações multifamiliares, identificadas, na prática, como os edifícios de apartamentos. 
Apresenta-se seu processo evolutivo desde o surgimento até os dias atuais, através da breve descrição 
das influências socioeconômicas que se refletiram no comportamento da população e, especialmente, 
no interior das moradias. Por último, abordam-se aspectos relacionados à perspectiva da demanda que 
definiram novos hábitos habitacionais, além de modificar outros, já arraigados, influenciando as 
propostas dimensionais para a tipologia habitacional em décadas recentes.  
 
Pretende-se, assim, contribuir para o estabelecimento da base contextual sobre o objeto de estudo 
desta pesquisa, o dimensionamento em apartamentos, pois se fundamenta que esta definição projetual 
também tem vieses histórico-culturais que a inserem num contexto mais complexo que meramente 
físico-morfológico, abrangendo uma série muito ampla de parâmetros econômicos, políticos, 
ideológicos, sociológicos, produtivos, tecnológicos, entre outros.  
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1.1 AS PRIMEIRAS HABITAÇÕES COLETIVAS  
 
A moradia urbana no Brasil passou por ampla reforma de ordem espacial com alterações de uso e de 
significados durante as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX. De acordo 
com Vaz (2002), esse período é marcado por transformações de ordem econômica, social, política e 
cultural, que repercutiram no espaço urbano, arquitetônico e habitacional. Esses aspectos se 
relacionam com o início da produção capitalista, com a substituição do trabalho escravo pelo 
assalariado; a passagem da fase de economia mercantil-exportadora para a fase capitalista industrial; a 
decadência da cafeicultura escravista; o desenvolvimento dos setores secundário e terciário da 
economia urbana; o rápido aumento da população urbana; a definição de novas categorias sociais; as 
transformações na organização política do Estado brasileiro, sobrevindas da queda do Império e da 
Proclamação da República; e a difusão dos valores burgueses.  
 
O progresso das cidades, provocado pela indústria nascente e pelo próspero comércio, passou a atrair 
a migração interna e externa. O aumento e a concentração demográfica nos centros urbanos não foram 
acompanhados por um crescimento correspondente do número de moradias e se agravará com o 
processo de industrialização, que promoverá uma grande diversidade de possibilidades profissionais e 
novas alternativas de investimentos. Vaz (2002) afirma que, à medida que novos contingentes de 
população afluíram e se aglomeraram nas cidades, a habitação atravessou profundas modificações. 
Devido à aglomeração na habitação, esta passou a se coletivizar e a se concentrar em grupos.  
 
De acordo com Lemos (2002), nessa época, a riqueza das pessoas era medida pelo número de casas 
que tivessem alugadas, mesmo que fossem abastados fazendeiros ou capitalistas donos de ações de 
estrada de ferro. Com tal propósito, capitalistas, remediados e até pequenos comerciantes trataram de 
construir habitações coletivas visando a altos rendimentos com aluguéis, a partir de obras modestas 
em terrenos baratos. Assim, foi inventado o cortiço (Figura 1.1 e 1.2 p.8), o aglomerado de 
compartimentos justapostos com sanitários coletivos e tanques de lavar roupas para uso comunitário; 
onde desde o início, a mistura desordenada das atividades domésticas estava implícita.  
 
Para atender essa demanda crescente por moradia, quintais e terrenos livres passaram a ser ocupados 
e casas foram desocupadas e subdivididas em cômodos. De acordo com Vaz (2002), depois que os 
espaços vazios dos quintais ou fundos dos lotes foram ocupados com a construção de quartos, iniciou-
se a ocupação dos espaços já edificados. Nesse sistema, lotes e casas eram encortiçados, isto é, 
transformados respectivamente em estalagens (Figura 1.3 p.8) e casas de cômodos para aproveitar o 
restrito espaço disponível nas áreas centrais.  
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Fig. 1.1 Fig. 1.2 Fig. 1.3 

 

Figura 1.1: Vista de um cortiço (Fonte:  www.vitruvius.arquitexto.com.br) 
Figura 1.2: Pátio central do cortiço (Fonte: FOLZ, 2003) 

Figura 1.3: Antiga estalagem (Fonte: VAZ, 1998) 

 
Covas, focos pestilentos, ninho de brutos, repugnantes pocilgas, antros de miséria e degradação, 
chiqueiros, tristes abrigos, bocas de fogo a despejar miasmas e imensos focos de infecção eram alguns 
dos adjetivos empregados no Brasil, nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, para 
qualificar as habitações coletivas (CORREIA, 2004).  
 
À medida que aumentava a aglomeração nas cidades, deterioravam-se as condições de higiene no 
interior das habitações coletivas e suas condições de salubridade. Assim, a relação entre as habitações 
coletivas e a insalubridade da cidade foi rapidamente detectada. Vaz (2002) explica que a aglomeração 
era associada a duas ameaças potenciais: a propagação de doenças e a convulsão social. As 
habitações coletivas passaram então a ser responsabilizadas pela insalubridade e, por esse motivo, 
foram condenadas a desaparecer, para serem substituídas por habitações higiênicas. Desta maneira, 
consideravam-se possível controlar as epidemias e as classes trabalhadoras. 
 
Ainda de acordo com Vaz (2002), a nova legislação referente aos aspectos sanitários da habitação 
incentivou um novo tipo de habitação coletiva, as avenidas, consideradas estalagens higiênicas (Figura 
1.4, p.9). Muitas surgiram da modernização de antigos cortiços, que eram reformados ou tinham suas 
instalações sanitárias ampliadas ou melhoradas. Porém, os moradores de cortiços não podiam pagar 
os novos e altos aluguéis e foram excluídos dos benefícios dessa modernização. Em síntese, iniciava-
se o processo de melhoramento das moradias mediante a substituição dos seus moradores.  
 
Posteriormente, a legislação municipal passou a interditar as habitações insalubres no centro e 
adjacências e mesmo proibir qualquer conserto ou reconstrução nas existentes. A construção de novas 
estalagens, cortiços e casas de cômodos, bem como a sua melhoria, lentamente foram 
terminantemente proibidas. Dessa forma, os porta-vozes da política higienista passaram a condenar as 
habitações coletivas insalubres ou não.  
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Fig. 1.4 Fig. 1.5 Fig. 1.6 

 

Figura 1.4: Avenidas: estalagens melhoradas e higienizadas (Fonte: VAZ, 2002) 
 

Figura 1.5: A vila oferecia unidades residenciais privativas (Fonte: VAZ, 1998) 
Figura 1.6: A vila como construção de dois pavimentos (Fonte: VAZ, 1998) 

 
Nesse combate destacaram-se o Estado e o emergente setor da construção civil. A era das demolições 
deu início à transformação do espaço urbano através do processo de destruição-reconstrução. Para 
Lemos (1989), quando as construções precárias e os cortiços foram demolidos, iniciou-se, no mesmo 
lugar, a construção de uma nova cidade com outros conhecimentos, outras técnicas, outros materiais, 
rompendo a acomodação baseada na tradição cultural dos velhos tempos, iniciando o processo de 
verticalização das construções, com os primeiros edifícios de três andares.  
 
A revisão da literatura (CORREIA, 2004; VAZ, 2002; VERISSÍMO & BITTAR, 1999; LEMOS, 1989) 
ainda comenta sobre a oferta dos conjuntos de moradias para os trabalhadores próximos às fábricas, 
as vilas operárias (Figura 1.5), modelo de habitação higiênica que ofereciam unidades residências 
privativas e até opções com dois pavimentos (Figura 1.6). Entretanto, na década de 1920, as leis de 
proteção ao inquilinato deram condição de permanência aos operários nessas habitações, mesmo 
desempregados, contribuindo para encerrar definitivamente sua produção e manutenção, fazendo 
emergir novas soluções que permitiram expandir verticalmente o aproveitamento horizontal dos lotes. A 
partir de então, irrompem-se no espaço urbano as novas formas arquitetônicas para a moradia.  
 

1.2 A HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 
 
Através de Vaz (2002), pode-se estabelecer que a habitação coletiva surge, no Brasil, na segunda 
metade do século XIX, na forma de estalagens e cortiços, aos quais se seguiram outras formas 
arquitetônicas até o edifício de apartamento, que se tornou o mais importante padrão de moradia para 
as classes médias e altas das cidades modernas e contemporâneas. 
 
Ainda segundo a mesma autora, a habitação coletiva surgiu como uma categoria jurídica no século 
XIX, conceituada por oposição à moradia isolada de um só proprietário e às moradias temporárias; 
hotéis ou assemelhados. Em meados do século XX, a expressão foi substituída por habitação 
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multifamiliar, oposta a unifamiliar, tornando-se uma categoria difundida nas teorias de arquitetura e nas 
legislações urbanísticas. Na prática arquitetônica, identifica-se ao edifício de apartamentos. 
 
O termo habitação multifamiliar é associado ao adensamento e à concentração demográfica. Essa 
tipologia também promove a aglomeração de pessoas numa mesma edificação, pois habitar essas 
unidades significa compartilhar certas áreas e equipamentos comuns, diferentes a cada momento 
histórico. Sendo assim, Lemos (1989) dividiu a história do apartamento no panorama nacional em três 
etapas: a primeira, pioneira, vai aproximadamente de 1925 até a Segunda Guerra Mundial; a segunda, 
entre o armistício de 1945 até meados da década de 70; e a terceira, desse período até os dias atuais. 
Baseado no autor citado, apresenta-se a seguir uma breve descrição de cada uma dessas etapas. 
 
A primeira etapa, chamada por Lemos de heróica, corresponde ao surgimento do apartamento, através 
de sua aceitação pela classe média brasileira e, posteriormente, pela classe alta. Os primeiros edifícios 
de apartamento tiveram as plantas norteadas pela idéia de empilhar, em um mesmo lote, várias casas 
iguais entre si, porém confortáveis e bastante privativas, para evitar a pecha de cortiço. A produção, 
destinada ao aluguel, caracterizou-se pelo desejo de agradar indistintamente à clientela. Com tal 
propósito, definiu-se a segregação dos empregados em áreas de circulação apartadas daquelas dos 
patrões. Assim, o Brasil tornou-se o primeiro e único país a possuir edifícios com essa precaução.  
 
A Segunda Guerra mundial fez diminuir drasticamente o número de construções. Num país sem 
siderurgia, durante praticamente cinco anos, a produção de apartamento estagnou-se pela falta do 
material importado. Os problemas da construção civil pioraram com a Lei do Inquilinato, que congelava 
os aluguéis e, em decorrência dos fatos, os grandes capitalistas aplicaram seus recursos em outras 
fontes de rendimentos, agravando a questão habitacional. 
 
A segunda etapa incorpora o boom imobiliário que acelerou o processo de verticalização da cidade. O 
condomínio pelo preço de custo popularizou-se. As vendas eram feitas antes do início da obra e havia 
demanda para qualquer tipo de programa e solução habitacional. Surge o apartamento mínimo, o tipo 
kitchenete, programa inédito, cuja planta reproduzia um quarto de hotel, oferecido à exaustão até 
ficarem saturados no mercado. No entanto, estatisticamente, no caso paulista, predominaram os 
apartamentos de dois dormitórios, nas áreas providas de algum tipo eficiente de transporte, 
verticalizando os bairros à volta do centro. 
 
A terceira etapa, decorrente de uma situação inflacionária, não difere muito da anterior. Privilegiaram-
se os grandes apartamentos e as questões relacionadas com a segurança e a ecologia provocaram a 
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saída dos empreendimentos dos perímetros urbanos para áreas menos densas e com melhores 
condições ambientais. Os edifícios de apartamentos mais isolados possuíam plantas de perímetros 
sinuosos. Seus programas ofereciam três ou quatro suítes, além de três ou quatro vagas na garagem.  
 
Nos próximos subitens essa análise histórica do apartamento será mais detalhada, cobrindo o período 
cronológico que vai desde a década de 20 até os anos mais recentes. Procurar-se-ão associar uma 
breve referência econômica às transformações ocorridas no interior do espaço habitacional.  
 
1.2.1 O NOVO CONCEITO DE MORAR  
 
Nos anos 20, um novo modo de morar surge no Brasil: os edifícios de apartamentos, edificações de 
vários pavimentos, com algumas unidades por andar, que começam a rasgar os céus das grandes 
cidades (VERÍSSIMO; BITTAR, 1999). Edifícios residenciais, com mais de dez andares, inicialmente 
chamados de casas de apartamentos, passaram a ocupar o lugar das antigas construções no centro 
das grandes cidades, transformando a paisagem urbana. 
 
Vaz (2002) ressalta que o surgimento do edifício de apartamentos significou mais que um novo tipo de 
moradia ou configuração do espaço habitacional. Esse modelo representou uma grande transformação 
em muitas esferas, pois sua produção foi acompanhada de novas técnicas de construção, novas 
medidas de ordem jurídica, além de novas formas de produção e comercialização.  
 
Em termos estruturais e técnicos, foi necessário o desenvolvimento da construção em concreto 
armado, a formação de profissionais para lidar com novos materiais e novas técnicas e empresas aptas 
a operar com a nova escala de produção com ferro, aço, concreto, grandes sistemas de instalações 
elétricas e hidráulicas, elevadores, incineradores, telefones, etc. Em termos jurídicos, institucionalizou-
se a prática de dividir o terreno entre os compradores de apartamentos através da fração ideal, além da 
figura do condomínio. Em termos econômicos, a incorporação tornou-se a forma corrente de produção 
de moradias, e, a venda a crédito, a forma corrente de comercialização das unidades (VAZ, 2002). 
 
Para Vaz (2002), o uso desses recursos técnicos, jurídicos e econômicos para a produção de edifícios 
de apartamentos dependia da demanda de mercado. A aceitação desse novo tipo de habitação coletiva 
era imprescindível. Entretanto, a política higienista, a pretexto de combater a insalubridade, também 
combateu o adensamento em prédios, a coletivização da moradia e a socialização dos espaços. A 
difusão dos edifícios de apartamentos significava aprofundar e ampliar o processo de coletivização e, 
nessa época, havia um horror generalizado da população pela habitação coletiva.  
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Veríssimo e Bittar (1999) concordam afirmando que a nova proposta de morar causou muita rejeição 
inicial, apesar de provocar curiosidade e admiração. Os edifícios eram considerados cortiços verticais 
ou mesmo favelas. A relutância na aceitação dos primeiros edifícios de apartamentos, exigia a 
necessidade de uma verdadeira doutrina do futuro usuário, iniciada na compra do terreno que, por 
vezes, abrigava um palacete, até a apresentação de um projeto de arquitetura que refletisse de forma 
convincente a planta de outro palacete, agora “empilhado” sobre outros semelhantes. 
 
Pela ótica construtiva, inicialmente, os edifícios residenciais não foram tratados internamente como um 
problema novo e expunham um conceito dimensional idêntico às casas isoladas, porém inovador na 
relação com a paisagem urbana. A intenção era oferecer aos usuários todos os elementos que 
reproduzissem suas antigas casas. Vaz (2002) defende que, apesar de anunciarem a arquitetura dos 
tempos modernos, os edifícios não foram considerados modernos enquanto arquitetura, mas sim 
enquanto modo de morar, o morar moderno.  
 
De acordo com Lemos (2002), o edifício de apartamentos surgiu, no Brasil, destinado à classe média 
da população. Os ricos desprezaram essa solução e preferiam morar nas mansões isoladas, enquanto 
o proletário sempre o ignorou como opção de moradia. 
 
A década de 20, de grandes transformações e inventividade no panorama nacional, é encerrada com a 
crise de 1929 – em que a oligarquia cafeeira perdeu o poder – e a revolução de 1930. Esses fatos 
repercutiram negativamente na oferta de habitações de uma maneira geral e, conseqüentemente, 
afetaram a produção dos edifícios de apartamentos iniciando ou exacerbando a preocupação com a 
casa própria. Até então, cabe ressaltar, os ricos construíam casas para alugar à população.  
 
1.2.2 A VERTICALIZAÇÃO DA MORADIA 
 
De acordo com Lemos (2002), na década de 30, o prédio de apartamentos torna-se fato corriqueiro e 
aceito sem a pecha de ambiente ruim. Prédios de programas variados, apartamentos de um, dois ou 
três dormitórios, diferentes daqueles pioneiros da década anterior, semelhantes às residências isoladas 
são consolidados na aceitabilidade da classe média. 
 
Nessa época, o descomunal crescimento demográfico de algumas cidades começou a provocar a 
escassez do solo e a elevação do seu custo. O arranha-céu foi o sistema escolhido para permitir um 
maior adensamento populacional, acentuando a verticalização das construções pela produção de 
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edifícios cada vez mais altos e pela tentativa de desfazer a associação com os tipos antecessores de 
habitações coletivas insalubres. 
 
Somekh (1997) afirma que este processo possibilitou a multiplicação efetiva do solo urbano pelo uso do 
elevador. A autora descreve a verticalização como a expansão em altura da área construída urbana, o 
aproveitamento intensivo da terra urbana (densidade) e o padrão de desenvolvimento tecnológico do 
século XX, demonstrando-se a relação entre a verticalização e o adensamento. 
 
Para Sampaio (2002), a Segunda Guerra e a promulgação da Lei do Inquilinato, por Getúlio Vargas, 
para proteger o inquilino do locador, tiveram conseqüências na oferta de habitação. Nos anos da guerra 
a cessão de importação, a falta de veículos, a escassez de combustíveis e a conseqüente redução dos 
transportes e da produção de materiais deles dependentes prejudicaram a indústria da construção 
deixando a população sem recursos para enfrentar a falta de moradias para alugar ou comprar.  
 
Segundo Camargo (2003), após a Lei do Inquilinato, o aluguel deixou de ser uma atividade rentável, 
intensificando a produção dos edifícios que passaram a ser construídos para venda em forma de 
condomínios. Nesse sistema, um incorporador rateava o pagamento do terreno e da construção, 
através de uma cooperativa de compradores dos apartamentos. Essa flexibilidade orçamentária 
favoreceu propostas arquitetônicas mais arrojadas e voltadas às classes de maior poder aquisitivo.  
 
“Ao longo da década de 40, o edifício de apartamentos se populariza, abrigando a classe média em 
expansão e mesmo seguimentos mais baixos da população que ocupam os conjuntos habitacionais” 
(VERÍSSIMO; BITTAR, 1999 p.27). Cumpre destacar que a aplicação dos princípios da Arquitetura 
Moderna nesses edifícios ainda se limitava às áreas externas, manifestando-se timidamente na 
estrutura aparente de concreto armado, nas fachadas limpas de ornamentos, com grandes vãos 
vedados com brise-soleil ou vidro.  
 
No final dos anos 40, houve o início da reestruturação da atividade imobiliária não mais como uma 
produção destinada ao aluguel, mas como uma produção de unidades a serem vendidas no mercado, 
representando uma verdadeira revolução da moradia. 
 
1.2.3 O AVANÇO TECNOLÓGICO NACIONAL E O “BOOM” IMOBILIÁRIO 
 
A década de 50 é caracterizada pelo chamado boom imobiliário. A propriedade imobiliária se tornou 
campo favorito de investimentos e lucros oriundos da indústria, do comércio ou da exportação agrícola. 
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Nessa época, as influências estrangeiras tentaram modificar os hábitos do usuário para adequá-lo aos 
interesses da especulação imobiliária, agora bastante fortalecida.  
 
Camargo (2003) explica que a vitória aliada, na Segunda Guerra Mundial, estabeleceu a cultura norte 
americana como referencial de costumes a ser seguido por toda sociedade que pretendia ser moderna. 
O comportamento americano, seu modo de viver, seu modo de morar e seus hábitos se difundiram e 
introduziram o “novo” através de produtos industrializados importados. O american-way-of-life foi muito 
difundido através dos meios de comunicação de massa e seduziu especialmente a classe média, ávida 
por consumir o que refletisse progresso. 
 
Esse período corresponde ao governo de Juscelino Kubitschek no qual, ainda segundo a autora acima 
citada, o Brasil evoluiu muito nos setores industriais mais avançados, através do investimento das 
empresas multinacionais que promoveram, entre outros fatores, o avanço tecnológico nacional e a 
transformação dos hábitos e conceitos das pessoas. Nesse contexto de mudanças, o conforto 
doméstico foi muito favorecido com o surgimento de inúmeros produtos para o lar, pois otimizaram o 
trabalho realizado em casa, geralmente pela mulher (Figura 1.7). 

 

 

  
Figura 1.7: O conforto doméstico apresentado através dos eletrodomésticos (Fonte: CAMARGO, 2003) 
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De acordo com Sampaio (2002), a produção dos edifícios multifamiliares foi incorporando preceitos da 
Arquitetura Moderna, como produção em série, economia de área construída, de materiais, ênfase em 
tipologias menores e a preocupação em assegurar boa ventilação e iluminação. Essas idéias 
inovadoras representaram mudanças significativas na forma de morar e, ao mesmo tempo, um novo 
padrão imobiliário que possibilitava potencializar os lucros e a exploração máxima da terra urbana por 
parte dos investidores. 
 
Dias (2001), a partir de Macedo, descreve que as cidades brasileiras de médio e grande porte, 
principalmente a partir da metade do século XX, passam por um drástico processo de crescimento e 
renovação urbana. Uma das grandes responsáveis por essa transformação e, portanto, pela criação de 
novas morfologias e formas de comportamento urbano é a verticalização. Verticalizar, conforme citado, 
significa criar novos solos sobrepostos, lugares de vida dispostos em andares múltiplos, possibilitando 
o abrigo em locais de maiores contingentes populacionais do que seria possível em habitações 
horizontais, e, por conseguinte, valorizar e revalorizar essas áreas urbanas pelo aumento do seu 
potencial de aproveitamento. 
 
Neste âmbito, Rossetto (2002) explica que, no início dos anos 50, foram produzidos programas 
inovadores e desconhecidos anteriormente como partido arquitetônico. Surgiram os apartamentos 
multifuncionais chamados kitchenettes e os grandes conjuntos habitacionais verticais. Os apartamentos 
de um único cômodo ou o quarto, sala e serviço de tamanho pequeno, eram mínimos, mas tinham 
ótima localização. A proliferação desses edifícios de apartamentos, com espaços exíguos, representou 
um novo nicho de mercado de habitação para a classe média de pouco poder aquisitivo.  
 
Para a mesma autora, projetava-se o máximo de unidades possíveis para aumentar o lucro do 
investimento. O que importava era a rentabilidade dos recursos investidos sem levar em consideração 
o uso. A produção desse tipo de apartamento levou para a classe média um novo programa que era 
encontrado, até então, nas piores casas proletárias, isto é, um espaço em que se dá a junção e a 
sobreposição das funções do habitar (ROSSETTO, 2002). 
 
Sobre este mercado predominantemente ávido por lucro, Rossetto (2002) ressalta que Lúcio Costa, em 
texto de 1955, alertou que a principal tarefa do arquiteto, na sociedade contemporânea, era delimitar e 
ordenar o espaço construído, não em função do lucro imobiliário, mas visando à eficiência de sua 
utilização e o bem estar individual dos usuários. Para a autora, a advertência do conceituado arquiteto 
deixava entrever conflitos na redefinição da nova maneira de morar, pois os pressupostos modernistas 
objetivavam reequacionar a relação entre espaços privativos da família e espaços de uso coletivo, e 
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concentravam-se, sobretudo, em propor métodos construtivos de racionalização da produção 
habitacional e a experimentação de programas que levassem a uma habitação mais acessível à 
população necessitada. 
 
Até o final dos anos 50, os índices de aproveitamento dos terrenos eram altos e assistiu-se à acelerada 
verticalização das áreas centrais das maiores cidades brasileiras. A partir de então, passaram a ser 
limitados com parâmetros ocupacionais e os melhores e mais lucrativos mercados imobiliários foram 
afastados para os subúrbios, inclusive com uma legislação totalmente omissa quanto ao uso do solo. 
Entretanto, esses loteamentos periféricos possibilitaram que os melhoramentos urbanos chegassem 
aos bairros distantes.  
 
1.2.4 A INTENSIFICAÇÃO DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA  
 
Para Veríssimo e Bittar (1999), os anos 60 reafirmam o sucesso dos edifícios de apartamentos como 
padrão habitacional urbano. Preocupavam-se, com a garagem e o playground, além do hall social 
sofisticado. A ausência de varandas foi compensada por grandes esquadrias de alumínio.  
 
Camargo (2003) afirma que a partir da segunda metade dos anos 60, num processo que se estenderá 
pelas próximas décadas, o grande adensamento populacional e os altos preços do solo deram início à 
especulação imobiliária com a produção em série de apartamentos, cuja arquitetura passou à 
gradativa desconsideração das necessidades reais dos usuários, nos espaços internos de muitas 
habitações.  
 
De acordo com Maricato (1997), a partir de 1964, com o golpe do Estado, a produção habitacional 
passou a ser intensivamente monitorada pelo poder federal, através do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH)1 e do seu agente central, o Banco Nacional da Habitação (BNH). Essas iniciativas 
encorajaram a política de financiamento à população e promoveram grandes incorporações, nas 
décadas de 60 e 70, numa expansão sem precedentes do mercado de produção de apartamentos e do 
processo de verticalização.  
 
 
 

                                                 
1 Como gestor do FGTS e banco central de poupança e empréstimo para financiamento de planos habitacionais, o SFH 
financiou, durante o período de sua existência – de 1964 a 1986 – expressivos quatro milhões de moradias, promovendo 
profunda transformação no espaço urbano brasileiro voltado principalmente à produção de apartamentos (MARICATO, 
1997).  
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O “milagre brasileiro” e a vitória brasileira no tricampeonato mundial de futebol associada à 
supervalorização das ações na bolsa de valores, refletiam-se no empenho do brasileiro em atingir a 
própria prosperidade. Segundo Camargo (2003), o desenvolvimento industrial, relacionado com a 
importação de novas tecnologias, diversificou e produziu em larga escala materiais de construção, 
especialmente os de acabamento, com reflexo na intensa produção dos edifícios de apartamentos. A 
novidade era o closet ou quarto de vestir, a adoção do banheiro privativo anexo ao dormitório do casal 
e a redução dos espaços das cozinhas pela possibilidade de suavizar o trabalho doméstico através dos 
eletrodomésticos. 
 
De acordo com Veríssimo e Bittar (1999), os edifícios de apartamentos de muitos andares tomaram 
lugar definitivo nos grandes centros e tentam recuperar valores ecológicos. Com tal propósito, investiu-
se em apartamentos com varandas em condomínios fechados. Os programas sofisticaram-se com a 
criação de espaços coletivos para o lazer. Grandes conjuntos habitacionais foram construídos na 
década de 70, como verdadeiras cidades medievais, muradas, vigiadas, dotadas de toda a proteção 
para desestimular os de fora a entrar e os de dentro a sair, pois se pretendia que todas as 
necessidades fossem ali satisfeitas e apenas o trabalho fosse realizado no exterior. 
 
1.2.5 A COMPACTAÇÃO DOS APARTAMENTOS 
 
Após o período de grande euforia de crescimento econômico das décadas anteriores, a hiperinflação e 
o desemprego encerraram os anos 70 e iniciaram os anos 80. Com a crise econômica que se abateu 
no país, caracterizada pela perda do poder de compra dos salários e o rebaixamento do padrão de 
épocas prósperas, novas estratégias foram lançadas pelo mercado imobiliário para se adaptar à nova 
situação. Neste caso, às áreas privativas dos apartamentos irão se caracterizar pela constante redução 
em tamanho favorecendo impacto negativo na utilização dos espaços internos habitacionais. 
 
Neste âmbito, Camargo (2003), apoiada em dados do IAB-SP e Datafolha, expõe que a reação do 
mercado imobiliário para viabilizar a produção e a comercialização de apartamentos ao longo das 
décadas de 80 e 90, traduziu-se em unidades habitacionais cada vez menores e mais desprovidas de 
equipamentos. Comparativamente, na década de 80, as áreas privativas médias de apartamento com 
1, 2 e 3 dormitórios na Região Metropolitana de São Paulo, respectivamente, 60 m², 95 m² e 140m², 
chegaram, no final da década de 90, a 33m², 55,8 m² e 81m². 
 
De acordo com Dias (2001), fazendo-se um comparativo salário mínimo/m² entre as décadas de 70, 80 
e 90, temos um salário mínimo em julho/70 equivalente a 3,48m² de construção, em julho/80 
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equivalente a 3,04 m² de construção e em julho/90 equivalente a 0,27m² de construção, refletindo uma 
real perda do poder de compra do trabalhador, decorrente de uma situação altamente inflacionária.  
 
Na segunda metade da década de 90, o país iniciou uma caminhada para a estabilidade econômica 
com o Plano Real, que manteve a inflação em patamares baixos por mais quatro anos, e aqueceram o 
mercado imobiliário intensificando a comercialização de apartamentos. Entretanto, às áreas privativas 
dos apartamentos, cada vez mais compactas, caracterizar-se-ão pela diminuição em tamanho dos seus 
ambientes com impacto negativo na utilização dos espaços internos habitacionais. 
 
Uma matéria intitulada Pesquisa (2006), noticiou que a Unidade de Pesquisa Técnica da Federação 
das Indústrias de Pernambuco realizou pesquisa com os agentes do mercado imobiliário, concluindo 
que nesta última década os apartamentos novos tiveram redução da área privativa, aumento da área 
de lazer, uso maior de tecnologia, aumento da qualidade, maior número de unidades por 
empreendimento e um melhor acabamento. Ainda segundo a matéria, a economista Mônica Mercês, 
responsável pelo trabalho, registrou no seu relatório algumas observações de empresários sondados e 
constatou em um depoimento que se tentou compensar a redução da área privativa das unidades 
habitacionais com o aumento da área de lazer nos edifícios. A pesquisa também identificou o que 
pensa o empresário para os próximos dez anos. Na avaliação desses agentes, haverá ainda mais 
redução de área privativa, mudança nos tamanhos e números das garagens, demanda por studios 
(apartamento para solteiros), adaptação à renda (apartamentos menores com menor área de lazer) 
entre outros fatores técnicos. 
 
Para Loureiro e Amorim (2002), atualmente, a violência urbana é um fator preponderante para 
transformar o apartamento na expressão máxima das novas formas de habitar. A residência unifamiliar, 
símbolo de status e o grande sonho de consumo da família moderna, parece hoje incapaz de manter o 
seu poder de atração, por não concretizar a imagem do lar como refúgio seguro da família. Como 
resultado, os edifícios se tornaram cada vez menos permeáveis ao tecido urbano. 
 

1.3 ASPECTOS RELACIONADOS À PERSPECTIVA DA DEMANDA QUE 
REPERCUTEM NO DIMENSIONAMENTO HABITACIONAL  

 
As profundas transformações ocorridas na sociedade brasileira a partir do final do século XIX 
redefiniram o modo de viver da população em diversos fatores. Os aspectos socioeconômicos, 
brevemente abordados nos subitens anteriores, repercutiram diretamente no cotidiano das moradias e 
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determinaram programas inovadores. No entanto, principalmente nas décadas mais recentes, pôde-se 
observar que outros aspectos vêm criando novas funções para o espaço doméstico que repercutem 
nas propostas dimensionais para a habitação contemporânea. 
 
De acordo com Brandão (2002), a literatura aponta quatro grandes aspectos relacionados à perspectiva 
da demanda: 1. a diversificação demográfica, pelo surgimento de novos arranjos familiares; 2. a 
mudança de perfil e os novos papéis desempenhados pela mulher na sociedade; 3. a coexistência do 
morar e do trabalhar no mesmo espaço; e 4. a profusão de novos equipamentos, tecnologias e mídias 
que promovem muitas outras funções na moradia, notadamente, o lazer.  
 
Os próximos subitens descreverão os aspectos relacionados com a perspectiva da demanda que 
influenciam a definição dimensional, na medida em que ampliam as formas de ocupação e uso desses 
espaços. 
 
1.3.1 A DIVERSIFICAÇÃO DEMOGRÁFICA E OS NOVOS ARRANJOS FAMILIARES  
 
De acordo com Brandão (2002), os fenômenos demográficos têm implicação direta na habitação. Na 
segunda metade do século XX, notadamente nas duas últimas décadas, as mudanças têm sido 
significativas, pois as composições familiares passaram a apresentar uma grande diversidade de 
configurações. A diminuição na taxa de natalidade, o aumento da expectativa de vida, a protelação do 
casamento, a diminuição do tamanho das famílias, o aumento da taxa de dissolução dos casamentos, 
dentre outros fatores, geraram um maior número de estruturas familiares não tradicionais. 
 
Correia (2004) afirma, apoiada em Pasternak, que a taxa de fecundidade no Brasil reduziu-se em 44% 
entre 1950 e 1990. A partir do Censo Demográfico de 2000, eximindo-se as diferenças entre os 
patamares regionais, fica esclarecido que o número médio de filhos por mulher diminuiu 20% entre 
1991 e 1999. Reduziu-se também o número de pessoas por família, na área urbana, que passou de 3,8 
em 1991, para 3,4 em 2000.  
 
Tramontano (1993), considerando o conjunto da população brasileira na década de 60, observa que a 
taxa de fecundidade de 5,8 caiu para 4,3 no período de 1975-80. Dados mais recentes sobre 
tendências demográficas mostram, acorde Brandão (2002), números em contínua redução: 2,7 filhos 
por mulher em 1992 e 2,3 em 1999. Entretanto, no Brasil, essas taxas variam muito de acordo com a 
região e o grau de instrução. As menores médias estão entre 2,1 e 2,2 no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 
enquanto no Nordeste e no Norte essas taxas são maiores: 2,6 e 3,1, respectivamente.  
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Brandão (2002) descreve, a partir da demógrafa Elza Berquó, que a queda acentuada da taxa de 
fecundidade, o aumento da longevidade, a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, a 
liberação sexual, a fragilidade cada vez maior das uniões e o individualismo acentuado são tendências 
que vêm atuando no sentido de alterar o tamanho, a estrutura e a função da família nuclear.  
 
Para as alterações da família nuclear – composta de pai, mãe e filhos – e aos múltiplos tipos de novos 
grupos domésticos decorrentes, para Tramontano (1993), devem corresponder novas formas de habitar 
e, portanto, novas tipologias do espaço da habitação. Segundo o autor, este novo quadro 
sociodemográfico ressalta a existência de cinco grupos fundamentais: 1. famílias monoparentais; 2. 
pessoas vivendo sós; 3. uniões livres; 4. coabitação sem vínculo conjugal ou de parentesco; e 5. a 
nova família nuclear. A seguir, cada um dos grupos estruturados pelo autor citado serão brevemente 
descritos. 
 

• FAMÍLIAS MONOPARENTAIS  
 
Grupo familiar constituído em torno da mãe ou do pai, separados ou viúvos, com ou sem novo cônjuge. 
Brandão (2002) expõe, a partir de Castelo Branco, que a porcentagem de famílias monoparentais sobre 
o total dos grupos domésticos no Brasil vem aumentando: em 1970 representava 11,5%, passando a 
13% em 1980. Considerando-se apenas o meio urbano, 18% das famílias brasileiras eram 
monoparentais em 1987.  
 
Em 1999, em várias cidades brasileiras, o número de mulheres sem cônjuge e com filhos constituem 
mais de 20% dos tipos de arranjo familiar (BRANDÃO, 2002). Esta elevação, segundo Tramontano 
(1993), é a expressão de três realidades: 1. o aumento do número de divórcios e separações; 2. o 
aumento da viuvez; e 3. o crescente número de mães solteiras.  
 
O crescimento do modelo monoparental, cuja pessoa responsável é a mulher, evidencia-se nas 
pesquisas do IBGE. Em 2000, de acordo com Brandão (2002), o Censo Demográfico mostrou que 
24,9% dos domicílios têm esta característica, um percentual que era de 18,1% em 1990, representando 
um crescimento relativo de 37,6% em 10 anos. Destes domicílios, 91,4% estão localizados nas 
cidades, indicando que este crescimento é um fenômeno urbano. 
 
O aumento desse tipo de família provoca diversas conseqüências. Segundo Tramontano (1993), as 
separações multiplicam o número de grupos domésticos, diminuem o seu tamanho médio e aumenta a 
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demanda por habitação. O cônjuge que passa a morar sozinho irá necessitar de espaço para receber 
os filhos nos finais de semana ou até por mais tempo, nos casos de opção pela guarda alternada.  
 

• PESSOAS VIVENDO SÓS 
 
Para Tramontano (1993), este é um modo de vida urbano, de pessoas cultas e instruídas, adotado 
sobretudo por homens, devido à saída da casa dos pais, o que se associa, em parte, ao retardamento 
do casamento. Há, por parte dos jovens, uma tendência crescente por uma vida solitária, não excluindo 
fases de coabitações antes ou depois desse período, ou de coabitação parcial simultaneamente.  

 
Em todos os países industrializados, o número de pessoas vivendo sós, duplicou, triplicou ou mesmo 
quadruplicou como ocorreu no Canadá. O aumento do número de divórcios, o retardamento da idade 
para o casamento, o fortalecimento da opção por não casar, a emancipação da mulher e o aumento do 
número de viúvos na Terceira Idade provocaram, nas últimas décadas, um aumento do número de 
pessoas vivendo sós (TRAMONTANO, 1993).  
 
A partir do número total de pessoas morando sozinhas no Brasil, em 1980, Brandão (2002) revela, a 
partir de Berquó, que 48% eram solteiras, 35% eram viúvas e 17% separadas. A população de jovens 
vivendo sozinha é relativamente baixa e, sobretudo masculina. Apoiando-se em tendências 
demográficas do Censo de 2000, o autor destaca que, em 1999, as pessoas morando sozinhas, com 
menos de 30 anos, representam apenas 13,1% do total desse grupo. O aumento relativo nas faixas 
acima de 39 anos, no período 1992-1999, deve refletir o aumento das separações e divórcios, além da 
viuvez. 
 
Apoiado em Leal, Brandão (2002) destaca que este segmento, denominado público avulso pelo setor 
imobiliário no Brasil, compõe-se de pessoas que possuem, em média, um poder aquisitivo alto e 
disposto a investir na própria moradia. Além disso, sendo indivíduos mais independentes, os 
empreendimentos e os serviços oferecidos para esse nicho buscam reforçar essa característica 
disponibilizando infra-estrutura que permita ao morador resolver alguns problemas do dia-a-dia no 
próprio edifício. 
 

• UNIÕES LIVRES 
 
Para Tramontano (1993), na segunda metade do século XX, o casamento começa a ser questionado 
como instituição e tornar-se uma formalidade. Valores como casar, formar um lar, ter filhos, lançar as 
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bases de uma realidade social nitidamente definida e visível dentro da sociedade, vem, aos poucos, 
sendo abolidos. 
 
Brandão (2002), a partir de Castelo Branco, revela que no Brasil é crescente a preferência pela 
coabitação sem vínculos legais, ou seja, a união consensual ou livre. Entre os tipos de união de 
pessoas casadas, a união livre representa, 6,9% em 1970, subindo para 11,8% em 1980. Para o 
primeiro autor, na década de 90, o crescimento foi de 55% atingindo em 2000 a proporção de 28,3% 
das formas de união. 
 
A união livre – como opção de vida das faixas mais jovens – reflete-se no espaço de moradia, 
freqüentemente, pela recusa das convenções. Esta postura repercute na recusa do mobiliário clássico 
(mesas, cadeiras, sofás) e na ausência de preocupação em adquirir bens perenes, inclusive a própria 
casa. A situação se modifica quando a união livre precede a união legal, ou quando ocorre em faixas 
etárias mais elevadas (TRAMONTANO, 1993).  
 

• COABITAÇÃO SEM VÍNCULO  
 
Pouco conhecido, e pouco expressivo demograficamente, este grupo baseia-se em afinidades 
pessoais, profissionais, estudantis ou ideológicas. A coabitação de trabalhadores jovens, as uniões 
homossexuais e as repúblicas de estudantes são representantes desses grupos no Brasil, excetuam-se 
os conventos e asilos. Na maioria das vezes, tais grupos ocupam os mesmos espaços habitacionais 
projetados para a família nuclear (TRAMONTANO, 1993). 
 

• NOVA FAMÍLIA NUCLEAR  
 
De acordo com Brandão (2002), mesmo com novos formatos de família, a grande maioria dos 
indivíduos ainda vive o ciclo da vida nuclear. Estatísticas recentes do IBGE mostram que o tipo 
majoritário de família ainda é o daquela formada pelo casal com seus filhos (55,0% em 1999), 
revelando a permanência de um padrão, constituído historicamente como o modelo básico de arranjo 
doméstico. 
 
Como resultado da redução da fecundidade e suas causas e também pelo envelhecimento da 
população, esse grupo familiar vem diminuindo de tamanho, tanto nos países de capitalismo avançado 
como em países de capitalismo tardio. A rigor, há dois tipos de diminuição: a do número de filhos e da 
participação no total dos grupos domésticos (TRAMONTANO, 1993). 
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Chamam atenção algumas transformações desta nova família nuclear. Para Tramontano (1993), uma 
das características está na redistribuição da autoridade. Não há mais um “chefe de família” (termo 
substituído por “pessoa de referência” em estatística), devido ao deslocamento da função de provedor 
para outro membro do grupo, ou a falta de consenso entre os membros sobre quem é realmente o 
chefe. O aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, contribuindo para o sustento da 
família de forma igual ou até mesmo superior, reforça esta indefinição. A nova família nuclear 
necessita, no mínimo, de espaços de habitação que propiciem a preservação das individualidades de 
seus membros, suas atribuições, e, mesmo, novos hábitos.  
 
1.3.2 AS MUDANÇAS NO PAPEL DA MULHER  
 
De acordo com Brandão (2002), no rol de mudanças sociodemográficas, é importante relacionar as 
transformações do perfil da mulher, as principais mudanças com relação ao papel feminino no contexto 
familiar e suas implicações nos ambientes residenciais. Assim como existem hoje diferentes 
configurações familiares, há mudanças nos papéis assumidos pela mulher que precisam ser 
destacados.  
 
Brandão (2002) destaca que, no Brasil, o modelo patriarcal, latifundiário, por séculos seguidos, relegou 
a mulher a um plano inferior. A partir de Veríssimo e Bittar, o autor citado descreve que, mesmo com a 
transferência gradual da família para a cidade, as relações permaneceram inalteradas, pois a mulher 
não desempenhava nenhum papel nas relações sociais, exceto a de mera reprodutora dos herdeiros. 
 
As transformações históricas nacionais, iniciadas com a Abolição da Escravatura e a Proclamação da 
República, segundo Brandão (2002), têm implicações diretas nas novas configurações dos espaços 
internos habitacionais que, a partir de então, começam a se reestruturar para suprir a carência da mão 
de obra escrava. A partir de então, começam a compactar os espaços residenciais, pois não há mais o 
escravo para as tarefas servis, como recolher o lixo e limpar a casa, que passam para a 
responsabilidade direta ou indireta da mulher.  
 
Assim, a interferência da mulher determina as mudanças representativas na melhoria dos interiores da 
casa brasileira. Na primeira metade do século XX, a dona de casa utilizando o espaço da cozinha, 
mesmo que apenas para fiscalizar o trabalho, transforma esse cômodo, através dos equipamentos, 
para reduzir e melhorar as condições do fatigante trabalho do lar (BRANDÃO, 2002). 
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Para Veríssimo e Bittar (1999), a partir da segunda metade do século XX, a exemplo do que já vinha 
ocorrendo em países europeus anos antes, a mulher brasileira, que agora acumula o trabalho 
doméstico e profissional, impele a melhoria e otimização gradativa do ato de cuidar da casa, apesar da 
resistência machista. No Brasil, as inovações para a cozinha atingem seu apogeu nos anos 70. Além 
de equipamentos, novos materiais de revestimento e novas decorações de cozinhas vão modernizar 
esse espaço para a mulher do final do século, agora não servil e obediente, mas participante social e 
economicamente.  
 
Sobre o perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil, Brandão (2002) mostra, de acordo 
com o Censo de 2000, que 12% das mulheres são responsáveis por domicílios e estes domicílios 
representam 24% do total, um crescimento relativo de quase 40%, desde 1991. O autor citado avalia 
que, no período de 1991-1999, as famílias chefiadas por mulheres tiveram um crescimento relativo em 
torno de 19%. Em 1992, esse grupo representa 21,9% dos arranjos familiares e, em 1999, esse 
percentual alcança 26%. Em algumas regiões metropolitanas, os percentuais são bem mais elevados: 
Belém, 40,5% e Salvador, 38,6%. 
 
Para Tramontano (1993), o ingresso da mulher em parcelas do mercado de trabalho, antes reservadas 
ao homem, trouxe forte impacto na estrutura e composição da família e na distribuição de papéis dentro 
dela. As mulheres autônomas financeiramente, com nível de instrução mais elevado, declaram-se 
insatisfeitas com seus casamentos, autonomia que requer uma redefinição de papéis dentro e fora da 
família. 
 
Para Brandão (2002), os novos papéis e costumes adotados por esta nova mulher, sem dúvida 
representam fatores de peso a serem considerados nos estudos dos espaços da moradia. A literatura 
indica que as mudanças sociais sofridas pelo sexo feminino sempre se repercutiram no interior 
doméstico, nos espaços, nos equipamentos e também nos materiais de acabamento. 
 
1.3.3 O ADVENTO DO TRABALHO EM CASA  
 
Outro fator que contribui com mudanças na moradia e influencia o dimensionamento habitacional é a 
tendência de se trabalhar em casa. Para Brandão (2002), esta é uma solução alternativa e, 
dependendo da natureza da atividade, adotada por empresas e funcionários autônomos, tanto em 
tempo integral, como em tempo parcial. De modo geral, a Internet vem possibilitando uma série de 
trabalhos a distância, trazendo mudanças de ordem tecnológica, econômica e social. 
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A partir de Siever, Brandão (2002) expõe que a adaptação dos espaços habitacionais para o trabalho 
produtivo (integral ou parcial) é uma tendência que existe e pode se elevar no Brasil, a exemplo do que 
já ocorre em outros países. Interessa verificar as demandas que isto traz aos projetos residenciais. O 
uso do computador, já consagrado em multifinalidades é hoje um item essencial para toda a família. 
Entretanto, sua localização ainda não está bem definida, buscando-se criar nichos, utilizar cantos ou 
corredores na adaptação ou reforma de habitações.  
 
Pelo exposto, destaca-se que a desconsideração de espaço para trabalhos profissionais na habitação 
tem ocasionado grande número de alterações na configuração dos imóveis e, conseqüentemente, 
reduzido o tamanho de algum ambiente, às vezes já mínimo, para alocar essa função específica.  
 
1.3.4 AS NOVAS TECNOLOGIAS E MÍDIAS NO ESPAÇO HABITACIONAL 
 
De acordo com Brandão (2002), as novas tecnologias e mídias, no que diz respeito aos equipamentos 
domésticos, representa outro fator de demanda por novas formas de organizar o espaço interno da 
moradia. A grande variedade na oferta de produtos para mobiliário, equipamentos, eletrodomésticos e 
decoração, nas últimas décadas, e, mais recentemente, as novas mídias, representadas pelos 
sistemas televisivos a cabo e via satélite, sistema de telefonia celular e Internet, certamente promovem 
impactos sobre a habitação contemporânea, sugerindo mudanças no desenho do espaço habitacional. 
 
A partir de Friedman, Brandão (2002) defende que a alta tecnologia dos novos produtos para o lar 
influencia os projetos, devido à contínua busca de inovações, principalmente pelo grande avanço nos 
meios de comunicação, trazendo para dentro casa a possibilidade não só do trabalho, mas também, 
informações, serviços e entretenimento. 
 
Sobre o lazer em casa, Brandão (2002) afirma ser relevante a grande variedade de produtos oferecidos 
para áudio e vídeo, incluindo aí o advento do home theater. Para o autor este é um bom exemplo sobre 
a interação das tecnologias com o layout físico, pois as telas de vídeo maiores exigem espaços 
adequados, com distâncias mínimas para audiência, além de mobiliário apropriado.  
 
A cozinha é outro local onde se localiza uma grande quantidade de alta tecnologia, através de variados 
eletrodomésticos. Ao mesmo tempo, com certa contradição, os espaços residenciais vêm sendo 
reduzidos e as pessoas, nas grandes cidades, com freqüência realizam refeições fora de casa, nos 
dias atuais.  
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Sobre a reflexão em busca de critérios para o redesenho dos espaços de morar a partir dessas novas 
mídias, Tramontano et alli (2002) afirmam que na era da Informação e da sociedade pós-industrial, as 
novas mídias trazem consigo a promessa de ampliar as facilidades de uma sociedade tecnocrata, além 
de determinar o redesenho do espaço doméstico e, em outra escala, os modos comportamentais. Os 
mesmos autores afirmam que um outro impacto direto causado pelas novas mídias, está no crescente 
tempo de permanência da família no espaço doméstico, motivado pela possibilidade de executar 
tarefas antes só possíveis com um deslocamento físico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
O DIMENSIONAMENTO EM 

APARTAMENTOS NOS DOMÍNIOS DA ERGONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo tem por objetivo descrever a base teórica que fundamenta esta pesquisa, estando 
estruturado em quatro itens intimamente relacionados com o objeto de estudo da pesquisa: o 
dimensionamento em apartamentos. O primeiro item introduz a ergonomia como uma ferramenta 
projetual para a concepção de produtos usáveis, seguros e funcionais. No segundo item apresenta-se a 
ergonomia do ambiente construído, especialização da ergonomia que subsidia orientações que podem 
contribuir com um dimensionamento adequado aos usuários nos espaços internos dos apartamentos. 
O terceiro item descreve as exigências humanas relacionadas ao produto habitacional. Finalmente, o 
quarto item apresenta as considerações da antropometria, disciplina muito utilizada pela ergonomia nas 
definições dimensionais, enfocando, principalmente, o dimensionamento humano para espaços 
interiores.  
 
É oportuno lembrar que esta investigação tem como objetivo geral questionar construtores e arquitetos 
sobre a definição dimensional em apartamentos e analisar os dados obtidos a partir dos princípios da 
ergonomia. Este capítulo é importante para o trabalho, porque busca relacionar a definição dimensional 
dos espaços habitacionais com o usuário, elemento primordial e fundamental no processo do 
dimensionamento de ambientes físicos adequados as suas necessidades e características. 
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2.1 A ERGONOMIA COMO FERRAMENTA PROJETUAL  
 
Na abordagem ergonômica, de acordo com Iida (1998), o projeto não é uma atividade isolada, mas 
destina-se a desenvolver certas funções e habilidades que complementem aquelas do ser humano. 
Essa atividade projetual deve partir de uma visão ampla, considerando todos os elementos que influirão 
no seu desempenho. A qualidade desse desempenho estará diretamente relacionada com o grau 
dessa adaptação aos usuários.  
 
Nesse contexto, Moraes & Mont’Alvão (2000) afirmam que a ergonomia se orienta em torno do conceito 
de sistema e de desenvolvimento e operação de sistemas, em que o desempenho humano só pode ser 
corretamente entendido a partir da organização do todo. As mesmas autoras também enfatizam, 
apoiadas em Hendrix, que a única e específica tecnologia da ergonomia é a tecnologia da interface ser 
humano-sistema. Então, como ciência, a ergonomia trata de desenvolver conhecimentos sobre as 
capacidades, limites e outras características do desempenho humano que se relacionam com o projeto 
de interfaces entre humanos e outros componentes do sistema. Como prática, a ergonomia 
compreende a aplicação da tecnologia da interface ser humano-sistema ao projeto ou modificações de 
sistemas para aumentar a segurança, o conforto e eficiência do sistema e da qualidade de vida. 
 
Portanto, do ponto de vista ergonômico, os produtos não são considerados em si, mas apenas como 
meios para que os humanos possam executar determinadas funções. Tais produtos passam a fazer 
parte de sistemas ser humano-máquina-ambiente, onde as máquinas e os ambientes possam funcionar 
harmoniosamente com os seres humanos, de modo que o desempenho dos mesmos seja adequado 
(IIDA, 1998). Máquina, nessa acepção, deve ser entendida como todas as ajudas materiais que o 
homem utiliza no seu trabalho, englobando os equipamentos, ferramentas, o mobiliário e instalações. 
 
Segundo Moraes e Frisoni (2000), a atividade projetual inicia-se com a verificação de uma 
oportunidade de negócio, prosseguindo com o planejamento do projeto, a problematização, o 
levantamento de dados sobre similares e sobre o usuário, a análise do produto a ser desenvolvido, a 
análise dos dados coletados e síntese dos mesmos, a geração de alternativas, a seleção de 
alternativas, a consolidação e validação, o detalhamento, retornando-se ao consumidor. 
 
Numa situação ideal, de acordo com Iida (1998), a ergonomia deve ser aplicada desde o início das 
etapas projetuais de produtos e ambientes. Essas devem incluir o ser humano como um de seus 
componentes no intuito de considerar as características humanas com as características e restrições 
dos componentes mecânicos ou ambientais, para se adaptarem mutuamente uns aos outros.  



 

 

29 

O mesmo autor adverte que esta adaptação sempre deve ocorrer do projeto para os seres humanos. O 
sentido inverso nem sempre é possível, sendo muito mais difícil adaptar o ser humano ao projeto do 
que o projeto ao ser humano. Isso significa que a Ergonomia parte do conhecimento do ser humano 
para fazer o projeto, ajustando-o às capacidades e limitações humanas (IIDA, 1998). 
 
Moraes e Frisoni (2000) propõem, a partir de Yap et alli, que na época em que os produtos usados 
pelas pessoas eram simples, era possível produzir projetos através de métodos intuitivos e empíricos. 
Quando os produtos se tornaram mais complexos, a abordagem empírica tornou-se insuficiente e foi 
preciso adotar abordagens científicas baseadas em considerações ergonômicas das capacidades e 
das limitações humanas. A consideração desses fatores aperfeiçoa e maximiza a funcionalidade, a 
segurança e a usabilidade do produto.  
 
Moraes e Mont’Alvão (2000), afirmam, apoiadas em Pheasant, que se um produto, um sistema ou um 
ambiente é projetado para o uso humano, seu projeto deve estar baseado nas características físicas e 
mentais do seu usuário humano. Este é o princípio do projeto centrado no usuário que objetiva a 
melhor integração possível entre produto e usuários, no contexto da tarefa a ser desempenhada.  
 
A partir de Porter e Porter, Moraes e Frisoni (2000) propõem que produtos são criados para ser 
usáveis, seguros e funcionais. Entretanto, atualmente, os produtos projetados não estão atendendo às 
necessidades, aptidões, habilidades e preferências da população usuária considerada. Muito 
diversificada, essa população inclui desde crianças, pessoas portadoras de deficiência e os idosos. A 
incompatibilidade na interface entre usuários e produto pode causar desconforto ou inconveniência, 
ferimentos e até fatalidades. Evitam-se desajustes quando se consideram as características humanas 
físicas e psicológicas da população focada, bem como as atividades que serão desempenhadas. 
 
Desse prisma, a ergonomia é uma ferramenta de apoio projetual muito importante e, através de 
Chapanis, Moraes e Mont’Alvão (2000) a descreve como um corpo de conhecimento sobre 
habilidades, limitações e outras características humanas relevantes para o design. Sendo assim, o 
projeto ergonômico é a aplicação da informação ergonômica para definir ferramentas, máquinas, 
sistemas, tarefas e ambientes para o uso humano seguro, confortável e efetivo. A palavra design 
destaca-se como significante, porque nos separa de disciplinas puramente acadêmicas como 
antropologia, fisiologia e psicologia.  
 
De acordo com Moraes e Frisoni (2000), a visão do sucesso de um produto baseada apenas em 
grandes insights está ultrapassada. A criatividade do projetista é relevante para elaborar produtos 
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novos e diferenciados, entretanto, a aparência já não é mais fator único e exclusivo de sucesso. 
Atualmente, trabalhar em equipe, saber usar instrumentos de trabalho, métodos e técnicas para prever 
resultados e, principalmente, ouvir e respeitar outras áreas de conhecimento e diferentes saberes é 
uma forma criativa para se destacar profissionalmente.  
 
Soares (1998) expõe que os produtos ergonomicamente bem projetados consideram uma larga 
variedade de usuários – o usuário freqüente, o curioso, o idoso, a criança, a mulher, o homem, o 
saudável, aquele com saúde comprometida – oferecendo segurança, eficiência, conforto e satisfação 
estética, em condições normais de uso e previsíveis possibilidades de uso indevido. Para o autor 
embora nem todos os fatores de satisfação dos usuários estejam associados à ergonomia, os produtos 
ergonomicamente bem projetados visam à garantia da satisfação dos usuários.  
 
Até o presente momento, foram apresentados princípios da ergonomia como ferramenta projetual de 
forma ampla e generalizada para todo tipo de produto. Contudo, cabe reafirmar que o objeto de estudo 
deste trabalho é o dimensionamento em apartamentos. Portanto, as questões a serem tratadas neste 
capítulo, a partir de então, irão recair, mais especificamente, no domínio da especialização da 
ergonomia do ambiente construído, definida como a área específica da ergonomia para tratar questões 
relacionadas ao projeto e avaliação do ambiente físico, local de todas as atividades humanas. 
 

2.2 A ERGONOMIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 
 
A ergonomia do ambiente construído representa um dos braços mais recentes da ergonomia. Segundo 
Iida (1998), os conhecimentos da ergonomia, que foram aplicados, inicialmente, praticamente só em 
atividades de produção industrial, se expandiram para quase todos os tipos de atividade humana. Logo, 
da mesma forma que uma máquina ou um sistema produtivo pode ser melhorado pela ergonomia, os 
utensílios e edifícios, também podem ser beneficiados através dos seus conhecimentos. 
 
A partir da expansão de seus conhecimentos para praticamente toda atividade humana, sua forma de 
atuação sofreu mudanças. A própria definição da ergonomia precisou ser reavaliada e, em 2000, o 
conselho da Associação Internacional de Ergonomia (IEA) adotou oficialmente e por unanimidade que: 

a ergonomia é a disciplina científica que trata da compreensão das intenções entre os seres 
humanos e outros elementos de um sistema. Como profissão aplica teorias, princípios, 
dados e métodos a projetos que visam otimizar o bem estar humano e a performance global 
do sistema. 
 
Os ergonomistas contribuem com o projeto e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, 
ambientes e sistemas visando torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e 
limitações das pessoas (IEA, 2000). 
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No presente trabalho, acorde Ornstein et alli (1995), admite-se que o ambiente construído é todo 
ambiente erigido, moldado ou adaptado pelo ser humano. São os artefatos humanos ou estruturas 
físicas realizadas pelos seres humanos.  
 
Apoiando-se nas definições apresentadas para a ergonomia e o ambiente construído, propõe-se, aqui, 
que a ergonomia do ambiente construído subsidia o projeto e a avaliação de todo ambiente erigido, 
moldado ou adaptado pelo ser humano, buscando torná-los compatíveis com as necessidades, 
habilidades e limitações das pessoas em relação às atividades a serem desempenhadas.  
 
Martins (2001) também propõe, a partir de Tortosa et alli, que o objeto de estudo da ergonomia do 
ambiente construído é o entorno modificado pelos seres humanos e seu objetivo é otimizar e adaptar 
os espaços e sistemas assegurando sua compreensão, segurança e conforto para o usuário. 
 
De acordo com Takaki (2005), no âmbito do ambiente construído, a ergonomia incorpora disciplinas 
relacionadas ao elemento humano e ao ambiente para adequar os espaços aos usuários através da 
interface ser humano-atividade-ambiente. O elemento humano atua como referência para adequar os 
sistemas com os quais interage. A atividade envolve qualquer tarefa executada, da vivência à 
realização do trabalho. O ambiente é o meio modificado pelo ser humano, objeto de intervenção. 
 
Nos domínios da ergonomia do ambiente construído pode-se considerar o uso do espaço interior e 
urbano, os conceitos de espaço público e privado, as barreiras arquitetônicas, a apreensão do espaço, 
os mapas cognitivos, a navegação e circulação no espaço arquitetural, os sistemas de informação e 
comunicação, a acessibilidade e o design universal, relacionando às atividades de trabalho, de serviços 
e de lazer (MARTINS, 2005). 
 
Nesse contexto, de acordo com Villarouco (2002a), a ergonomia do ambiente extrapola as questões 
puramente arquitetônicas, focando seu posicionamento na adaptabilidade e conformidade do espaço 
às tarefas e atividades que neles irão se desenvolver. O homem, futuro usuário do espaço projetado, 
deve estar inserido nesse processo como provedor de informações nos seguintes níveis: 

• no nível operacional, fornece subsídios na identificação das necessidades ambientais para o 
desenvolvimento satisfatório do trabalho a ser realizado; 

• no nível cognitivo e perceptivo, externando desejos e representações mentais, em relação ao 
espaço a ocupar; e 

• no nível organizacional, quando a estrutura de funcionamento determina a qualidade das 
relações interpessoais desenvolvidas no âmbito do empreendimento. 
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Através do exposto, define-se um importante link entre a ergonomia e a arquitetura que deve ser 
inserido dentre as preocupações que norteiam o fazer projetual, à medida que essa prática acolhe 
questões relacionadas com a promoção do atendimento das necessidades e requisitos humanos a 
serem oferecidos aos usuários através dos espaços arquitetônicos projetados. A seguir serão 
dissertados os principais aspectos relacionados com essa inter-relação. 
 
2.2.1 APLICAÇÃO DA ERGONOMIA À ARQUITETURA  
 
De acordo com Almeida (2003), a arquitetura e outras ciências centradas no ser humano têm utilizado 
o conhecimento multidisciplinar provindos de diversas áreas do conhecimento. A ergonomia é um outro 
exemplo que, não apenas aplica, mas também os integra; em conseqüência, transforma esses 
conhecimentos.  
 
Nesse contexto multidisciplinar, a ergonomia é uma valiosa ferramenta de apoio à arquitetura, 
principalmente, no processo de projetar para usos e necessidades coletivas não declaradas. Sabe-se 
que há diferenças individuais e os projetos devem atender à ampla maioria da população. Além do 
mais, existe a atual prática de potencializar ao máximo o aproveitamento do solo urbano, o que 
comprometer a definição dimensional nas edificações, pois muitas vezes o interesse de se construir 
mais é priorizado em relação à qualidade do produto.  
 
Se ainda considerarmos que nos países industrializados a maior parte da existência humana ocorre em 
ambientes construídos, o papel e a responsabilidade técnica daqueles que projetam espaços físicos se 
ampliam bastante. Assim, o arquiteto, na maioria das vezes responsável pela configuração desses 
espaços, assume papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dessa população usuária. 
 
Sob tal premissa, a visão de um arquiteto ergonomista pode beneficiar os componentes projetuais que 
irão prover os sentimentos de bem estar e conforto aos ocupantes da sua obra, além de favorecer a 
satisfação deles com relação ao uso. Aplicada ainda na fase precoce de concepção, a ergonomia pode 
contribuir com a qualidade do produto de forma viável e econômica, além de ser um diferencial para as 
empresas construtoras em um mercado configurado como extremamente competitivo.  
 
Ao tratar da adequação de projetos e edifícios aos usuários, Villarouco (2002a) afirma que, atualmente, 
despontam preocupações dos ergonomistas em adequar ambientes que possam favorecer o 
desempenho dos usuários que dele se utilizam, pois o ambiente construído pode contribuir positiva ou 
negativamente na consecução das tarefas e atividades a serem desenvolvidas nos seus interiores.  
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De acordo com Almeida (2001), essa intenção de adequar o meio para o desenvolvimento de 
atividades faz emergir os vínculos que relacionam a arquitetura com a ergonomia, cujas relações 
complementares podem ser mutuamente enriquecedoras, se consideradas com a devida relevância. 
Para a autora citada, a abordagem ergonômica permite colocar a atividade humana no centro das 
decisões projetuais, à medida que, baseada na observação das atividades, ela estuda a situação real 
de desenvolvimento da tarefa, possibilitando que os problemas sejam declarados.  
 
Villarouco (2001) concorda afirmando que se partindo do princípio que uma edificação é um produto, e 
que em seu interior diversas atividades são desenvolvidas, a ergonomia destaca-se como uma 
necessidade fundamental no sentido de contribuir para que, através do uso de suas ferramentas e 
métodos possam ser detectados e solucionados os problemas que possam comprometer o bom 
desempenho do produto arquitetônico.  
 
Uma arquitetura ergonomicamente adequada sempre visará ajustar a situação projetual ao homem e 
nunca o sentido inverso Portanto, tal arquitetura traz como elemento primordial e fundamental o 
usuário, considerado na sua total complexidade de ser humano, em seus aspectos físicos, culturais, 
psicossociais e cognitivos (VILLAROUCO, 2002b).  
 
Nesse contexto, a mesma autora ressalta a absoluta importância da distinção entre a ergonomia e a 
antropometria, uma das áreas do conhecimento muito utilizada pela primeira nas questões 
dimensionais, não sendo possível projetar um espaço ergonomicamente adequado apenas com 
preocupações antropométricas. Evidencia-se, assim, a importância de um projeto que garanta, através 
da relação sujeito-ambiente, um desempenho de uso adequado à sua função e com qualidade e 
conforto para todos, inclusive, oferecendo possibilidades dessa realização também àqueles portadores 
de restrições de suas capacidades funcionais, ou de indivíduos com incapacidades.  
 
A aplicação dos princípios ergonômicos pode produzir melhores projetos no campo da arquitetura, 
através do fornecimento de informações sobre o sucesso ou falhas nos ambientes em uso, a fim de 
que as soluções adequadas sejam reutilizadas e as inadequações não mais repetidas. 
 
2.2.2 AS ATIVIDADES HUMANAS COMO PARÂMETRO PROJETUAL E DIMENSIONAL DE 

AMBIENTES FÍSICOS  
 
Segundo Almeida (1995), a partir de Heidegger, uma vez que todas as ações acontecem no espaço, 
estabelece-se um relacionamento inseparável entre o homem e o espaço, caracterizando a existência 
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humana como espacial e, portanto, simultaneamente funcional, racional e simbólica, incorporando 
todas as necessidades humanas, suas expectativas e desejos.  
 
Bins Ely (2004) afirma que toda atividade humana exige um determinado ambiente físico para sua 
realização. Portanto, caso se considere tanto a diversidade de atividades, quanto a diversidade 
humana, entende-se que as características do ambiente podem dificultar ou facilitar a realização 
dessas atividades.  
 
De acordo com Moraes (1994), o dimensionamento adequado dos espaços se inicia com a análise das 
atividades, imprescindível para definir exigências visuais e requisitos de visibilidade, assim como 
exigências acionais e requisitos biomecânicos de movimentação de braços e pernas. A autora também 
alerta que não se pode avaliar um ambiente como bom ou ruim se não partimos de uma observação 
das interações que ocorrem no local das atividades. 
 
De acordo com Almeida (2001), se a ergonomia toma como referência a análise das atividades para fazer 
recomendações aos sistemas de produção, deve incluir nessa análise todos os fatores implicados no 
desenvolvimento das mesmas. Nessa orientação, é relevante identificar os problemas que ocorrem na 
interação dos indivíduos com qualquer elemento arquitetônico. 

 
Avaliar ambientes durante o uso é uma forma para investigar desajustes interfaciais na conexão 
homem-ambiente antes de propor recomendações ao sistema. Ao avaliar as atividades dos moradores 
em um apartamento, Costa, Maciel e Monte (2002) advogam que o método da abordagem sistêmica do 
sistema ser humano-tarefa-máquina, proposto por Moraes e Mont’Alvão (2000), revelou-se apropriado 
para detectar problemas dimensionais em ambientes físicos, na medida em que todos os reflexos 
dessa definição se revelam vinculados ao desempenho das atividades dos seus usuários, podendo 
contribuir com informações relevantes para futuros projetos.  
 
Entretanto, de acordo com Ribeiro, Figueiredo e Mont’Alvão (2003), as usuais metodologias do projeto 
arquitetônico, ao considerar os problemas da relação biunívoca entre as atividades dos usuários e o 
ambiente construído, abordam a questão da qualidade projetual a partir de um ponto de vista amplo e 
não em relação às inadequações entre os espaços construídos e as atividades das pessoas, além dos 
constrangimentos resultantes desse desajuste, tornando fundamental um conhecimento prévio das 
necessidades espaciais e organizacionais dessas atividades. 
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De acordo com Bins Ely (2004), sendo o arquiteto responsável pelo projeto do ambiente físico, a 
melhor estratégia para incorporar os princípios da ergonomia aos projetos, relacionados ao bem-estar 
dos usuários durante o desempenho das atividades, deve ocorrer na fase projetual. Entretanto, para a 
autora a responsabilidade do arquiteto ultrapassa a definição de ambientes eficazes que atendam às 
necessidades dos usuários para a realização de atividades, pressupondo, também, compreender suas 
necessidades formais e estéticas para lhe assegurar um espaço agradável de prazer e bem-estar.  
 
Essas necessidades estéticas ou formais dos usuários estão diretamente ligadas às sensações 
provocadas pelo ambiente e relacionadas com as preferências ou valores dos indivíduos, dependendo 
de sua história pessoal, de seu contexto sociocultural. As necessidades funcionais dos usuários estão 
diretamente relacionadas às exigências da tarefa. Para tal, o arquiteto deve prioritariamente considerar: 
1. dimensão e forma do espaço dos equipamentos e mobiliários; 2. fluxos de circulação e disposição do 
mobiliário (layout); 3. conforto térmico, lumínico e acústico (BINS ELY, 2004). 
 
Para a autora citada, quando um ambiente físico responde às necessidades dos usuários em termos 
funcionais (físicos/cognitivos) e formais (psicológicos), tem impacto positivo na realização das 
atividades; já condições ambientais desfavoráveis têm um impacto negativo e podem causar “stress 
ambiental” tanto físico quanto mental e psicológico. Havendo, conseqüentemente, uma relação entre 
problemas relacionados com o uso do espaço e a produtividade.  
 
Constata-se que elaborar um projeto que contemple ambientes eficazes e com definições dimensionais 
adequadas aos usuários, consiste em organizar lugares para determinadas atividades lançando mão 
de diversos conhecimentos. Esses compõem um amplo leque de saberes necessários para serem bem 
concebidos, a fim de que contemplem os requisitos da habitabilidade. Em arquitetura, habitabilidade 
corresponde à capacidade do projeto de se adaptar às necessidades humanas e demanda que os 
ambientes atendam níveis diversos deste domínio, que vão do fisiológico ao cultural. Assegurar tais 
requisitos desde a fase do projeto, representa um novo paradigma e passa, inevitavelmente, pela 
multidisciplinaridade.  
 
2.2.3 O PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS  
 
Inicialmente, a partir de Gregotti (2001), cumpre destacar que o projeto arquitetônico ainda não é 
arquitetura, mas um conjunto de símbolos com os quais se tenta fixar e comunicar a intenção 
arquitetônica; plantas, secções, elevações, detalhes e perspectivas são apenas notações 
convencionais. O resultado desse processo projetual é a descrição daquilo que será construído. Para 
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o autor citado, atualmente, o sistema projeto-industrial opera em duas fases distintas: a operação 
projetual e a atividade construtivo-produtiva até chegar ao consumo do objeto, ficando eliminada a 
vinculação entre projeto e construção na obra.  
 
Historicamente, o projeto é uma decorrência da divisão do trabalho que conduziu ao afastamento entre 
quem produz e quem utiliza o ambiente construído, de modo que este se configura como um veículo da 
comunicação entre ambos. O projetista passou a assumir essa interface de mediador entre o futuro 
usuário e o construtor, condição que o promoveu a decodificador dos desejos do primeiro, gerando 
planos concretos para o segundo (ELALI; PINHEIRO, 2003).  
 
No entanto, Círico (2001) ressalta que, diferentemente de quando se projeta uma residência, onde toda 
família participa e opina sobre suas necessidades e desejos, o projeto do edifício de apartamentos é 
desenvolvido para usuários desconhecidos, levando-o a ser criado por uma visão mais voltada às 
necessidades ditadas pelo empreendedor. Nesse caso, a preocupação com o custo leva à extrema 
otimização das áreas do apartamento, numa disputa onde o valor de venda do metro quadrado do 
imóvel determina o seu tamanho final para enquadrá-lo na faixa de mercado que se pretende atingir. 
 
De acordo com Silva (1982), tal tendência não poderá perdurar indefinidamente, sob pena de produzir 
efeitos psicossociais de imprevisíveis repercussões. Entretanto, o autor reconhece que a habitação 
compacta é uma imposição lógica e, de certo modo inevitável, no contexto econômico das nações 
subdesenvolvidas, e até de muitas consideradas desenvolvidas. 
 
Adiante, na mesma obra, numa abordagem ergonomicamente mais adequada, o autor citado ressalva 
que as necessidades humanas somente podem ser satisfeitas dentro de certos limites cognoscíveis e 
que os investimentos efetuados na construção habitacional devem ser compensados pela produção de 
bens com utilidade indiscutível e garantida. Assim, o autor conclui afirmando que não se podem reduzir 
as áreas da habitação para reduzir custos, pois a desconsideração de certos limites mínimos, o produto 
será imprestável, pois o valor de compra não corresponderá ao valor de uso (SILVA, 1982).  
 
Nesse contexto, Villarouco (2002a) defende que o olhar ergonômico sobre um projeto é antever sua 
utilização, é conjugar condicionantes físicos, cognitivos, antropométricos, psicossociais e culturais, para 
identificar variáveis não atendidas pelo produto. Desenvolver esse olhar crítico, minucioso, é 
reconhecer que o processo projetual do ambiente destina-se a abrigar o homem, personagem central 
do habitar em sua significação mais ampla. 
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Conforme dito antes, a população usuária de edifícios de apartamentos é muito ampla, diversificada e 
não participa diretamente da fase de concepção do projeto. Conseqüentemente, os critérios sobre as 
necessidades a serem atendidas tenderão a ser subjetivos, podendo incorporar valores e 
comportamentos sociais e de certos grupos como referências.  
 
Sendo assim, as necessidades reais dos usuários, constantemente em transformação nos dias de hoje, 
nem sempre podem ser consideradas com precisão pelos arquitetos na fase projetual. No caso 
específico dos apartamentos, o seu projeto não representa uma interação direta entre arquitetos e 
usuários. Na realidade e na maioria dos casos, os usuários finais não são conhecidos, não podendo, 
portanto, participar dos processos decisórios. Assim, tanto seu perfil como suas necessidades reais, 
podem ser delineados de acordo com aquilo que os envolvidos no processo projetual imaginam que 
lhes serão adequados.  
 
No entanto, para Círico (2001), a partir de Cambiaghi e Baptista, pela natureza de seu ofício e pelo 
sentido de sua formação profissional, o arquiteto é o indivíduo capacitado a prever e antecipar 
graficamente as soluções de organização do espaço, baseando-se em dados técnicos precisos, em 
fatores físicos específicos e em condicionantes econômicos fixados.  
 
A organização dos espaços é tarefa principal dos arquitetos, e para um desenvolvimento racional é 
oportuno que a abordagem seja sistêmica para conduzir a resultados mais satisfatórios. Nesse caso, 
cabe ressaltar que o projeto progride do abstrato até o concreto e a edificação/produto da construção 
ao produto imobiliário dentro de um sistema de produção industrial. Esse último pressuposto será 
abordado no próximo subitem, com o objetivo de analisar o edifício como um produto da indústria da 
construção civil.  
 
2.2.4 O EDIFÍCIO HABITACIONAL COMO UM PRODUTO INDUSTRIAL 
 
O centro da fundamentação teórica específica neste subitem e no próximo item foi o livro 
Racionalização da construção, do Professor Teodoro Rosso, importante obra para o enfoque proposto 
porque dá ênfase à aplicação da racionalização à fase de concepção da edificação da qual o arquiteto 
é o mais legítimo protagonista, critérios que receberam mais atenção para serem aplicados 
notadamente no campo habitacional.  
 
De acordo com Rosso (1990), um produto destina-se a satisfazer determinadas necessidades 
humanas em função de um meio ambiente que define dois ecossistemas, um natural e outro 
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socioeconômico. Além disso, o próprio desenvolvimento do produto se realiza num determinado meio 
ambiente. Nesse âmbito, o homem constrói para criar espaços onde determinadas necessidades 
possam ser satisfeitas, certas funções cumpridas e determinadas atividades domésticas, sociais e 
econômicas realizadas ao abrigo das ações do meio ambiente. Assim, a edificação é, portanto, ação e 
efeito do construir.  
 
Entretanto, tendo em vista a capacidade de absorção de mão-de-obra não qualificada, a indústria da 
construção civil sofre freqüentemente injunções de caráter político-social que não favorecem a sua 
evolução em direção a uma implantação mais efetiva de métodos de produção, condição esta que 
contradiz os mais elementares princípios da economia.  
 
Considerando a produção de uma casa ou edifício, sua construção interrompe o estado de carência e 
satisfaz essa necessidade do homem. A casa, a habitação, a edificação são portanto bens e a 
propriedade que possuem chama-se utilidade. Bens existem sobre duas espécies: bens livres e bens 
econômicos. Um bem livre, existe em quantidade superior à necessidade, não se compra. Então, a 
habitação e as edificações são bens econômicos (ROSSO, 1990).  
 
Quanto à durabilidade do produto abordado, para Rosso (1990), a propriedade mais importante de uma 
habitação é ser um bem fixo, radicado ao solo, o que impede sua mudança de lugar. São os usuários 
quem o faz. Entretanto, ressalva o autor, sendo um bem fixo de grande durabilidade, sua obsolescência 
pode ocorrer antes por razões funcionais do que por razões físicas, em virtude das mudanças de 
hábitos e de necessidades dos usuários. Nessa ótica, deve assegurar uma utilização sem risco de 
obsolescência dimensional prematura, para um tempo de uso efetivamente longo, em que as 
necessidades de espaço da família podem variar, como por exemplo, o nascimento de um filho, etc.  
 
Rosso (1990) também expõe que uma edificação considerada como produto de um processo 
industrial passa por três fases principais: a concepção, a execução e o uso. Peça fundamental de todo 
o processo, o projeto, iniciado ainda na fase de concepção do produto, desempenha um papel básico 
na sua produtividade, no qual o arquiteto é o mais legítimo protagonista. A segunda fase é destinada 
à realização do produto projetado. Nessa fase, o principal protagonista é a indústria de construção. A 
fase de uso cobre a vida útil do edifício. Em geral, de acordo com o autor citado, presta-se pouca 
importância à capacidade dessa fase de corrigir o processo, sendo imprescindível organizar um 
subsistema de controle e informação cujo registro e divulgação não é interesse exclusivo do 
empreendedor, mas de todos os principais protagonistas do processo.  
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Quanto à formulação dos requisitos para a produção do produto, Rosso (1990) informa que uma 
edificação deve cumprir as suas funções e proporcionar o bem-estar esperado pelos usuários, em 
função de determinado meio ambiente. A edificação/produto deve, portanto, possuir certos requisitos 
funcionais e de habitabilidade, os quais se resumem em: segurança, higiene e conforto, cuja ordem 
representa a graduação de sua essencialidade. Segurança e higiene são requisitos objetivos e conforto 
é subjetivo. Entretanto, conforto não é uma condição de satisfação de exigências burguesas, conforto é 
a satisfação das expectativas, dos anseios e das tendências dos usuários. Se segurança e higiene são 
requisitos a serem satisfeitos em qualquer circunstância, independentemente da função do edifício e da 
classe social do usuário, e de certa maneira à revelia do indivíduo, o conforto está intimamente ligado à 
cultura e ao “status” dos indivíduos e, portanto, às suas condições socioeconômicas.  
 

2.3 EXIGÊNCIAS HUMANAS RELACIONADAS AO PRODUTO 
HABITACIONAL 

 
Para Rosso (1990), em relação à edificação/produto o homem demanda direta ou indiretamente várias 
exigências, das quais algumas são genéricas: exigências de habitabilidade e exigências funcionais. 
Outras são específicas: exigências econômicas. 
 
De acordo com o autor citado, as exigências de habitabilidade e as exigências funcionais dizem 
respeito às necessidades humanas sendo classificadas em: 1. necessidades fisiológicas, manifestadas 
pelo homem como ser vivente; 2. necessidades psicológicas, manifestadas pelo homem como ser 
pensante; 3. necessidades sociológicas, manifestadas pelo homem como ser social. Já as exigências 
econômicas relacionam-se com o custo do produto e também com o seu valor relativo e a sua 
efetividade, isto é, a capacidade deste de satisfazer às necessidades humanas. 
 
As necessidades psico-fisiológicas incorporam as seguintes necessidades: termo-higrométicas 
(naturais e artificiais), acústicas, de pureza e renovação do ar (físicas, químicas, biológicas, olfativas), 
de pureza da água (idem), de iluminação (natural e artificial), de controle da contaminação, espaciais 
de ambiente, estéticas (cor, dimensões, simetria, massas), sensibilidade às vibrações, segurança e 
facilidade de acesso externo e interno (ROSSO, 1990). 
 
As necessidades sociológicas incluem atividades individuais e coletivas. Para as necessidades 
sociológicas individuais temos, por exemplo: lavar, secar passar, consertar roupa; preparar, conservar, 
cozer, consumir alimentos; repousar, dormir, vestir, atender à higiene pessoal, cuidar de crianças e 
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idosos e doentes; limpar, efetuar a manutenção dos acabamentos dos pisos, forros, aparelhos, 
acessórios e móveis; desenvolver atividades de recreação espiritual e física; e utilizar e operar 
equipamentos individuais relacionados aos aspectos físicos, técnicos e higiênicos das habitações. 
Temos ainda as necessidades sociológicas coletivas ou coletivizáveis: desenvolver atividades sociais, 
desenvolver atividades comunitárias no âmbito do edifício e da unidade de vizinhança, desenvolver 
atividades econômicas, utilizar adequadamente o equipamento social, utilizar adequadamente a 
infraestrutura e os serviços urbanos, utilizar meios de comunicação, dispor de alternativas coletivas 
para a continuidade de uso de equipamentos adequados aos aspectos físicos, técnicos e higiênicos da 
habitação, dispor de meios de controle para não agravar coletivamente: as emissões de ruídos de 
intensidade prejudicial, a poluição do ar, a luminosidade excessiva e o ofuscamento, o esgotamento 
das águas servidas e dos dejetos, a potabilidade e o fornecimento da água, o fornecimento de energia 
elétrica, gás, etc, a segurança e os riscos individuais e coletivos. A satisfação dessas necessidades 
caracteriza a função da edificação e o desempenho do produto significa o atendimento efetivo das 
mesmas (ROSSO, 1990).  
 
2.3.1 NECESSIDADES DE ESPAÇO NA HABITAÇÃO E A ADAPTAÇÃO AO MODO DE VIDA 
 

De acordo com Cardia, o aspecto espaço – ou dimensão espacial – é uma das exigências humanas 
propostas pelo CIB (Conseil Internationale du Bâtiment) em 1971, e definida da seguinte forma:  

• que a superfície e a distribuição dos cômodos sejam adequadas para que a vida da família 
possa se articular como se deseja; e 

• que a família possa encontrar ou instalar na habitação os equipamentos e os móveis 
necessários ao seu modo de vida (CARDIA 1981). 

 
Cardia (1981), a partir de Blachère, revela que a moradia, como uma exigência sociológica, deve 
abrigar de maneira adequada todas as atividades da vida familiar traduzida pelas seguintes exigências: 
1. de superfície; 2. atribuição para cada função de um cômodo; 3. necessidade de uma distribuição da 
habitação que corresponda ao modo de vida da família que a habita; e 4. existência de espaço 
suficiente para a instalação dos equipamentos domésticos necessários.  
 
Segundo Cardia (1981), o enfoque de superfícies adequadas ao modo de vida pressupõe que a 
dimensão dos espaços afeta o desenvolvimento das atividades. Portanto, o indivíduo precisa ter 
espaço suficiente para executar as suas tarefas. Isto significa que a insuficiência de espaço afeta seu 
desempenho e aumenta seu desgaste para realizar uma atividade, além de comprometer seu conforto 
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físico e psicológico. A inexistência de espaço adequado indica uma condição definida pela literatura 
como congestionamento.  
 
Tomando o número de pessoas por cômodo como indicador de congestionamento, o Bureau do Censo 
dos Estados Unidos define uma habitação supercongestionada quando apresenta uma densidade igual 
ou superior a 1,5/pessoa por cômodo. Chombard de Lauwe define no limiar temporário de 
congestionamento admissível um cômodo com duas pessoas ou dois cômodos com três pessoas. No 
limiar crítico, um cômodo com três pessoas ou dois cômodos com quatro pessoas. Outros índices, 
indicam no limiar patológico o índice de 2,5 pessoas por cômodo e no limiar crítico 2 pessoas por 
cômodo (CARDIA, 1981).  
 
Em termos de área construída por pessoa, através de Chombard de Lauwe, o nível de ocupação 
superior a 16 m² por pessoa é apresentado como conforto desejável; entre 12 e 16 m² por pessoa, 
como médio; entre 8 e 12 m² por pessoa, como crítico e abaixo de 8m² por pessoa, como patológico 
seguido de perturbações à saúde física e mental dos ocupantes. Blachère sugere 14m² de área útil por 
pessoa, como conforto modesto; 18m² por pessoa, como médio e 22 m² por pessoa, como superior. Já 
Chombard de Lauwe destaca que nos Estados Unidos, o Committee on the Hygiene of Housing 
recomenda: 36m² para 1 habitante, 67,5m² para 2 habitantes, 90m² para 3 habitantes e 103,5m2 para 4 
habitantes (CARDIA 1981). 
 
Para Rosso (1990), estes valores normativos são estabelecidos para garantir a efetividade mínima no 
uso habitacional. O autor citado, através dos dados da Figura 2.1, apresenta a variação da área útil 
unitária segundo a composição familiar de acordo com as exigências de alguns países europeus e 
entidades internacionais.  

 
Composição familiar (pessoas) 2 3 4 5 6 7 8 

 

País ou entidades m² m² m² m² m² m² m² 
França 

Holanda 
Dinamarca 

BID 
UIOF 

17,0 
16,0 
19,5 

- 
- 

14,6 
12,0 
15,3 
10,5 
16,6 

11,0 
10,0 
12,5 
10,2 
13,7 

10,6 
  9,2 
11,2 
  9,7 
13,4 

  8,8 
  8,2 
10,0 
  9.6 
12,3 

  9,0 
  7,7 

- 
- 

12,0 

  7,8 
  7,5 

- 
- 

11,4 
 

Figura 2.1: Valores da efetividade no uso habitacional segundo a composição familiar (m²/pessoa) (Fonte: ROSSO, 1990) 

 
Entretanto, segundo Cardia (1981), ao se estabelecer áreas mínimas em função do número de 
pessoas, e não por cômodo específico, ignora-se que as necessidades de espaço variam de acordo 
com as atividades a serem desempenhadas e do que as pessoas fazem, podem fazer e deveriam 
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fazer dentro daqueles espaços habitáveis. Ignora-se seu modo de vida, seus hábitos e costumes e 
suas prioridades.  
 
Associando a questão do congestionamento com o comportamento de alguns animais, Iida (1998) 
destaca que experiências com ratos em ambientes confinados comprovam que há mudança de 
comportamento dos indivíduos quando a população ultrapassa uma determinada densidade por metro 
quadrado. Certas regras sociais passam a ser desrespeitadas, começam a surgir “gangs” agressivas e, 
em certas espécies animais surge até o canibalismo como uma forma de controlar a densidade 
populacional. 
 
De acordo com Silva (1982), para os padrões socioeconômicos e culturais da Europa ocidental, a 
relação teórica entre a dotação de espaço por pessoa e a satisfação das exigências médias estaria no 
intervalo entre 11m² e 14m². Abaixo de 11m²/habitante verifica-se uma situação crítica, e abaixo de 
8m²/habitante um contexto potencialmente patogênico. Acima de 14m²/habitante não corresponderia 
um aumento proporcional da satisfação. Dotações maiores tornam-se antieconômicos. 
 
No caso brasileiro, Silva (1982) destaca, a partir de Motta, que uma pesquisa efetuada pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT-SP) revelou, no conjunto habitacional periférico 
em Carapicuíba, que a taxa de m²/habitante obedecia à seguinte distribuição para o total de edifícios: 

Menos de 8m²/ habitante ............................................................................................... 34,1% 
De 8 a 12m²/ habitante .................................................................................................. 40,9% 
De 12 a 16m²/ habitante ................................................................................................ 20,5% 
De 16 a 24m²/ habitante .................................................................................................. 4,5% 
De 24m²/ habitante .......................................................................................................... 0,0% 

 
Observa-se que 75% das habitações proporcionam menos de 12m² por pessoa. Segundo Silva (1982), 
a taxa de 16m² corresponde às famílias sem filhos. No computo geral, para o autor, a média de 
densidade populacional na área edificada do referido conjunto fica em torno de 10m²/habitante, o que 
situa este núcleo residencial na faixa da situação crítica. Embora esses dados correspondam a um 
único conjunto habitacional, podem ser considerados como um indicador da situação.  
 
Dados mais recentes, apresentados por Reis e Lay (2002) sobre as dimensões de espaços em 374 
unidades habitacionais de 12 conjuntos caracterizados por blocos de apartamentos, sobrados e casas 
da região metropolitana de Porto Alegre, ocupados por uma população de renda média/baixa durante 
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as décadas de 80 e 90, mostram que a taxa m²/habitante obedecia as seguintes distribuições 
adaptadas na Figura 2.2: 

 
CONJUNTOS Loureiro Guajuviras Angico Sapucaia Cavalhada 

 

Moradores/unidade 3,4 3 3,2 3 4,6 
m²/morador 10,87 10,05 11,66 10,60 7,34 

 

SOBRADOS Santo Alfredo São Jorge Vale Verde João Vendana 
 

Moradores/unidade 3 3,15 3,1 3,43 
m²/morador 10,02 9,54 10,27 9,79 

 

CASAS Restingas Guajuviras Costa e Silva 
 

Moradores/unidade 4,9 4,35 4,71 
m²/morador 5,35 6,14 6,81 

 

Figura 2.2: Relação taxa m² / morador em 374 unidades residenciais em Porto Alegre (Fonte: adaptação de REIS & LAY, 2002) 

 
Nota-se que 90% dos índices m²/morador proporcionam menos de 11m² por pessoa, valor situado na 
faixa crítica. Todas as casas, mesmo ausentes do escopo principal desse trabalho, têm menos de 8m² 
por pessoa, apresentando um contexto potencialmente patogênico. Esses resultados são indicadores 
importantes sobre a problemática do dimensionamento habitacional em décadas recentes. 
 

2.3.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA A HABITABILIDADE 
 
Inicialmente, os padrões habitacionais revelaram uma busca pela conquista da higiene e da não 
promiscuidade (séculos XVIII e XIX). Posteriormente, acentuou-se a necessidade da casa própria e, 
mais recentemente, a partir da segunda metade do século XX, a preocupação dos técnicos em tentar 
definir, em bases científicas ou racionais, as necessidades mínimas de alojamento (Existenzminimum, 
de Gropius). A partir do pós-guerra esses níveis mínimos têm sido sucessivamente ajustados de 
acordo com a evolução técnico-econômica e a mudança das exigências dos usuários.  
 
Portas (1969), em um estudo antigo, mas até hoje ainda muito referenciado pela literatura específica, 
afirma que um dos aspectos mais controversos na configuração dos espaços internos habitacionais é a 
noção de mínimo adotado como limite quantitativo à satisfação das exigências humanas. Para esse 
autor, em primeira análise, o dimensionamento espacial e a quantidade de equipamentos relacionam-
se com as exigências físicas das atividades e estas com as características antropométricas e 
mecânicas das ações. Contudo, além das exigências físicas existem exigências psicossomáticas que 
devem ser consideradas para não causar insatisfações e perturbações no desenvolvimento de dada 
atividade.  



 

 

44 

Para o autor citado, o espaço mínimo para a habitação não deve ser obtido considerando-se apenas o 
simples somatório das áreas mínimas para cada ambiente. O dimensionamento global tanto depende 
do grau de privacidade interna, que se pretende obter, quanto dos condicionantes sócio-culturais que 
inserem a moradia num contexto mais complexo. Todavia, pode-se considerar uma relatividade nas 
exigências físico-morfológicas e de ordem psicossomáticas em condições provisórias, como nos 
momentos de lazer em uma barraca ou trailer e, ainda, em condições adversas ou emergenciais, nas 
quais a disponibilidade de espaço habitável pode ser substancialmente reduzida sem que se chegue a 
comportamentos patológicos. A partir do enunciado, cabe destacar, entretanto, que sendo a habitação 
um bem de características fixas e duráveis é necessário assegurar que resista à obsolescência 
funcional e atenda as tendências de evolução das funções na família por períodos longos. 
 
Esse requisito mínimo, segundo Silva (1982), corresponde ao conjunto de condições abaixo das quais 
o espaço da habitação passaria a comprometer ou impedir significativamente o desenvolvimento 
pessoal e/ou coletivo dos usuários, tendo em vista padrões culturais já assimilados pelo meio social 
considerado. O mesmo autor ainda reflete que as características geométricas dos ambientes (formato, 
dimensões, disposição, etc) são muito consideradas para definir o padrão de habitabilidade das 
moradias, pois são apropriadas para uma abordagem mais objetiva, prestando-se perfeitamente à 
análise tipológica e à codificação. Por isso, os instrumentos legais que incidem sobre as atividades de 
edificação, reservam particular destaque para os aspectos quantitativos e formais dos espaços, 
especificando dimensões e requisitos mínimos como parâmetros de segurança e habitabilidade. 
 

• NORMAS PARA O DIMENSIONAMENTO MÍNIMO: OS CÓDIGOS DE EDIFICAÇÃO 
 
O Código de Obras é um instrumento municipal regulador dos espaços edificados e seu entorno. Para 
o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), este documento é o veículo ideal à garantia da 
qualidade ambiental e, por tratar das questões relativas à estrutura, função, forma, segurança e 
salubridade das construções deve também garantir o direito do indivíduo a áreas condizentes com as 
atividades que serão desenvolvidas, evitando assim, a ocorrência de procedimentos que atuem de 
forma danosa ao equilíbrio físico e psicológico dos usuários (IBAM, 1997). 
 
De acordo com o IBAM, o campo de ação dessas codificações é restrito aos aspectos construtivos da 
edificação propriamente dita. Suas diretrizes complementam-se e devem estar integradas com outros 
instrumentos urbanísticos. As normas técnicas sobre edificações estão contidas nesses códigos, 
qualificados como Leis Complementares, que definem os procedimentos de aprovação de projetos e 
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licenças para a execução de obras, além de parâmetros para a fiscalização do andamento das obras e 
aplicação de penalidades. 
 
O IBAM explica que o município deve observar ainda outras normas existentes em distintos níveis de 
governo que tratam de princípios, concepção e técnicas construtivas. São referentes à construção civil 
e emitida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, as normas do Ministério do 
Trabalho, o Código Civil, o Código das Águas, o regulamento do Corpo de Bombeiros, assim como as 
normas e regulamentos das concessionárias dos serviços de energia elétrica, gás, água e esgoto 
(IBAM, 1997). 
 
No entanto, de acordo com Rosso (1990), os códigos em geral são coleções de restrições, 
estratificadas através do tempo, voltadas mais a estabelecer meios do que a definir objetivos. Tal 
postura conduz freqüentemente o projetista a atender obrigatoriamente a regras das quais não entende 
o significado. O autor destaca ainda que cabe ao arquiteto estar preparado para caracterizar o produto 
da forma melhor e mais completa, obtendo a qualidade que se propõe, independentemente das 
injunções dos códigos. 
 

• A LEI MUNICIPAL Nº 16.292/97 DE EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES NA CIDADE DO 
RECIFE  

 
Segundo a citada Lei Municipal da cidade do Recife, para construir ou reformar é necessário a 
contratação de um profissional habilitado, que se responsabilize pelo projeto e/ou obra, sendo a 
apresentação de um projeto arquitetônico um requisito indispensável para esse feito. Ao se 
responsabilizar tecnicamente, o profissional assume também o compromisso de cumprir todas as 
normas e leis vigentes e os projetos são aprovados quando atendem a todos os requisitos nela 
estabelecidos pelos órgãos competentes. 
 
Esse instrumento regula as atividades de edificação e instalação no perímetro urbano do município 
citado e estabelece normas de como se deve construir, visando à organização e à função social da 
propriedade urbana, além de citar que seu objetivo principal é assegurar à população níveis mínimos 
de habitabilidade e qualidade nas edificações.  
 
A versão anterior dessa Lei datava de 1961. Entre outras normalizações, estabelecia dimensões e 
áreas mínimas para todos os compartimentos do uso residencial. Na versão atual, manteve-se o 
mesmo critério para o dimensionamento mínimo. Por outro lado, aboliu-se a área mínima que os 
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Para Costa, Maciel e Monte (2002), o fato de a Lei 16.297/97 ser um instrumento codificador do 
dimensionamento, não favorece a consecução de uma arquitetura preocupada com o seu usuário, na 
medida em que, se esses ambientes atingirem as dimensões mínimas propostas, tornam-se totalmente 
incompatíveis às funções que desempenharão na habitação.  

 

As normas recifenses sobre o dimensionamento habitacional demandam que os compartimentos de 
permanência prolongada possibilitem a inscrição de um círculo de 2.40m de diâmetro em qualquer 
região de sua área de piso. Assim, uma sala ou um quarto pode ter apenas 5,74 m², ou menos, 
dependendo de sua forma. Nos compartimentos de permanência transitória, o diâmetro deste círculo 
varia de acordo com a denominação dos ambientes e estão definidos na Figura 2.3.  

 

De acordo com o Artigo 48 da referida Lei, as edificações destinadas ao uso habitacional possuirão, 
necessariamente, ambientes para estar, repouso, alimentação e higiene. Conforme seu uso, são 
classificados em ambientes de permanência prolongada ou transitória. Salas e dormitórios são 
compartimentos de permanência prolongada. Banheiros, cozinha, copa, área de serviço, depósito e 
circulações são considerados de utilização transitória. A classificação da cozinha, como compartimento 
de permanência transitória, diverge das orientações do IBAM destacadas no Modelo para Código de 
Obras e Edificações de 1997, que o classifica como ambiente de permanência prolongada e, como tal, 
passível de definições dimensionais maiores. 

 

De acordo com Costa, Maciel e Monte (2002) essa alteração, segundo verbalizações obtidas na sede 
da Diretoria Geral de Controle Urbano e Ambiental (DIRCON)

ambientes necessariamente deveriam possuir e que, quase sempre, extrapolavam aquela estabelecida 
em função do dimensionamento mínimo proposto. Atualmente, excetuando-se os banheiros, a área de 
cada ambiente pode ser a resultante direta do dimensionamento mínimo, conseqüentemente, 
favorecendo ainda mais a miniaturização desses cômodos às atividades programáticas definidas pelas 
suas denominações. 
 

1, é decorrente da necessidade de 
adequação ao panorama atual, tais como: diminuição do poder aquisitivo da população, tendência 
mundial de redução dos espaços e, principalmente, à pressão por parte do setor empresarial local, 
ansioso por uma Lei mais flexível e menos conservadora. Segundo os autores, a variada gama de 
proteção que a atual Lei contempla, não garante aos usuários índices mínimos de habitabilidade, pois 
atende mais aos interesses especulativos do mercado imobiliário.  

 
 Órgão que efetua o controle do uso do solo urbano na cidade do Recife 
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Figura 2.3: Normas para o dimensionamento mínimo de compartimentos, áreas e vãos de ventilação e iluminação da Lei de Edificações Instalações na Cidade do Recife (Fonte: Lei Municipal n° 16.292/97) 
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2.4 CONSIDERAÇÕES ANTROPOMÉTRICAS  
 
Produtos de qualidade devem estar adequados à população usuária, por isso é importante adotar 
tabelas antropométricas no seu processo projetual buscando acomodar a maior porcentagem possível 
de dada população. Para Soares (2000), estatisticamente, as medidas do corpo humano de qualquer 
população considerada, concentram-se mais no meio da curva de distribuição, enquanto um pequeno 
número de medidas extremas distribui-se em uma das extremidades do espectro. 
 
De acordo com Guimarães (2001), um projeto que atenda a 100% da população é técnica e 
economicamente inviável, para atendimento dos poucos usuários situados nos extremos da curva de 
distribuição. Neste contexto, uma análise de custo/beneficio indicará que soluções de compromisso 
precisam ser estabelecidas para atender à maioria da coletividade.  
 
A maior parte dos dados antropométricos é freqüentemente expressa em percentis. A população 
representada é dividida em cem categorias percentuais da maior para a menor, em relação a algum 
tipo específico de dimensão corporal. O primeiro percentil de uma tabela indica que 99% de uma 
população teriam medidas maiores. O percentil 95 indica que somente 5% de uma população teriam a 
mesma medida ou menores, explicam Panero e Zelnik (2002).  
 
Segundo Grandjean (1998), como não é possível projetar para atender às pessoas extremas, mais alta 
ou mais baixa, trabalha-se em ergonomia com a parcela de 95% da coletividade, às vezes até 90%. 
Essa parcela chama-se de percentil 95%, ou se for o caso 90%. Isto significa que os extremos 2,5% 
maiores e 2,5% menores são desconsiderados, pela pequena probabilidade de medidas nessa parte da 
curva de distribuição. 
 
2.4.1 A FALÁCIA DO HOMEM MÉDIO  
 
Um erro muito sério na aplicação de dados antropométricos é pressupor que uma dimensão do 
percentil 50 representa um homem médio e criar um projeto para acomodar os dados desse percentil. 
Entretanto, projetar considerando-se a média da curva é projetar apenas para 50% das pessoas. De 
acordo com Soares (2000), ninguém é médio com relação a todas as dimensões, e poucos o são para 
algumas. É o que se costuma denominar de “Falácia do Homem Médio”. 
 
Panero e Zelnik (2002), a partir de Hertzberg, destacam que os homens médios em duas dimensões de 
medida constituem apenas cerca de 7% da população; em três dimensões de medidas apenas 3% e, 
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em quatro dimensões de medidas, a percentagem cai para menos de 2%. Não há média humana em 
dez dimensões. Portanto, o conceito do homem médio está fundamentalmente incorreto, porque não 
existe tal criatura. Para serem eficientes, os locais de trabalho devem ser projetados considerando-se a 
gama de medidas do corpo humano.  
 
2.4.2 A OBSERVAÇÃO DO AUMENTO DAS DIMENSÕES HUMANAS 
 
As medidas antropométricas de um povo podem se modificar com a época. Segundo Guimarães 
(2001), as armaduras dos europeus da Idade Média, com altura média de 1.50m e o cockpit de um 
avião Spitfire, da Segunda Guerra Mundial, são incompatíveis com a estatura dos soldados atuais.  
 
Conforme dados norte-americanos, a melhor alimentação da população torna os indivíduos mais 
saudáveis e contribui para seu desenvolvimento corpóreo. O grau de acesso ao ensino superior, quase 
sempre indica maiores estaturas do que no grupo dos não-universitários (PANERO; ZELNIK, 2002). 
 
Para Iida (1998), os hábitos alimentares, a saúde e a prática de esportes podem fazer as pessoas 
crescer. Esse crescimento é incrementado quando povos subalimentados passam a consumir uma 
maior quantidade de proteínas. Já se observou um crescimento de até 8cm na estatura média do 
homem em apenas uma década. Segundo o autor, um estudo realizado com imigrantes japoneses, nos 
EUA, constatou um crescimento médio de 11cm a mais na estatura média desse grupo em relação à 
geração dos seus pais. No entanto, as proporções corporais não se modificaram, demonstrando a forte 
correlação da carga genética nas proporções corporais, mas não com as dimensões do corpo em si. 
 
De acordo com Panero e Zelnik (2002), também há possibilidade de variações nas dimensões 
corporais dentro de um mesmo país. Estudos socioeconômicos revelam diferença significativa na 
estatura entre pessoas de diferentes profissões. Segundo os autores, uma comparação entre a 
estatura de motoristas de caminhão e pesquisadores, por exemplo, indicou que os últimos eram mais 
altos que os primeiros. O grupo dos militares se diferencia da população civil. Soldados americanos da 
II Guerra Mundial eram mais altos e pesados que os soldados da Primeira Guerra.  
 
Iida (1998) descreve que o acompanhamento da estatura de recrutas holandeses, durante um século, 
entre 1870 – 1970, demonstrou um crescimento médio de 14cm. Constata-se, ainda, que esse 
processo está se acelerando. A taxa de crescimento médio anual entre 1870 – 1920 foi de 0,9mm/ano, 
passando para 1,6mm/ano nas quatro décadas seguintes e para 3,0 mm/ano na década de 60. 
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Segundo Boueri (1999a), dados antropométrico do IBGE mostram em 1975 diferenças na estatura do 
ser humano, da mesma faixa etária, nas diversas regiões geográficas do Brasil. A diferença de estatura 
entre os homens da região Sul e da região Nordeste foi de 4,8 centímetros. Entre as mulheres do Rio 
de Janeiro e da região Nordeste a diferença foi de 3,8 centímetros. A maior diferença de altura, entre 
ambos os sexos, foi de 15,7 centímetros entre os homens da região Sul e as mulheres da região 
Nordeste. Também foi mostrado o decrescimento das pessoas de ambos os sexos, após a maturidade, 
onde a dimensão corporal diminui em função da idade.  
 
Guimarães (2001) destaca que em reportagem publicada pela revista Época, uma pesquisa do IBGE 
mostrou que a estatura da população brasileira atingiu, em menos de dez anos, entre 1989 e 1997, 
uma altura média de 1,70 metro, crescendo em média 2 centímetros neste período. Esse crescimento 
coincide com avanços na melhoria da vida brasileira que, entre 1991 e 1996, aumentou de 70,1% para 
77,6% o número de domicílios ligados à rede geral de água e, de 35,4% para 40,3%, aqueles servidos 
pela rede de esgotos. A expectativa de vida ao nascer, para ambos os sexos, evoluiu de 62 para 66 
anos, de 1980 para 1991. Aumentou, também, a duração média do aleitamento infantil, de 9,2 meses 
em 1986 para 11,8 meses em 1996. Fatores considerados decisivos para o crescimento humano. 
 
Essas alterações antropométricas da população demandam reformulações no dimensionamento de 
produtos, pois suas medidas precisam ser alteradas para atender à população usuária, caso contrário, 
ficarão em desacordo com as novas exigências. A indústria Trisfil Tecidos e Confecções, por exemplo, 
segundo a revista Época, atenta a estas transformações alterou as medidas de camisas e calças 
conforme a Figura 2.4 (GUIMARÃES, 2001). 

 
Comprimento da Manga da Camisa Comprimento das Calças  

Tamanho Anos 70 Anos 90 Anos 70 Anos 90 
 

 

8 
 

38 cm 
 

42 cm 
 

80 cm 
 

88 cm 
12 44 cm 48 cm 90 cm 98 cm 
16 50 cm 54 cm 100 cm 100 cm 

 

Figura 2.4: Novas medidas da indústria de confecções (Fonte: GUIMARÃES, 2001). 

 
Os dados apresentados fundamentam o argumento que o aumento da estatura de algumas populações 
é inverso à diminuição, em tamanho, dos ambientes internos em apartamentos, indicativo de um 
conflito interfacial significante. Evidencia-se, que o sistema produtivo-imobiliário, ainda não considera 
essa relevante constatação no dimensionamento dos apartamentos atuais. Transformações, conforme 
descrito, já consideradas pela indústria de confecção de vestuário. 
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2.4.3 A ANTROPOMETRIA COMO FERRAMENTA PROJETUAL  
 
Técnicas antropométricas permitiram mensurar as dimensões corporais de uma população significativa, 
obtendo medidas físicas apropriadas para se projetar objetos e espaços mais adequados aos usuários. 
Para Mafra (1996), a partir desse banco de dados antropométricos os profissionais da área de projeto 
puderam melhorar o planejamento dos espaços, sejam estes no interior de uma fábrica ou na 
habitação, destinados à realização de tarefas. 
 
De acordo com Soares (2000), aplica-se a antropometria em quase todas as áreas do design. Tanto 
os produtos de consumo quanto os produtos industriais serão usados de maneira mais fácil, eficiente 
e segura se os fatores antropométricos forem considerados no seu design. Nesse sentido, constata-
se que o desempenho dos seus propósitos pode melhorar se estiverem adequados aos requisitos 
dimensionais de seus usuários. As dimensões humanas também são igualmente importantes no 
projeto de ambientes nos quais objetos, máquinas e equipamentos serão utilizados. 
 
Para Neufert (1998), tudo que o homem cria é destinado ao seu uso, e as dimensões do que fabrica 
devem, por isso, estar intimamente relacionadas com as de seu corpo. Todos os que projetam devem 
conhecer o espaço que o homem necessita para se deslocar bem e o tamanho dos utensílios que o 
homem usa, para poder determinar as dimensões dos móveis e dos espaços destinados a contê-los. 
 
Segundo Panero e Zelnik (2002) os dados antropométricos relativos ao projeto de espaços internos são 
aplicados sob a forma de padrões referenciais, antropometricamente direcionados para garantir que as 
pessoas sejam atendidas adequadamente pelos vários componentes dos ambientes internos em que 
vivem, apropriados às variadas dimensões corporais, pesos, idades e condições físicas dos indivíduos.  
 
O tamanho do corpo, do qual temos consciência, serve como um parâmetro de medidas para as 
percepções do nosso ambiente. O corpo é uma escala que permite ao homem edificar um sistema 
tridimensional finito de relações dentro do espaço infinito. Mas o arquiteto não deve levar em conta 
apenas a relação absoluta da grandeza entre o corpo e o objeto que se vê. Uma construção só irá 
suscitar efeito intenso depois de satisfeitas todas as condições da escala humana (GROPIUS, 1994). 
 
2.4.4 APLICAÇÃO DA ANTROPOMETRIA À ARQUITETURA 
 
Progressivamente, a antropometria vem sendo considerada nos projetos de arquitetura. O uso de 
dados antropométricos, cada vez mais acessíveis, relaciona-se com parâmetros para o 
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dimensionamento de espaços adequados aos requisitos humanos. Tais configurações são 
determinantes da carga física relacionada às atividades nos ambientes e permitem assegurar a 
integridade física e psíquica dos usuários, além de garantir um desempenho de uso mais satisfatório.  
 
Os edifícios são construídos para pessoas e para serem habitados por elas. Sendo assim, no projeto 
arquitetônico, as dimensões e os movimentos do corpo humano são os determinantes da forma e 
tamanho dos equipamentos, mobiliário e espaços ou pelo menos deveriam ser (BOUERI, 1999a).  
 
O conhecimento das dimensões do corpo humano e da sua mecânica de articulação, portanto, é 
imprescindível quando se procura melhorar a relação do edifício com aqueles que farão uso dos 
espaços edificados. Esse enfoque físico-morfológico é inegavelmente fundamental na busca do 
conforto nos espaços arquitetônicos, porém não é o único. Sobretudo porque um projeto 
ergonomicamente adequado não pode ser definido apenas com preocupações antropométricas, sendo 
fundamental tomar o usuário na sua total complexidade de ser humano. 
 
Segundo Panero e Zelnik (2002), a interface entre usuário e ambiente projetado, ou adaptado aos 
seres humanos, deve garantir conforto, segurança e uma vivência eficiente. As alturas das superfícies 
de trabalho, os espaços livres para circulação entre os móveis, as alturas de prateleiras em 
apartamentos, as larguras de corredores, tudo isso deve refletir as configurações das dimensões 
corporais. Em geral, projeta-se para grupo de usuários bastante variado, ou então, uma população 
específica – crianças, idosos, portadores de deficiência física. Entretanto, as necessidades desses 
usuários, só poderão ser atendidas de forma adequada reconhecendo-se o estudo das dimensões 
corporais e suas implicações ergonômicas. 
 
Cada projeto requer a seleção dos dados antropométricos adequados e relacionados aos percentis 
específicos. Para Panero e Zelnik (2002), se o projeto requer que o usuário alcance algo, o dado 
referente ao alcance do braço, deve selecionar o percentil 5. Esse dado indica que 5% da população 
alcança uma distância menor, enquanto que 95%, ou a grande maioria terá maiores graus de alcance. 
Atendendo ao usuário com menor capacidade de alcance, também se atende ao usuário de maior 
capacidade de alcance, conseqüentemente o oposto não é verdadeiro. Se o requisito do projeto é 
definir espaços livres ou altura de passagem, a lógica é adequá-los aos usuários com maiores 
dimensões, assim o menor também será favorecido. Nesse caso, o oposto tampouco é verdadeiro.  
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Para efeito de uma melhor compreensão dos significados da antropometria para a arquitetura, cumpre 
destacar, apoiados em Guimarães (2001), que existem dois tipos de variáveis antropométricas a serem 
consideradas com essa finalidade: as estáticas (estruturais) e as dinâmicas (funcionais). 

• A antropometria estática: baseia-se em medidas estáticas, que indicam as dimensões físicas 
do corpo parado. Essas medidas estruturais são bastante utilizadas em projetos, porém nem 
sempre são adequadas para situações que envolvem movimentos. Nesse caso, recomenda-se 
utilizar dados da antropometria dinâmica; 

• A antropometria dinâmica: inclui alcances, ângulos e forças de movimento na tomada de 
medidas dinâmicas. As medidas funcionais são tridimensionais. Os poucos dados existentes 
informam sobre os movimentos de partes isoladas do corpo, mantendo-se o resto do corpo 
estático. No entanto, o corpo conjuga vários movimentos simultaneamente. 

 
No entanto, Panero e Zelnik (2002) destacam que grande parte dos dados antropométricos 
disponíveis são baseados em medidas estáticas mais relacionadas com o término das atividades. A 
capacidade de alongar-se, por exemplo, é um fator que influencia a dinâmica da atividade e, de 
alguma forma e em determinado grau, afeta esse movimento. Nesse caso, cabe ao projetista ficar 
atento às limitações inerentes aos dados estruturais tentando conciliar a sua natureza estática com a 
realidade dinâmica dos movimentos corporais. Assim, qualquer tentativa de simulação gráfica dos 
padrões dinâmicos dos movimentos corporais sempre envolve três dimensões.  
 
De acordo com Iida (1998), além dos espaços relacionados com as características anatômicas e 
fisiológicas, o indivíduo ainda precisa de um espaço adicional em torno do seu corpo, para se sentir 
psicologicamente confortável. Logo, todos possuem um espaço pessoal, que ao serem 
desconsiderados provoca desconforto e estado de stress, refletindo na redução do seu desempenho. 
 
Segundo Panero e Zelnik (2002), um espaço é considerado adequado quando as pessoas conseguem 
movimentar-se nele sem esbarrar em nada ou em ninguém. Essa dimensão, diferente das medidas 
antropométricas, não é física. Ao acomodar o corpo ao ambiente, os fatores envolvidos não podem se 
limitar às medidas e distâncias, no sentido absoluto. Apoiados em Hall, os autores citados afirmam que 
há certas “dimensões ocultas” que estão baseadas na natureza da atividade ou interação social. 
 
Nesse contexto, cada ser humano tem uma projeção interna do espaço imediatamente circundante. 
São as “zonas de amortecimento corporal”. O tamanho, forma e grau de invasão dessa zona 
relacionam-se com os eventos interpessoais e à história cultural e psicológica do indivíduo. Essas 
afirmações foram demonstradas nos Estados Unidos por Horowitz (PANERO; ZELNIK, 2002). 
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Os dados antropométricos, entretanto, nunca devem ser encarados como método infalível para as 
questões dimensionais. Tais dados devem ser relacionados como uma das várias fontes de informação 
ou ferramentas disponíveis para o projeto. A dimensão corporal é apenas uma das inúmeras 
configurações humanas que têm impacto na fixação das dimensões dos espaços. 
 
2.4.5 AS ATIVIDADES DOMÉSTICAS E HABITACIONAIS  
 
Segundo Boueri e Paschoarelli (2000), toda atividade doméstica caracteriza-se pelo trabalho executado 
dentro da habitação, normalmente realizado por seus ocupantes que podem ser os próprios residentes 
e/ou outros indivíduos. Essas atividades formalizam uma relação entre indivíduos e ambiente, a qual 
cabe à observação ergonômica, medir o nível de desempenho, bem-estar e a segurança do indivíduo. 
 
No contexto de caracterização, Iida (1998) destaca que tais atividades representam uma das maiores 
ocupações humanas em todo o mundo. Nela estão envolvidos, indiscriminadamente, tanto indivíduos 
adultos como crianças e pessoas idosas e, apoiando-se em Grandjean, o autor expõe que os acidentes 
domésticos são relativamente mais numerosos que aqueles que ocorrem no trabalho ou no tráfego. 
Nos EUA, por exemplo, o número de acidentes por ano, para grupo de 1000 pessoas, com perda de 
pelo menos um dia de trabalho ou exigência de tratamento medico, apresenta proporção de 28:47:113 
respectivamente, para acidentes de tráfego, trabalho e acidentes domésticos. 
 
De acordo com Panero e Zelnik (2002), a diversidade das atividades dentro dos espaços residenciais é 
extraordinária, independente de tipo e tamanho. São espaços onde as pessoas dormem, relaxam, 
alimentam-se, meditam, descansam, fazem serviços domésticos, lêem, cozinham, são concebidas e 
até nascem ou morrem. Também é o local onde as pessoas passam, pelo menos, metade de seu 
tempo quando acordadas, e estão sujeitas à maior partes de ferimentos que sofrem durante toda a sua 
vida. A quantidade e a variedade das funções que são produzidas nesses ambientes, o tempo 
envolvido e a vulnerabilidade a situações de fadiga e acidentes denotam significação extra à qualidade 
da interface entre o homem e aqueles ambientes.  
 
Outro fator que torna essa interface ainda mais importante é a diminuição dos espaços residenciais no 
mercado, devido ao aumento do custo do solo urbano e da construção. Em muitos casos, essa 
conseqüência irá requerer maximizar a utilização do espaço existente através de formas inovadoras 
para a solução de projeto. Por exemplo, pode-se explorar o uso do espaço acima da cabeça ou utilizar 
o mesmo espaço para várias funções (PANERO; ZELNIK, 2002). 
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2.4.6 O ESPAÇO DE ATIVIDADES NA HABITAÇÃO  
 
O espaço de atividades é a superfície necessária e suficiente para que as pessoas desenvolvam 
qualquer atividade doméstica, sem sofrer interferência de mobiliário, equipamento ou de outras 
pessoas (BOUERI, 1999b). De acordo com o mesmo autor, tal estudo sempre foi uma preocupação 
nos projetos de arquitetura e urbanismo. Entretanto, na grande maioria dos projetos habitacionais, 
observa-se que o dimensionamento dos ambientes ainda é feito sem considerar as atividades e os 
equipamentos utilizados no arranjo espacial dos ambientes.  
 
Ao se determinar o conjunto dos espaços de atividades que ocorrem em um ambiente, é possível 
dimensioná-lo e avaliá-lo em projetos e também nas edificações já existentes. A determinação do 
dimensionamento do espaço de atividades pode ser obtida a partir das mais variadas e possíveis 
posições e posturas do corpo humano, permitidas pelas suas articulações e ligamentos ósseos, em 
conjunto com as dimensões do mobiliário e dos equipamentos da edificação (BOUERI, 1999b).  
 
2.4.7 SIMULAÇÃO DIMENSIONAL DO ESPAÇO DE ATIVIDADES  
 
De acordo com Boueri (1999b), a simulação dimensional do espaço de atividades caracteriza-se pela 
necessidade espacial das pessoas na realização de qualquer tarefa, através das posturas corporais 
adotadas no desenvolvimento de uma atividade. Essa necessidade espacial é caracterizada pelos 
seguintes fatores: 1. dimensão do corpo humano; 2. posturas do corpo humano; 3. tempo de duração e 
freqüência das atividades; 4. condições ambientais; 5. fatores culturais sociais e psicológicos. 
 
Uma das técnicas de simulação dimensional do espaço de atividades é a simulação gráfica da 
operação conjunta dos seguintes itens: 1. posição do corpo humano na operação e manuseio de 
equipamentos e mobiliários; 2. dimensões do corpo humano; 3. hábitos pessoais na utilização dos 
ambientes, dos equipamentos e do mobiliário; 4. dimensões do mobiliário e equipamentos a serem 
manuseados; 5. critérios de segurança no manuseio de equipamentos e mobiliário (BOUERI, 1999b).  
 
Boueri (1999b) recomenda a utilização das dimensões extremas do corpo humano no limite superior 
(percentil 95) e limite inferior (percentil 5), para se obter uma maior confiabilidade no dimensionamento, 
mas isso pode variar conforme o tipo físico do usuário. Admite-se o seguinte procedimento, na maioria 
dos casos, salvo algumas exceções: 

1. atividades de alcance – adotam-se valores do limite inferior, visto que, se uma pessoa pequena 
pode alcançar, todos alcançam. 



 

 

56 

2. atividades de passagem e amplitude de espaço – adotam-se valores do limite superior, visto 
que, se uma pessoa grande pode passar, todos passam.  

 
A técnica de simulação dimensional do espaço de atividades colabora com parâmetros relacionados à 
definição adequada de ambientes ao examinar a interface entre o corpo humano e os componentes 
físicos do espaço. As várias atividades e o mobiliário, associados aos principais ambientes de um 
apartamento, resultam em diversas possibilidades interfaciais em que as mais evidentes em relação à 
área de estar, de refeição, de dormitórios, de cozinha e de banheiro serão apresentadas a seguir, 
através das simulações de Panero e Zelnik adaptadas por Círico (2001). Considerou-se essa fonte 
secundária devido à inserção de medidas antropométricas da população masculina brasileira 
relacionadas aos dados da pesquisa do INT (1988). Algumas variáveis antropométricas dessa 
pesquisa, quando cruzadas, coincidem ou aproximam-se das variáveis de um levantamento e análise 
antropométrica realizados na cidade de Recife por Barros (2004), fato que justifica tal decisão. Todavia, 
todas as situações que se seguem serão descritas a partir de Panero e Zelnik (2002).  
 

• ÁREA DE ESTAR 
 

A interface que mais se sobressai na área de estar é a dos usuários na cadeira ou no sofá e sua 
relação com a mesa de centro, além da necessidade de circulações livres entre cadeiras ou sofás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 2.5: Relação entre espaços livres na área de estar (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 
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Observa-se na página anterior, na Figura 2.5, uma possibilidade de circulação tranqüila entre o assento 
e a mesa baixa com o usuário sentado. Entretanto, o espaço livre impediria o indivíduo de alcançar à 
mesa quando sentado, desconfortável para recolher bebidas, aperitivos, salgados, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 2.6: Estar em canto com espaço para uma circulação confortável (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 

 
Na situação acima, em vista superior, o objetivo é sugerir espaços para uma circulação confortável em 
relação aos cantos dos assentos da sala de estar. A medida antropométrica mais importante é a 
largura corporal máxima e, como envolve espaço livre, devem ser utilizados dados relativos às pessoas 
maiores do percentil 95 (Figura 2.6). 
 

• ÁREA DE REFEIÇÃO 
 
Na relação entre as dimensões humanas e os espaços para alimentação, os dados que mais 
interessam para o dimensionamento dessa interface são os espaços em volta da mesa e o número de 
pessoas que a mesa pode acomodar. Para esse caso, deve-se considerar o espaço ocupado pela 
cadeira e o espaço necessário para circulação entre a cadeira e a parede, além da possibilidade das 
cadeiras serem afastadas para permitir a saída da pessoa ao deixar a mesa. Pode-se observar em 
planta esta situação para uma mesa quadrada (Figura 2.7).  
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 Figura 2.7: Mesa quadrada para quatro lugares com espaço para circulação (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 

 
Na Figura 2.8 observa-se a mesma situação em elevação. Neste caso, foi incluída a altura adequada 
de uma luminária pendente sobre a mesa, com base nas dimensões humanas, para não impedir a 
obstrução visual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.8: Largura mínima para área de refeição (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 
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• ÁREA DE DORMITÓRIOS 
 
A cama é o componente mais importante dos dormitórios nas relações com as dimensões humanas. A 
distribuição desse móvel deve considerar espaço suficiente para circulação em sua volta e entre outros 
móveis, contudo é necessário se considerar o espaço entre esta e a parede para permitir arrumá-la ou 
limpar o pó sob a mesma.  
 
De acordo com Círico (2001), um espaço de dormir pode ser projetado para um casal ou mais pessoas 
e, independente daquilo que se pretende em relação ao espaço, não se pode esquecer que a 
distribuição de camas, beliches, bancadas e armários deve respeitar as zonas de trabalho e circulação 
para todas as atividades pertinentes a essa área.  
 
A Figura 2.9 apresenta, através de planta baixa, o espaço requerido pelo ser humano em relação à 
superfície da cama. Entretanto, as posições que o corpo toma durante o sono podem ampliar 
notadamente o espaço proposto abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9: Camas de solteiro e de casal (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 
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A Figura 2.10 expõe a relação entre as linhas de visibilidade e o peitoril de uma janela quando a 
garantia de visuais para o exterior for um dos objetivos do projeto. O desenho da parte inferior da janela 
mostra a relação entre a altura dos olhos de um indivíduo sentado, de pé e deitado, em relação a 
variadas alturas de peitoril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.10: Visibilidade do exterior através do peitoril da janela na área de dormitório (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 

 

• ÁREA DE COZINHA 
 
Na área de cozinhar predominam as atividades realizadas de pé. Para Panero e Zelnik (2002) a altura 
das superfícies de trabalho, os espaços livres adequados para circulação entre armários e 
eletrodomésticos, o acesso a armários altos e a visibilidade adequada estão entre os principais itens a 
serem considerados para um projeto de cozinha. Tudo deverá atender às dimensões humanas para 
que a interface entre o usuário e o espaço seja adequada. Os autores alertam que portas de 
eletrodomésticos e de armários, além de gavetas invadem espaço livre por onde o usuário deve 
circular. 
 
A Figura 2.11 destaca, em planta baixa, as distâncias horizontais referentes ao uso da pia, operação de 
eletrodoméstico e a zona de circulação necessária acrescida da área mínima para desenvolver esses 
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trabalhos. Na Figura 2.12 observa-se, em elevação, uma situação de trabalho com equipamentos 
distribuídos em ambos os lados. Mostram-se também considerações sobre larguras e alcance vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11: Área da pia e zonas de circulação em cozinha (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 

 
Figura 2.12: Situação de trabalho em ambos os lados da cozinha (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 
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• ÁREA DE BANHEIRO 
 
Panero e Zelnik (2002) alertam que o banheiro é área habitacional onde a aplicação das dimensões 
humanas em relação ao ambiente é mais desconsiderada. O problema mais óbvio está relacionado à 
instalação dos lavatórios e, principalmente a definição adequada da sua altura. Os autores propõem 
uma análise antropométrica geral e indicam variações na altura desse acessório para homens, 
mulheres e crianças, visando acomodar a maior parte dos usuários (Figura 2.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.13: Considerações antropométricas gerais para a altura de lavatório (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 

 
 
Na Figura 2.14 foram indicados através de planta baixa os espaços livres recomendados nessa área 
para o desenvolvimento das atividades exemplificadas. São mostradas as larguras horizontais 
confortáveis para o dimensionamento das bancadas com lavatório. Pode-se observar também os 
usuários utilizando esse equipamento, além dos espaços recomendados tanto para a circulação, como 
para a zona de atividade e uso.  
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Figura 2.14: Espaços livres com lavatórios duplos (Fonte: PANERO; ZELNIK apud CÍRICO, 2001) 
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3 
ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTO DA  

PESQUISA DE CAMPO COM CONSTRUTORES E ARQUITETOS  
 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo tem por objetivo apresentar os materiais e métodos que serviram de suporte para a 
realização da pesquisa de campo. Com esse propósito, o capítulo foi estruturado em quatro itens. 
Inicialmente, o primeiro item apresenta a delimitação e os pressupostos da pesquisa. O segundo item 
tratou da descrição de um trabalho recorrente que serviu de base para formular a nova abordagem 
exploratória. Nesse âmbito, apresenta-se uma contextualização dos resultados apurados no estudo de 
caso anteriormente desenvolvido em parceria, pelo autor, em Costa, Maciel e Monte (2002), 
resgatando-se a problematização do sistema homem-tarefa-ambiente, a formulação do problema 
através da sua delimitação ilustrada, o parecer ergonômico definido pelo Quadro de Formulação dos 
Problemas, bem como um exemplo de aplicação prática dos dados antropométricos referenciados no 
capítulo anterior. O terceiro item, relacionado com a metodologia adotada, descreve todo o 
planejamento da pesquisa de campo, desde a escolha do tipo de pesquisa, a elaboração das 
entrevistas, a definição do plano de amostragem, o procedimento de coleta dos dados levantados até a 
forma de processamento utilizada. No item quatro, apresentam-se os aspectos éticos envolvidos.  
 
Esta abordagem é importante para o trabalho porque disseca os procedimentos metodológicos 
empregados na pesquisa exploratória com construtores e arquitetos, além das técnicas utilizadas para 
obter os dados. As informações aqui apresentadas podem também contribuir para asseverar 
confiabilidade e credibilidade aos resultados encontrados e a pesquisa de campo. 



 

 

66 

3.1 DELIMITAÇÕES E PRESSUPOSTOS DA PESQUISA 
 

O campo de estudo desta pesquisa se insere na área da Ergonomia do Ambiente Construído. Cabe 
reafirmar que o seu objeto de estudo é o dimensionamento em apartamentos. Portanto, sob o ponto de 
vista da tipologia de uso, esta pesquisa delimita-se às áreas privativas dos edifícios residenciais 
multifamiliares isolados, promovidos pela iniciativa privada. Em especial, interessam os apartamentos 
do tipo dois quartos, mais um de serviço, com possibilidade de reversibilidade e área privativa 
compacta, em torno de 70 m², na Região Metropolitana do Recife, pois essa racionalização pode tornar 
o dimensionamento dos ambientes internos ergonomicamente inadequados aos usuários. 
 
O enfoque escolhido para a pesquisa envolve extensa lista de atributos e condicionantes, como é 
comum quando se aborda o tema habitacional. Contudo, vários recortes precisaram ser realizados com 
finalidades puramente metodológicas. Os atributos do conforto térmico, acústico e lumínico, apesar de 
relacionados com o dimensionamento dos espaços, não fazem parte do escopo deste trabalho. O 
sistema construtivo-tecnológico da edificação, tampouco é considerado. O enfoque cognitivo da 
psicologia ambiental e comportamento, obviamente importante, não será abordado aqui, volte-se a 
dizer, mesmo com a consciência de sua evidente importância à ergonomia do ambiente construído.  
 
Vários trabalhos levantados analisam o dimensionamento dos espaços habitacionais de variadas 
formas, o que constata a importância do tema para as definições projetuais dos produtos. No entanto, a 
grande maioria das pesquisas aborda o dimensionamento de ambientes buscando definir valores 
normativos apropriadas aos usuários, apenas através de parâmetros antropométricos. 
 
Outras enfocam essa questão a partir do ponto de vista socioeconômico. Nesse caso, as reflexões 
recaem na inadequação dimensional das habitações econômicas. Consideram que cabe aos técnicos, 
sejam arquitetos ou sejam engenheiros, minimizar os efeitos negativos do componente econômico 
sobre o processo de produção do alojamento, promovendo a otimização no emprego dos recursos 
escassos. Entretanto, cabe destacar que, nos dias atuais, a inadequação dimensional ultrapassou as 
esferas da habitação de interesse social, conforme mostrado em Costa, Maciel e Monte (2002).  
 
O dimensionamento habitacional ainda é abordado considerando-se as relações biunívocas entre o 
ambiente construído e o comportamento do usuário, através de métodos e técnicas inscritos no campo 
da Avaliação Pós-Ocupação (APO) e Avaliação Pré-Projeto (APP). Nesse caso, a percepção do 
usuário sobre o ambiente é adotada como parâmetro para a melhoria de projetos futuros. A visibilidade 
desse tipo de pesquisa aumentou com a demanda de certificações da cadeia produtiva relacionada 
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com a construção civil, que exige o registro da avaliação da satisfação dos clientes visando à qualidade 
dos serviços produzidos. Entretanto, também não é este o enfoque aqui considerado.  
 
No presente trabalho, a definição dimensional em apartamentos será abordada de forma sistêmica e 
qualitativa. Opta-se, aqui, pela discussão sobre a definição dimensional físico-morfológica dos espaços 
internos em apartamento e sua análise, a partir dos princípios ergonômicos, delimitam a investigação 
proposta. Para tal, conta-se com uma pesquisa de campo que irá questionar construtores e arquitetos 
sobre essa definição dimensional em apartamentos e os dados obtidos serão avaliados em relação às 
necessidades reais dos que deles se utilizam. Em linhas gerais, busca-se relacionar a definição 
dimensional dos espaços habitacionais aos principais agentes intervenientes no processo de produção 
desse produto específico, ou seja, aqueles que projetam, constroem e usam apartamentos, 
representados respectivamente por construtores, arquitetos e usuários.  
 
Cabe ressaltar, apoiados em Almeida (1995), que as pesquisas acerca de elementos que possam 
subsidiar aspectos de teoria para um projeto arquitetônico ergonomicamente adequado, em especial se 
essas forem realizadas por profissionais da arquitetura, são necessárias e podem ser muito relevantes 
para o entendimento de diversas questões envolvidas nesse processo. Buscar esses elementos em 
edifícios em uso é uma forma bastante apropriada de retomar dados à teoria do projeto.  
 
Nas questões sugeridas pela autora citada, pode-se incluir, perfeitamente, o dimensionamento. Então, 
procura-se contribuir aqui utilizando os conceitos da ergonomia, apropriados a esta investigação, 
considerando que a existência humana tem várias dimensões interligadas que devem ser consideradas 
sempre juntas, pois são inseparáveis. Nesse caso, constata-se uma enorme carência de pesquisas. 
 

3.2 TRABALHO RECORRENTE 
 
Este trabalho deriva-se de uma pesquisa anterior “Apertamento”: Estudo Ergonômico das Dimensões 
em Apartamentos e desenvolvida em parceria pelo presente autor em Costa, Maciel & Monte (2002), 
como Monografia para o II Curso de Especialização em Ergonomia do Departamento de Design da 
Universidade Federal de Pernambuco. Expôs a fundamentação teórica e um estudo de caso utilizando 
o método da abordagem sistêmica do sistema ser humano-tarefa-máquina, proposto por Anamaria de 
Moraes em Moraes e Mont’Alvão (2000), para desenvolver uma apreciação ergonômica. 
 
A citada apreciação ergonômica avaliou as atividades dos moradores em um apartamento com área 
privativa compacta e concluiu que: espaços muito reduzidos comprometem as funções específicas dos 



 

 

68 

ambientes, além de dificultar o arranjo do seu mobiliário e/ou equipamentos. Tal desacordo comprovou 
que os ambientes ergonomicamente inadequados às necessidades dos usuários, de acordo com 
Costa, Maciel e Monte (2002), causam prejuízos e constrangimentos ergonômicos aos seus ocupantes, 
comprometendo negativamente a consecução das suas atividades, produtividade e qualidade de vida. 
 
Nessa nova fase, que se traduz na Dissertação de Mestrado, considera-se o estudo de caso 
apresentado em Costa, Maciel e Monte (2002), com os seguintes propósitos: 

1. através de uma contextualização, apresentar os resultados obtidos para situar o leitor na 
problematização que serviu de base para a formulação das novas abordagens exploratórias; e 

2. utilizar a planta baixa do apartamento estudado como apoio nas questões exploratórias 
específicas sobre o apartamento, buscando-se compreender a visão dos construtores e 
arquitetos sobre as necessidades reais dos usuários para esse tipo de produto, através da 
possibilidade de reconhecimento das inadequações dimensionais observadas. 

 
Dessa maneira, acredita-se estabelecer a continuidade da pesquisa anterior, além de ampliá-la pela 
abordagem de mais dois agentes intervenientes no processo de produção de um produto, 
representados aqui, por aqueles que constroem e projetam apartamentos. Tal fato, contribuirá ainda 
para ampliar os resultados obtidos anteriormente, restritos apenas à abordagem com aqueles que 
usam o produto e que será apresentada de forma resumida no subitem que se seguirá. 
 
3.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DO TRABALHO RECORRENTE 
 
De acordo com Costa, Maciel e Monte (2002), o edifício onde o apartamento estudado está inserido foi 
construído por uma das mais conceituadas e maiores construtoras de Pernambuco. Seu projeto 
arquitetônico foi elaborado por um arquiteto de grande referência no setor, além de estar situado num 
dos locais que detém a maior preferência dos usuários do mercado imobiliário do Grande Recife, 
segundo pesquisas do SINDUSCON/PE, qual seja, o bairro do Pina, próximo à avenida Boa Viagem. 
Concluído em Maio de 2001, possui oitenta e quatro unidades habitacionais do tipo dois quartos mais 
um de serviço com possibilidade de reversibilidade. Cada unidade-tipo tem 66,13m² de área privativa e 
nove cômodos: sala para dois ambientes, varanda, dois quartos sociais, um banheiro social, cozinha 
integrada à sala, área de serviço e mais um quarto e banheiro de serviço (Figura 3.1). São cinco seus 
ocupantes; a esposa com 30 anos – grávida do seu terceiro filho e primeiro com o atual companheiro –, 
o marido com 22 anos, uma filha com 7 anos, um filho com 4 anos e a funcionária doméstica, com 20 
anos, que trabalha e mora no local. Seus proprietários são microempresários e possuem um salão de 
beleza. 
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Figura 3.1: Planta baixa do apartamento com layout do mobiliário (Fonte: COSTA; MACIEL; MONTE, 2002) 

 

SALA 

VARANDA

QUARTO DOS FILHOS

QUARTO DE CASAL

ÁREA 

BWC

COZINHA

BWC

ESCALA GRÁFICA (metro)
0 0.10 1.00 1.50 2.00

QUARTO DE SERVIÇO

Ø2.40m

Ø2.40m

Ø2.40m

Ø2.40m
Ø1.60m

Ø0.90m
Ø0.90m

Ø0.90m

2.30m

3.
60

m

2.20m

2.
10

m

2.20m

3.
30

m

2.15m

3.
95

m

2.30m

1.
05

m

2.00m

0.
95

m

1.30m

2.
00

m

 

Figura 3.2: Planta baixa do apartamento com a inscrição dos círculos que definem as dimensões mínimas dos ambientes 
exigidas pela Lei 16.292 de Edificações e Instalações na Cidade do Recife (Fonte: COSTA; MACIEL; MONTE, 2002) 



 

 

70 

• A PROBLEMATIZAÇÃO DO SISTEMA SER HUMANO-TAREFA-AMBIENTE  
 

Os comentários que se seguem relacionam-se com a problematização do sistema obtida através da 
apreciação ergonômica desenvolvida em Costa, Maciel e Monte (2002) ao avaliar as atividades dos 
usuários no apartamento:  

• O programa de necessidades do imóvel apresenta-se defasado em relação ao número de 
ocupantes, sendo previsto um agravamento com o nascimento do terceiro filho, já esperado.  

• Quatro dos seus ambientes – os dois banheiros, a cozinha e o ambiente de serviço –, não 
possuem iluminação e ventilação direta, nem exaustão mecânica. Deficiência que compromete 
o conforto físico dos usuários e algumas tarefas, impedindo, por exemplo, a secagem das 
roupas lavadas, além da eliminação dos gases provocados pela utilização dos banheiros. 

• Os móveis foram dispostos pelos proprietários do imóvel e reutilizados da moradia anterior. 
Entretanto, na adaptação, verificou-se que muitos deles se mostraram superdimensionados e 
inadequados às dimensões dos ambientes, desfavorecendo seu uso (Figuras 3.3, 3.7 e 3.8).  

• No setor social, a sala do apartamento apresenta 14.13m² e sua configuração dificulta muito o 
arranjo do mobiliário. Tal fato pode ser confirmado pelo posicionamento dos sofás no ambiente 
(Figura 3.3 e 3.7) e em relação à TV (Figura 3.4) e pela torção da mesa de jantar para 
favorecer o uso e a livre circulação (Figura 3.6). A varanda, pela sua reduzida dimensão, não é 
utilizada e tampouco possui mobília. 

• No setor íntimo, o quarto do casal, com 8.40m², teve grande parte da largura, já mínima às 
vistas da legislação municipal (2.40m), reduzida para 2.30m devido ao saque do pilar em 
relação à parede. Tal redução prejudica a disposição do mobiliário específico para esse 
cômodo. O posicionamento da cama, por exemplo, impede a circulação no ambiente e a livre 
movimentação da porta de entrada (Figura 3.8). O guarda-roupa, muito grande, obstrui grande 
parte da janela sacrificando o conforto físico, pois impede a iluminação e a ventilação natural 
(Figura 3.10). O espaço disponível para as demais atividades como se vestir, arrumar e limpar 
o quarto, é muito restrito (Figuras 3.9 e 3.10). O quarto ocupado pelos filhos, com 7.26m², 
também teve parte da largura reduzida. O uso de duas camas de solteiro, ao invés de um 
beliche, desfavorece a definição de um local para estudo no ambiente, função improvisada na 
sala. A cama, situada próximo à janela do quarto, expõe a criança à queda (Figura 3.11). O 
banheiro social, com três peças sanitárias, tem área de 2.47m², inferior à mínima permitida 
pelas normas municipais para esse ambiente (2.55m²). Para possibilitar o giro da porta, a 
largura do balcão foi reduzida nas extremidades (Figura 3.15) e o boxe mínimo possui apenas 
65cm de largura. Conforme relatado, esse ambiente não atende aos requisitos dimensionais 
mínimos e apresenta-se bastante sacrificado ao uso (Figura 3.17). 
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• No setor de serviços, a cozinha integrada à sala tem 5.91m². O local estabelecido para a 
geladeira obstrui o acesso ao ambiente quando a porta do eletrodoméstico está aberta (Figura 
3.17). A altura inadequada dos armários prejudica a postura do usuário (Figura 3.18). O 
ambiente de serviços acomoda mal o tanque, a máquina de lavar roupa e um pequeno varal. 
Cabe ressaltar que algumas funções específicas desse ambiente são realizadas no quarto de 
serviço ao lado, como por exemplo, secar e passar as roupas. O quarto desse setor, ocupado 
pela funcionária, foi mobiliado com uma cama de solteiro e um guarda-roupa. Suas dimensões, 
210m x 2.20m, são inferiores às mínimas estabelecidas pelas normas da Lei de Edificações e 
Instalações na Cidade do Recife (Capítulo 2, subitem 2.3.2, p. 47) que exige uma forma que 
permita traçar, em seu piso, um círculo com diâmetro mínimo de 2.40m (Figura 3.2 p. 70). O 
banheiro, com duas peças sanitárias, às vistas legais, é aceito como mínimo permitido.  

• Quanto aos aspectos cognitivos e psicológicos, os usuários sofrem prejuízos e 
constrangimentos pela dificuldade de consecução de várias tarefas e/ou atividades causando 
estresse e irritação constante, pois os movimentos do corpo são restritos nos ambientes mais 
reduzidos (Figuras 3.6 a 3.11 e 3.13 a 3.18). Por exemplo, a dificuldade dos usuários adultos 
se enxugarem no banheiro social após o banho. Essa atividade também não pode ser 
completada no quarto do casal, pois, dito antes, a cama do casal impede a movimentação da 
porta do ambiente e compromete, ainda, a intimidade do casal de maneira geral.  

 

• FORMULAÇÃO DO PROBLEMA: DELIMITAÇÃO ILUSTRADA DO PROBLEMA 
 
Os moradores vivenciam problemas com o tamanho dos ambientes, mobiliário e equipamentos do 
apartamento. Nesse âmbito, ocorrem situações que comprometem o conforto na interface homem-
atividade-ambiente (COSTA; MACIEL; MONTE, 2002). A seguir, baseando-se no trabalho citado, será 
apresentada a delimitação dos principais problemas e sua divisão em categorias, bem como a 
ilustração fotográfica das disfunções ergonômicas com sua explicação. 
 
 

INTERFACIAL 

 A visita gira o tronco e a cabeça para 
adequar-se ao campo de visão. 

 
ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR 

 Dificuldade de comunicação interpessoal 
devido ao arranjo físico dos sofás. 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR SOCIAL: SALA 
Figura 3.3
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TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR SOCIAL: SALA 

INTERFACIAL 

 Os usuários giram o tronco e a cabeça 
para visualização da TV causando esforços 
prejudiciais para o sistema muscular. 

 
ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR 

 O arranjo físico do mobiliário desfavorece o 
campo de visão dos usuários. 

 

Figura 3.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR SOCIAL: SALA 
Figura 3.5 

INTERFACIAL 

 A localização do aparelho de som no 
móvel fora do envoltório acional exige 
que a moradora flexione o tronco, a 
cabeça e as pernas para acioná-lo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 1 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR SOCIAL: SALA 

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 Falta espaço para acomodar bem a mesa 
de jantar na sala, pois mesmo enviesada 
não favorece a circulação quando está 
sendo utilizada. 

 

Figura 3.6 

 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR SOCIAL: SALA 
Figura 3.7 

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 O posicionamento inadequado dos sofás 
prejudica o acesso e o deslocamento dos 
usuários na utilização do mobiliário. 
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TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: QUARTO DO CASAL

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 Espaço exíguo (22 cm) para circulação 
entre a cama do casal e a parede, fato que 
ocasiona muitas contusões e acidentes, 
além de dificultar demais o uso do ambiente 
e as atividades de limpeza e higiene do 
quarto. 

Figura 3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: QUARTO DO CASAL
Figura 3.9 

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 Espaço inadequado para a utilização do 
mobiliário e insuficiente para a consecução 
das atividades relacionadas com o vestir e 
a arrumação do armário. 

 Observa-se o espaço restrito que a usuária 
dispõe para realizar a tarefa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: QUARTO DO CASAL
Figura 3.10 

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 O armário bloqueia uma grande parte da 
janela comprometendo a ventilação e a 
iluminação do quarto, sacrificando assim, o 
conforto físico dos seus usuários.  

 Observa-se o vão da janela bloqueada pela 
cortina atrás do armário. 
 O acesso para utilização e limpeza da 

janela lateral é difícil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: QUARTO DOS FILHOS
Figura 3.11 

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 A localização da cama muito próxima à 
parede prejudica a tarefa de arrumação 
implicando maior esforço pela restrição dos 
movimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 
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TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: QUARTO DOS FILHOS

Figura 3.12 

ACIDENTÁRIO 

 A cama da criança localizada logo abaixo 
da janela compromete os requisitos 
securitários pela exposição à queda.  

 
DE ACESSIBILIDADE 

 O acesso a janela é bloqueado pelo 
posicionamento da cama no quarto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: BANHEIRO SOCIAL

INTERFACIAL 

 A usuária gira e flexiona ombros e a 
cabeça para visualizar e alcançar o papel 
higiênico fora do envoltório acional 
resultando em posturas prejudiciais. 

Figura 3.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: BANHEIRO SOCIAL

Figura 3.14 

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 A usuária demonstra a dificuldade para se 
enxugar, devido ao reduzido espaço que 
restringe os movimentos do corpo.  

 Banhar-se também representa o mesmo 
sacrifício pois o Box tem largura inviável 
para favorecer o mínimo de conforto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: BANHEIRO SOCIAL
Figura 3.15 

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR

 O balcão teve sua largura reduzida nas 
laterais para possibilitar a abertura da porta.  

 Falta armário apropriado para acondicionar 
o material de higiene pessoal, dificultando o 
uso do espelho e do balcão. 
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TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR ÍNTIMO: BANHEIRO SOCIAL

Figura 3.16 

INTERFACIAL 

 A bancada alta para a criança restringe os 
movimentos dos braços.  

 Observa-se o espelho fora do campo de 
visão da criança.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR DE SERVIÇO: COZINHA

ESPACIAL/ARQUITETURAL DE INTERIOR 

 A posição definida no projeto para a 
geladeira, na cozinha, impede o acesso 
ao ambiente se sua porta for aberta. 

 

Figura 3.17 

 
 
 

TAXONOMIA DE PROBLEMAS

SETOR DE SERVIÇO: COZINHA 
Figura 3.18

INTERFACIAL 
 A inadequação do envoltório de alcance e 

do posicionamento de componentes 
(mobiliário) gera posturas prejudiciais para 
a realização da atividade, com prejuízos 
para os sistemas musculares e 
esqueléticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
• PARECER ERGONÔMICO: QUADRO DE FORMULAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 
Para sintetizar a problematização, estruturaram-se os principais problemas, os requisitos do sistema, 
os constrangimentos sobre o morador, os custos humanos da tarefa e as restrições do sistema. 
Conforme o Quadro de Formulação do Problema definido pela pesquisa (Figura 3.19), há uma maior 
incidência de problemas espacial/arquitetural de interior, seguida de problemas interfaciais e 
acidentários. As demais situações, com menores incidências, são igualmente relevantes para o bem 
estar dos moradores no apartamento estudado (COSTA; MACIEL; MONTE, 2002). 
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Classes de 
Problemas 

Requisitos Constrangi- 
mentos 

Custos 
Humanos 

Disfunção do 
sistema 

Sugestões Restrições 

INTERFACIAL      
•TV na área social 

fora do ângulo de 
visão dos 
moradores. 

•Colocar o 
equipamento no 
envoltório de visão 
dos usuários. 

•Incômodo causado 
por posturas 
inadequadas 
assumidas. 

•Fadiga na coluna e 
no pescoço. 
•Desconforto físico. 

•Interrupção da 
atividade. 
•Improvisos: uso de 
almofadas. 

•Novo arranjo 
físico. 
•Suporte para a TV 
girar. 

•Recursos 
financeiros. 
•Não consideração 
do problema. 

•Falta mobiliário 
que viabilize as 
atividades das 
crianças. 

•Considerar a 
independência e a 
autonomia das 
crianças. 

•Posturas 
desconfortáveis 
•Dispêndio de 
grande esforço 
físico.  
•Dificuldade de 
movimentos. 

•Sensação de 
incapacidade e 
dependência. 
•Cansaço nos 
braços. 
•Dores localizadas. 

•Improvisos: uso de 
almofadas no 
assento. 
•Alimento 
derramado. 
•Dentes mal 
escovados. 

•Mobiliário com 
subsistemas 
ajustáveis. 
•Pódio para ajudar 
o alcance no 
balcão. 

 

•Não consideração 
do problema. 
•Recursos 
financeiros. 

ESPACIAL / ARQUITETURAL DE INTERIOR 
•Falta espaço e o 
arranjo do 
mobiliário 
prejudica as 
atividades 
cotidianas. 

•Projeto 
arquitetônico que 
considere todas as 
necessidades e 
limitações dos 
usuários no 
desempenho das 
atividades.  

•Dificuldade de 
deslocamento e 
acesso ao 
mobiliário. 
•Movimentos e 
posturas 
inadequados. 

•Dores musculares 
generalizadas. 
•Traumatismos. 
•Ansiedade. 
•Estresse. 
•Perda de 
equilíbrio. 

•Acidentes. 
•Dificuldade para 
realização da tarefa. 
•Inviabilidade de 
acessos. 
•Desconforto físico. 

•Projeto 
arquitetônico mais 
ergonômico. 
•Novo arranjo 
físico. 

 

•Recursos 
financeiros. 
•Negligência do 
projeto 
arquitetônico. 
•Permissividade do 
código de obras da 
cidade. 

•Não adequação 
entre o tamanho 
do mobiliário e os 
principais 
ambientes 
internos. 

•Substituição do 
mobiliário. 

•Dificuldades de 
movimentos e 
posturas 
prejudiciais. 
•Bloqueio de 
janelas e portas. 

•Desconforto 
músculo 
esquelético. 
•Traumatismos. 
•Desconforto 
térmico e luminoso. 

•Inviabilidade de 
acessos. 
•Espaços restritos 
para realização das 
atividades. 

•Adquirir mobiliário 
compatível com os 
ambientes. 
•Projeto de 
interiores. 

•Recursos 
financeiros. 

•Falta local 
apropriado para 
guardar e 
acondicionar 
alimentos e 
utensílios na 
cozinha. 

•Móveis específicos 
e no envoltório de 
alcance dos 
usuários. 

•Movimentos 
inadequados e 
posturas 
prejudiciais. 
•Redução da área 
de trabalho. 

 

•Fadiga nos 
músculos das 
costas. 
•Dores localizadas. 

•Improvisos. 
•Dificuldade de 
realização das 
tarefas. 
•Acidentes. 

•Adquirir mobiliário 
compatível. 

 

•Recursos 
financeiros 
•Não existe 
priorização da 
necessidade. 

•Bloqueio de porta 
e janela pelo 
mobiliário. 

•Substituição do 
mobiliário. 

•Mal estar físico 
ambiental. 
•Dificuldade de 
acesso. 

•Sudorese. 
•Desconforto 
térmico e luminoso. 

•Ventilação e 
iluminação 
sacrificadas. 
•Uso de ventilação 
mecânica. 

•Adquirir mobiliário 
compatível com o 
espaço. 

•Recursos 
financeiros. 

ACIDENTÁRIO      
•A cama da 
criança está sob a 
janela. 

 

•Posicionar a cama 
em outro local. 

 

•Exposição da 
criança ao perigo. 

•Perda de 
equilíbrio. 
•Morte. 

•Riscos iminentes 
de quedas. 

 

•Novo arranjo físico 
do quarto. 
•Rede de proteção. 

•Não consideração 
do problema de 
segurança. 

•Falta de 
equipamento para 
acessar locais fora 
do envoltório de 
alcance. 

•Equipamento que 
viabilize o equilíbrio, 
a segurança e a 
execução das 
atividades. 

•Insegurança física. 
•Restrições de 
movimentos. 

•Perda de 
equilíbrio. 
•Traumatismo. 
•Ansiedade. 

•Improvisos. 
•Quedas. 
•Acidentes. 
•Tarefas mal 
realizadas. 

•Adquirir escadas 
com protetores 
antiderrapantes. 

•Não consideração 
do problema. 

 

DE ACESSIBILIDADE 
•Acesso restrito às 
janelas 
sacrificando os 
seus manuseios e 
limpezas. 

 

•Facilitar o acesso. •Posturas 
inadequadas. 
•Flexão das costas 
e extensão dos 
braços.  

•Dispêndio de 
grande esforço para 
realização das 
tarefas. 
•Distensão 
muscular 

•Dificuldade de 
acesso para o uso e 
a limpeza. 
•Tarefas mal 
realizadas. 

•Novo arranjo 
físico. 
•Projeto de 
arquitetura de 
interiores. 

•Não consideração 
do problema. 

 

Figura 3.19: Quadro de Formulação do Problema (Fonte: COSTA; MACIEL; MONTE, 2002) 

 
Através da problematização do sistema ser humano-tarefa-ambiente e do quadro de formulação do 
problema do parecer ergonômico propostos em Costa, Maciel e Monte (2002), as reduzidas dimensões 
dos ambientes e o mobiliário adotado no apartamento analisado desfavorecem a consecução das 
tarefas e atividades básicas de moradia dos usuários, comprometendo negativamente o conforto, a 
produtividade e a qualidade de vida de seus moradores. 
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As inadequações físico-espaciais fundamentadas por Costa, Maciel e Monte (2002), através de uma 
avaliação ergonômica, também podem ser validadas graficamente contrapondo-se dados 
recomendados pela antropometria à situação real mapeada anteriormente, no apartamento tratado em 
todo este subitem, conforme demonstrado na planta baixa apresentada abaixo (Figura 3.20).  
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Figura 3.20: Planta baixa contrapondo os condicionantes antropométricos do referencial teórico à situação real dos ambientes 
observados no apartamento tratado neste subitem (Fonte: Adaptado de COSTA; MACIEL; MONTE, 2002) 

 
Os círculos inscritos na figura 3.20 são representações dos espaços livres adequados à interface entre 
o corpo humano e os componentes físicos dos ambientes, de acordo com os dados antropométricos 
para espaços interiores propostos por Panero & Zelnik, referenciados na Parte Conceitual do presente 
trabalho no Capítulo 2 (subitem 2.4.7, p. 55).  
 
Nesta simulação dimensional aplicam-se dados do percentil 95 a partir do mobiliário e arranjo físico 
existentes, pois para atividades de passagem e amplitude de espaço adotam-se valores do limite 
superior. Cabe ressaltar que a condição de uso dos ambientes poderia ser favorecida com uma melhor 
organização espacial do mobiliário. Entretanto, o objetivo de tal demonstração foi apresentar a 
utilização prática da antropometria como ferramenta básica no auxílio da definição e avaliação do 
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entorno físico adequado aos seres humanos, uma vez que a desconsideração das dimensões 
humanas, no projeto dos espaços interiores, ocasionam desconforto aos usuários e lesões corporais.  
 

3.3 PLANEJAMENTO DA PESQUISA DE CAMPO E AS QUESTÕES 
METODOLÓGICAS 

 
3.3.1 DEFINIÇÃO DO TIPO DE PESQUISA  
 
Conforme discutido no Capítulo 2 (subitem 2.2.4, p. 37), o produto habitacional possui características 
muito específicas que o tornam um produto complexo, considerado único, não seriado, com um custo 
de investimento muito alto e de longa duração. Levando-se em consideração toda essa gama de 
atributos, foi definida a opção por uma pesquisa exploratória, ou qualitativa, recomendada quando as 
questões envolvidas são muito amplas, o que ocorre quando se trata, por exemplo, de analisar o 
dimensionamento em apartamentos. Indicada ainda para gerar novos dados que sejam capazes de 
levantar hipóteses que possam ser verificadas por meio de estudos quantitativos. 
 
Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram entrevistas, seguindo um roteiro estruturado 
ou padronizado, com construtores e arquitetos selecionados no mercado imobiliário do Grande Recife e 
atuantes na produção do tipo de apartamento delimitado, para identificar dados determinantes para a 
definição do dimensionamento em apartamentos e compreender a visão dos construtores e arquitetos 
sobre as necessidades reais dos usuários no espaço habitacional, buscando-se contribuir para a 
ergonomia do ambiente construído a partir da discussão de parâmetros dimensionais. Esses objetivos 
foram considerados na elaboração dos roteiros das entrevistas que serão pormenorizados a seguir. 
 
3.3.2 A ELABORAÇÃO DAS ENTREVISTAS E A FASE DE PRÉ-TESTES 
 
De acordo com Marconi e Lakatos (2002), a entrevista classificada como padronizada ou estruturada 
segue um roteiro previamente estabelecido pelo pesquisador, onde as perguntas são predeterminadas. 
O motivo da padronização é obter maior uniformidade nas respostas e, por isso, o pesquisador não é 
livre para adaptar as perguntas a determinada situação, alterar a ordem dos tópicos ou fazer outras 
perguntas.  
 
O propósito inicial na elaboração dos roteiros das entrevistas foi de organizar variáveis relevantes ao 
objetivo da pesquisa, qual seja, questionar arquitetos e construtores sobre a definição dimensional nos 
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apartamentos e analisar os dados obtidos a partir dos princípios da ergonomia. Nesse âmbito, os 
roteiros estruturados das entrevistas para os construtores (Apêndice 3.1) e os arquitetos (Apêndice 3.2) 
foram elaborados, ambos, com dezesseis perguntas que, em alguns casos específicos, sofreram 
adaptações para se ajustarem às atribuições profissionais desses intervenientes participantes da 
amostra. Para facilitar sua estruturação e posterior análise, os roteiros das entrevistas foram divididos 
em quatro partes conforme indicado abaixo: 

• Dados profissionais  

• Questões exploratórias sobre o dimensionamento em apartamentos 

• Questões exploratórias sobre a ergonomia 

• Questões exploratórias específicas sobre o apartamento escolhido  
 
Para o levantamento dos dados profissionais dos participantes pergunta-se sobre questões referentes 
a sua formação profissional e ao tempo de atuação específica na área de construção ou projetos de 
edifícios de apartamento, a fim de avaliar a atuação temporal no ramo e a capacitação técnica da 
amostra.  
 
As questões exploratórias sobre o dimensionamento em apartamentos abordam os participantes sobre 
a influência do arquiteto nesse processo, quem define a área privativa do produto, o envolvimento do 
construtor e do arquiteto no dimensionamento dos ambientes internos do apartamento e a existência ou 
não de pesquisas pós-ocupacionais, inclusive indagando sobre o repasse das informações, a fim de 
identificar dados determinantes na definição do dimensionamento em apartamentos, no momento atual. 
 
As questões exploratórias sobre a ergonomia procuram saber se os profissionais selecionados 
conhecem ou não a palavra “ergonomia”, se a utilizam ou não e a representação do seu significado, a 
fim de analisar a familiaridade dos participantes com a disciplina. 
 
As questões exploratórias específicas sobre o apartamento escolhido abordam os participantes sobre a 
confirmação ou não do dimensionamento apresentado ser praticado pelo mercado imobiliário na 
Região Metropolitano do Recife, a descrição do perfil previsto para o cliente e para o programa de 
necessidades, inclusive sobre quem os delineiam, os aspectos positivos e aqueles que poderiam ser 
melhorados no interior do apartamento e a satisfação ou não do usuário com o dimensionamento 
oferecido, a fim de compreender a visão dos construtores e arquitetos sobre as necessidades reais dos 
usuários no espaço habitacional e identificar se os profissionais selecionados conseguem antever os 
problemas dimensionais através da planta baixa do imóvel apresentado.  
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Estabelecidos os roteiros pilotos, aplicaram-se os pré-testes que envolveram duas entrevistas com 
construtores e outras duas com arquitetos, para definir as versões finais. Os profissionais participantes 
da etapa de testes sugeriram algumas alterações que foram incorporadas às versões finais dos 
questionários: 

• A expressão “área útil”, na quarta questão, segundo um construtor é pouco adequada já que 
não existe área inútil, sendo trocada pela expressão “área privativa”.  

• A questão “quais as necessidades dos usuários com relação aos ambientes para esse tipo de 
apartamento?” foi reformulada, segundo sugestões, para “qual o programa de necessidades 
que melhor atende aos usuários desse tipo de apartamento?”, pois os dois arquitetos ouvidos, 
diferentemente dos construtores, não compreenderam a questão inicialmente formulada.  

 
Os dados coletados na fase de testes foram desprezados, pois os construtores e os arquitetos 
participantes atuam apenas na produção de edifícios de apartamentos com dimensões internas 
maiores e diversas daquela delimitada para a pesquisa de campo, qual seja, apartamentos com dois 
quartos mais um de serviço com possibilidade de reversibilidade, quase sempre com área privativa 
compacta, em torno de 68/70m².  
 
3.3.3 PLANO DE AMOSTRAGEM  
 
Por se tratar de uma pesquisa exploratória, com universo relativamente pequeno, inicialmente não foi 
estabelecido um número exato para a amostragem, pois esta seria de caráter não probabilístico. No 
decorrer do mês de Março de 2005, selecionaram-se onze construtoras recifenses que estavam 
anunciando imóveis com as características delimitadas nos tradicionais meios de divulgação para este 
tipo de produto e, por conseguinte, onze escritórios de arquitetura relacionados aqueles projetos ou que 
já projetaram edifícios de apartamentos para tais empresas. Todos os profissionais, necessariamente, 
deveriam ter atuação no mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife e na produção do tipo 
específico de apartamento delimitado nesta pesquisa. 
 
As empresas de construção civil foram selecionadas por conveniência de: 1) produzirem edifícios 
multifamiliares com área privativa compacta, em torno de 68/70m²; 2) atuação abrangente, com 
incontestável destaque e reconhecido potencial no mercado imobiliário da Região Metropolitana do 
Recife; 3) presumível aceitação em colaborar com pesquisas científicas, devido ao interesse na busca 
da melhoria dos seus processos construtivos evidenciado pela posse da certificação em gestão da 
qualidade de acordo com a NBR – ISO 9001: 2000. 
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Três construtores, contatados por telefone diretamente pelo pesquisador, na sede das suas respectivas 
empresas, prontamente aceitaram participar e agendaram um horário. Outro não tinha disponibilidade 
de horários no período da pesquisa. Duas construtoras foram contatadas, mas seus diretores não 
foram encontrados, nem responderam às solicitações. Em seguida, com o auxílio de um empresário do 
setor da construção civil, foram agendadas entrevistas com quatro construtores selecionados 
inicialmente. Destas, três foram realizadas sendo uma das promessas descumprida diversas vezes, 
não se concretizando. Ainda através da ajuda de outros, foi possível agendar mais uma entrevista. 
 
Ao todo foram realizadas entrevistas com sete diretores e/ou proprietários das construtoras abordadas. 
Cumpre destacar que as respostas obtidas não foram associadas a nenhuma dessas empresas, 
tampouco a quaisquer dos profissionais participantes. Com esse propósito, a partir da ordem das 
entrevistas, os profissionais ouvidos foram denominados apenas pelo nome “construtor”, associado ao 
número indicativo da ordem seqüencial estabelecida. 
 
Já os escritórios de arquitetura, estes foram selecionados por conveniência de: 1) projetarem edifícios 
multifamiliares com área privativa compacta, em torno de 68/70m²; 2) destacada atuação no mercado 
imobiliário recifense; 3) necessariamente, projetarem, ou já terem projetado, edifícios de apartamentos 
para alguma das construtoras selecionadas inicialmente. Contatados seus integrantes, todos os onze 
arquitetos aceitaram prontamente participar da pesquisa. Para preservar o sigilo dos profissionais que 
aceitaram participar das entrevistas, os dados obtidos não fazem referências aos respectivos 
respondentes. Com esse objetivo, a partir da ordem das entrevistas concedidas, esses profissionais 
foram identificados apenas pelo nome arquiteto, associado ao número indicativo à seqüência adotada.  
 
Tratando-se de uma amostra reduzida, sem o emprego de técnicas estatísticas probabilísticas, convém 
destacar que os resultados não podem ser generalizados. Entretanto, as informações de ordem 
qualitativa que serão geradas, sendo indicativas da situação-problema, podem ajudar a gerar hipóteses 
passíveis de serem pesquisadas em estudos quantitativos mais amplos. 
 
3.3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 
 
Toda a coleta de dados da pesquisa foi realizada pessoalmente pelo pesquisador. Nesse âmbito, 
procurou-se conduzir as entrevistas obedecendo ao roteiro padronizado preestabelecido, sem mudar 
as perguntas ou induzir as respostas. Sendo o mestrando arquiteto e possuindo larga experiência 
profissional no produto pesquisado e no mercado imobiliário da Região Metropolitana do Recife, no 
caso específico dessa pesquisa, essa prévia vivência foi um fator importante para uma melhor e mais 
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rápida compreensão dos posicionamentos adotados pelos entrevistados, o que contribuiu para que a 
fidelidade das respostas não fosse prejudicada por vieses de interpretação incorreta.  
 
Inicialmente, foram realizadas as entrevistas com os construtores/diretores das empresas e, 
posteriormente, com os arquitetos. No cômputo total foram realizadas vinte e duas entrevistas, quatro 
como pré-testes apenas para definir as versões finais dos roteiros e dezoito correspondentes à 
totalidade da amostragem considerada e tabulada. Todas foram individuais, realizadas no endereço 
comercial dos entrevistados e gravadas, após ser assegurado o sigilo absoluto da identidade e obtido o 
consentimento verbal dos entrevistados antes do seu início. De maneira geral, os profissionais foram 
cooperativos com a pesquisa. 
 
3.3.5 PROCESSAMENTO DOS DADOS OBTIDOS 
 
Após as entrevistas com os construtores e arquitetos selecionados, foram iniciadas as transcrições das 
gravações, já que se optou pelo uso de gravador, uma vez que esse instrumento se revela mais fiel à 
exposição do raciocínio e palavras dos entrevistados. Nessa etapa, contou-se com a participação de 
uma estudante do curso de Design, que transcreveu na íntegra todas as entrevistas gravadas, 
utilizando as próprias palavras dos entrevistados sem procurar resumi-las.  
 
Todos os dados levantados foram processados e tabulados em forma de análise qualitativa, após a 
transcrição das gravações, para possibilitar maior facilidade na verificação das inter-relações entre 
eles. Dessa forma, podem ser melhor compreendidos e interpretados mais rapidamente. Em seguida, 
as respostas obtidas através dos construtores e arquitetos entrevistados foram analisadas e 
comparadas e, serão mostradas, em linhas gerais, no próximo capítulo. 
 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 
Em relação aos construtores e arquitetos participantes da pesquisa foi garantido o direito ao anonimato, 
sendo descrito apenas os fatos e preservada a identidade dos participantes. Inclusive, por ocasião das 
entrevistas, foi apresentado um documento, elaborado pelo Departamento de Pós-Graduação em 
Design da Universidade Federal de Pernambuco, esclarecendo aos participantes o objetivo da 
pesquisa, a forma como as respostas obtidas seriam utilizadas, o título da Dissertação onde os dados 
seriam publicados, o nome do mestrando e da professora orientadora, bem como a garantia de sigilo 
absoluto sobre sua identidade (Apêndice 3.3).  
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Outrossim, as entrevistas só tiveram início após as autorizações verbais de todos os participantes, 
registradas no início do processo de gravação de cada entrevista concedida, de que as mesmas 
poderiam ser gravadas para coleta de dados a serem utilizados nesta Dissertação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo tem por objetivo analisar os principais resultados obtidos através das entrevistas com os 
construtores e os arquitetos participantes. Estas entrevistas atendem aos procedimentos metodológicos 
e aos objetivos da presente pesquisa. Dessa maneira, descrever-se-ão, além dos dados profissionais 
dos participantes, as questões exploratórias sobre o dimensionamento em apartamento, a ergonomia e 
outras específicas sobre o tipo de apartamento escolhido para ser abordado nas entrevistas. As frases 
literais dos entrevistados encontram-se em itálico e entre aspas. Já os trechos interrompidos foram 
sinalizados por reticências entre chaves. 
 
Primeiramente, será apresentada a análise descritiva das entrevistas com os construtores 
participantes. Em seguida, a análise descritiva das entrevistas com os arquitetos participantes e, ao 
final do capítulo, será apresentada uma análise comparativa que cruzará os pontos coincidentes ou não 
entre as respostas dos construtores e dos arquitetos. Essas análises serão importantes como meios 
para definir as informações nas quais se basearão as discussões finais da pesquisa. 
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4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS CONSTRUTORES 
 
4.1.1 DADOS PROFISSIONAIS  
 
A amostra de construtores entrevistados para esta pesquisa consistiu de cinco engenheiros civis, um 
engenheiro com formação em elétrica e produção industrial e um administrador de empresas. Todos 
são diretores/proprietários das empresas onde exercem suas atividades. Quanto ao tempo de atuação 
profissional na construção de edifícios de apartamentos, quatro construtores possuem mais de vinte e 
cinco anos de experiência, dois mais de vinte e um tem quinze anos de atuação no setor imobiliário, 
conforme a classificação apresentada na Figura 4.1.  
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                Figura 4.1: Tempo de atuação profissional na área de construção de edifícios de apartamento 

 
4.1.2 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE O DIMENSIONAMENTO EM APARTAMENTOS 
 
Perguntados sobre o poder de influência do arquiteto no dimensionamento global de um apartamento, 
quatro dos construtores entrevistados consideraram que é grande (57,1%) e os outros três que é pouco 
(42,8%). Os comentários descritos abaixo, ilustram as opiniões obtidas sobre essa influência seguidas 
da ordem de grandeza proposta na entrevista para situar as considerações apresentadas: 

• “[...], na hora que não tem um programa pré-definido é tão importante quanto os futuros 

moradores. [...]” (Grande) 

• “85% tá na mão do arquiteto. [...]” (Grande) 

• “Eu acho que o arquiteto tem a influência na hora de racionalizar os espaços, evidentemente, 

hoje, o dimensionamento de uma unidade é um problema técnico. [...], efetivamente, quem 

determina o dimensionamento é a capacidade de aquisição do mercado. Dentro dessas 
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dimensões, que hoje são as mínimas nas faixas de renda, o arquiteto é fundamental para 

racionalizar e otimizar estes espaços”. (Grande) 

• “Antes era absoluto, hoje é muito relativo. Hoje, há vários construtores que já estão 

trabalhando com um pequeno briefing. [...] Ele tem o espaço de criação, porém mais discutido 

com o executante, qualquer que seja este espaço” (Pouco) 

• “Hoje, a viabilização de um empreendimento depende de um conjunto de fatores e o arquiteto 

é um desses fatores, mas existem outros. Você hoje tem um engenheiro que faz a parte de 

compatibilização dos projetos, então ele une o projeto do arquiteto ao projeto de estrutura, ao 

projeto de estação hidráulica, elétrica, telefônica, antena. [...] a viabilização das garagens do 

prédio, [...]” (Pouco) 

• “[...] acho muito falho o poder do arquiteto sobre o todo. [...] No projeto, ao meu ver, o arquiteto 

deveria ter todo o controle dele, de todas as áreas possíveis, mas para isso eles deveriam ter o 

conhecimento. [...] todos esses conhecimentos, como a ergonomia, o apartamento focado para 

o idoso, para as pessoas especiais. Eu li numa reportagem que o nosso público é de quase 

50% de pessoas especiais, os gordos, os baixos, os muito altos, os paraplégicos, os 

deficientes visuais, e não se projeta para isso”. (Grande) 

• “Seria uns 40%. [...]” (Pouco) 

 
É importante mencionar que, pelo menos em duas questões acima relacionadas, existem discrepâncias 
entre os argumentos apresentados e as respectivas grandezas propostas. No entanto, na análise aqui 
evidenciada, os dados foram tratados exatamente como coletados.  
 
Os construtores entrevistados declaram que é o mercado, ou as construtoras baseadas nas pesquisas 
de mercado quem define a área privativa dos apartamentos. Sobre essa questão, alguns construtores 
forneceram os seguintes comentários considerados importantes para a pesquisa: 

• “Nossa empresa trabalha com pesquisa de mercado. Então, quando vamos lançar um produto, 

nós vamos antes ao mercado pesquisar o que, qual o público vamos atingir, o quanto ele pode 

pagar e o quanto ele quer de área. E, dentro dessa equação, a gente procura fazer a maior 

área possível dentro da capacidade de pagamento do cliente. Então, efetivamente, quem diz 

isso aí é a pesquisa e nós trabalhamos absolutamente dentro da pesquisa”. 

• “Hoje, basicamente, é o executante, é o construtor”. 

• “[...] O mercado em função do achatamento da renda. [...]” 

• “No nosso caso é a construtora. Você olha o mercado, vê o que está sendo ofertado, qual a 

tendência. [...] os imóveis diminuíram muito em tamanho [...] por conta do bolso do cliente, que 

não tinha mais renda e cada vez os imóveis iam ficando menores”. 
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A questão relacionada com o envolvimento dos construtores entrevistados no dimensionamento dos 
ambientes internos de um apartamento identificou que quatro deles (57,1%) se envolvem nessa 
atividade e três deles não (42,8%). Alguns comentários produzidos a esse respeito estão relacionados 
abaixo: 

• “Me envolvo. Eu, como empresário, procuro muito me colocar no lugar da pessoa que vai 

consumir [...]” 

• “Sim. Com esse processo de certificação [...] a gente começa a projetar um pouco com o 

arquiteto. Existe muito trabalho em cima do projeto e se discute com o construtor, os 

engenheiros da empresa e o próprio arquiteto. Existe, hoje, um profissional que faz a 

compatibilização dos projetos [...]. Toda a empresa organizada, hoje, trabalha dessa maneira”. 

• “Pouco. A maior parte é o arquiteto, [...] a gente tem o costume de fazer reuniões inclusive com 

o coordenador que gerencia essa parte do projeto [...] a gente faz essas reuniões para criticar e 

analisar os projetos”.  

 
A maioria das empresas abordadas na pesquisa de campo (85,7%), através dos seus 
diretores/proprietários entrevistados, avalia a satisfação dos clientes que adquiriram seus produtos, 
através de pesquisa pós-ocupacional. Apenas uma delas não realiza esse tipo de pesquisa. Nesse 
âmbito, os seguintes comentários foram produzidos: 

• “Fazemos pesquisas de pós-entrega nos primeiros seis meses e nos seis meses seguintes. 

Duas pesquisas de satisfação do cliente com o objetivo de redirecionar os projetos futuros e 

confirmar os resultados das pesquisas anteriores para aquele empreendimento. [...]” 

• “Sim. A gente utiliza, até porque a gente é certificado pela ISO há três anos e um dos requisitos 

obriga a pesquisa pós-ocupação. Então a gente trabalha, até dá um incentivo ao porteiro do 

prédio para conseguir retorno. É muito difícil o retorno de pesquisas, muito difícil. Num prédio 

de 90 apartamentos conseguimos vinte e oito. Trinta já é recorde. Só conseguimos oferecendo 

um valor para o IMIP1, uma ação social para o cidadão responder a uma pesquisa que vai dar 

um retorno a ele próprio. Mas dá para conseguir um número representativo. Efetivamente, ela 

serve de parâmetro para que a gente, para repensar no próximo empreendimento”. 

• “Sim. Nós realizamos três pesquisas: uma antes de conceber o empreendimento, a gente faz 

uma no stand de vendas [...]. Com o prédio pronto, a gente faz uma pesquisa na hora da 

entrega, junto com a vistoria do imóvel comprado. Depois de seis meses a gente faz uma outra 

e depois de um ano, uma outra”.  

                                                 
1 Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP  
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• “Sim. Nas últimas obras realizadas fizemos em função do próprio processo de certificação que 

exige dentro dos requisitos da norma, que depois da obra acabada você faça periodicamente 

alguma pesquisa de satisfação. [...]” 

• “Sim. A maior reclamação, só para adiantar, é vaga de garagem, nos ambientes internos, é 

pouco. Até porque a pessoa tem noção do tamanho do quarto quando tá comprando. A gente 

tem uma planta ambientada que tem a posição dos móveis que cabem [...]” 

 

Das empresas de construção que realizam pesquisas da satisfação dos clientes sobre os produtos 
adquiridos, cinco (71,4%) afirmam que repassam os resultados obtidos para os arquitetos que projetam 
os edifícios de apartamentos avaliados. Um dos construtores entrevistados descreve como as 
informações são repassadas aos interessados através do seguinte comentário: 

• “[...] Quando vai sair o resultado da pesquisa, a economista que faz esta pesquisa para a 

gente, ela vem aqui no escritório e, quando vai haver a apresentação, a gente convida o 

arquiteto, o corretor, os engenheiros da obra, o engenheiro que trabalhou na compatibilização 

do projeto e as pessoas aqui da nossa empresa”. 

 

Entretanto, uma das empresas que realizam este tipo de pesquisa, não repassa diretamente as 
informações obtidas para os arquitetos, decisão justificada pelo seu diretor da seguinte forma: 

• “[...] os resultados das pesquisas de pós-entrega se traduzem num padrão de projetos da 

empresa. [...] vamos acumulando esses dados num banco de dados nosso. Então, a gente não 

passa estes índices diretamente para o arquiteto, mas através de briefing que é feito em cima 

desses índices e em cima das pesquisas de mercado para as condições do projeto. [...]” 

 
4.1.3 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE A ERGONOMIA  
 
Todos os construtores entrevistados conheciam a palavra “ergonomia”. Quando indagados se a 
utilizavam em seus empreendimentos, três construtores (42,7%) responderam afirmativamente, 
ressalvando, entretanto, que esse emprego era pouco coordenado e sem assessoria profissional 
específica. Um dos comentários obtidos exemplifica, de forma geral, a forma de aplicação descrita pela 
amostra:  

• “Utilizamos assim, um exemplo clássico, os balcões: eu comecei a trabalhar com 85cm de 

altura do piso, hoje, subimos para 90cm. Isso era uma reclamação constante, as pessoas 

cresceram. Inclusive, tem uma série de pessoas me requisitando uma bacia mais alta e isso 

não tem no mercado. Se você comparar, meu filho é mais alto do que eu, eu sou mais alto que 

meu pai”. 
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Os demais construtores, entretanto, de forma indireta, mostraram-se sensibilizados com as questões 
relacionadas com a acessibilidade ao ambiente construído que merecem ser considerados: 

• “[...] Hoje, tem uma preocupação muito grande na empresa de todos os projetos atenderem 

minimamente às condições de locomoção do deficiente físico nos acessos dos prédios [...] 

vamos trabalhar isso como marketing dos empreendimentos. A gente já trabalha a segurança e 

vamos trabalhar a questão do deficiente, questão de rampa, larguras, declividades, acessos às 

áreas comuns e nas áreas privativas, aí são projetos individualizados. A gente antes não tinha 

estas solicitações e hoje temos tido constantemente clientes com deficiência física. [...]”  

• “[...] Nós não temos hoje a cultura de pagar um especialista em ergonomia para saber a real e 

ideal condição de altura para um interruptor, a questão do balcão de cozinha. [...] a fechadura 

da porta a gente bota 1.10m porque acha que é 1.10m, será que as tomadas estão baixas? [...] 

o que a gente tem sofrido muito é com alterações durante a construção [...], não sei se passa 

por ergonomia”. 

• “[...] A gente tenta se preocupar com a acessibilidade. Nos últimos empreendimentos a gente 

chamou a atenção dos arquitetos sobre esse detalhe. Eu gosto também da parte de riscos, 

pequenos acidentes após a ocupação. Não sei se isso é ergonomia. Esta preocupação tem 

que ter. Não deixar batentes, deixar rampa de acessibilidade do prédio, cuidados com o 

banheiro, portas mais largas para melhorar acessibilidade, mas é deslocado de uma coisa 

profissional”. 

 
Os construtores entrevistados quando abordados sobre o que entendiam sobre a palavra “ergonomia”, 
relacionaram-na com uma das seguintes categorias enfatizando: a) a adequação dos elementos 
arquitetônicos às dimensões humanas (42,8%); b) a relação homem-atividade-ambiente (28,5%); e c) 
os aspectos físicos e biomecânicos (28,5%). A Figura 4.2 mostra uma síntese das respostas obtidas e 
classificadas numa das categorias descritas. 

 
Respostas enfatizando a adequação dos elementos arquitetônicos às dimensões humanas 

• Um exemplo clássico: a adequação das alturas dos balcões às pessoas 

• Dimensionamento adequado para as pessoas não sofrerem danos físicos 

• Adequação das alturas de bancadas e pontos elétricos às pessoas 

Respostas enfatizando a relação homem-atividade-ambiente 
• O conforto do corpo dentro nos apartamentos 

• O estudo do ambiente para atender ao homem 

Respostas enfatizando aspectos físicos e biomecânicos 
• Adequação dos produtos para não agredir o corpo 

• Posturas ideais para o bem estar das pessoas no espaço 
 

Figura 4.2: Síntese das definições de Ergonomia dadas pelos construtores 
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4.1.4 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS ESPECÍFICAS SOBRE O APARTAMENTO ESCOLHIDO  
 
Cinco construtores entrevistados na pesquisa (71,4%) confirmaram que o apartamento apresentado, 
através da planta baixa, nesse momento da entrevista, teria um dimensionamento praticado no 
mercado imobiliário do Grande Recife. Entretanto, algumas ressalvas merecem ser destacadas:  

• “[...] é bastante enxuto, eu diria que ele tem uma área difícil. As larguras estão muito difíceis, é 

muito difícil arrumar este apartamento! Acho que ele está enxuto demais, na minha avaliação 

[...] a varanda aqui, curva com 1.00m de largura, não cabe uma pessoa. Estes quartos eu não 

arriscaria, na prática, aqui, no mínimo 2.70m, mínimo, é o que a gente pratica [...]” 

• “É. Numa faixa popular sim”. 

 
Dois entrevistados discordaram dessa opinião (28,5%). Suas avaliações, entretanto, fixaram-se nas 
dimensões dos ambientes internos e não na área global do imóvel apresentado conforme solicitado. Os 
comentários que se seguem, merecem ser destacados e ilustram suas opiniões a esse respeito: 

• “Para um apartamento com 66m² as dimensões dos quartos são muito pequenas. [...] Colocar 

cama e armário com esta dimensão aqui de 2.10 x 2.20m é muito pouco. Aqui também, 2.30m 

é muito pouco. Nós, aqui na empresa, [...] a gente não trabalha com largura de quarto menor 

que 2.50m, no mínimo a partir de 2.50m. Esse é o número que nós chegamos. [...] Como três 

quartos eu acho que ta bem limitado aqui. [...]” 

• “[...] 2,30 x 3,60m, 2.30m de largura não. 2,40m no mínimo. Ah, desculpe tem os pilares. Mais 

aqui você tem 2.30m, é pequeno. É muito difícil. A gente aqui trabalha com no mínimo 2,40m. 

2.20m, aqui, nesse primeiro quarto aqui da sala, nunca.”  

 
Cumpre destacar que o desdobramento da questão acima, solicitando uma justificativa para a resposta 
inicial, mostrou-se desnecessário e não foi utilizado, visto que todos os entrevistados sempre justificam 
suas respostas sem a necessidade de serem questionados.  
 
Com relação ao perfil do cliente imaginado para o tipo de apartamento apresentado, os entrevistados 
propõem as seguintes características (começando das mais mencionadas respostas, com o número de 
vezes entre parênteses): 

• Casal com no máximo dois filhos (5)  

• Pessoas vivendo sós: solteiros, separados ou idosos (3) 

• Consumidor de renda baixa (3) 

• Casal sem filhos (2) 

• Casal jovem, no início de vida e com no máximo um filho (1) 
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Quando abordados sobre “qual o perfil interno do imóvel que melhor atende às necessidades dos 
usuários desse tipo de apartamento”, os construtores entrevistados descreveram um leque muito 
diversificado de respostas. As configurações internas sugeridas abaixo se relacionam com os 
comentários de cada construtor participante: 

• “[...] Eu acho que todos os ambientes estão adequados. A proposta para essa área, para esse 

tipo de família que eu levantei aqui, eu acho que tá adequado”. 

• “Mobilidade total, zero de paredes. Então se fosse vender um produto desse aqui, eu venderia 

o vão com várias possibilidades de planta. [...]” 

• “[...] trabalhamos com 3 quartos com as mesmas dimensões, inclusive o terceiro quarto, que 

seria um quarto de serviço, nós adotamos para ele todas as características para uso como 

quarto social: caixa de ar condicionado, internet e telefone. [...]” 

• “[...] a suíte é indispensável, tem que ser feita, o banheiro de serviço e a cozinha com by-pass 

é relativo [...]” 

• “[...] A gente quando lida com apartamento com essa área, a gente procura fazer com que os 

clientes tenham um conforto fora do apartamento. Já que as pessoas não têm esse conforto 

dentro dos apartamentos a gente procura fazer com que na área comum isso seja 

proporcionado”. 

• “[...] precisa de uma área de serviço, [...] cozinha americana, ela também é bem interessante, 

[...] a varanda, a meu ver seria um item interessante, mas nas pesquisas que a gente faz não 

é interessante para eles. Eles preferem ter um quarto maior do que uma varanda”. 

• “[...] boa sala, varanda, todo mundo quer varanda,[...] mulher gosta mais da cozinha [...] e um 

quarto reversível que as pessoas usam muito como área de trabalho, botar um computador, 

um escritoriozinho para trabalhar [...]”  

 

A próxima questão completa as duas variáveis anteriores que se referia ao perfil do cliente e ao perfil 
interno do imóvel que melhor atende às necessidades dos usuários desse tipo de apartamento. 
Inquiridos sobre “quem delineia este perfil e estas necessidades” os construtores participantes foram 
unânimes em afirmar que era o mercado, através das pesquisas realizadas pelo SINDUSCON/PE 
(Sindicato da Construção Civil do Estado de Pernambuco) ou das pesquisas de pós-entrega realizadas 
pelas próprias empresas construtoras.  
 
As descrições que se seguem ilustram as principais opiniões dos entrevistados sobre os aspectos 
positivos do espaço interno do apartamento apresentado (começando das mais mencionadas 
respostas, com o número de vezes entre parênteses): 

• Integração da sala à cozinha (3) 
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• Possibilidade de reversibilidade de um dos quartos (2) 

• Área molhada2 concentrada (2) 

• Quartos e sala bem iluminados (2) 

• Parede hidráulica concentrada em shaft3 (2) 

• Existência de varanda (2) 

• Pouca circulação (1) 
 
Indagados sobre os pontos que poderiam ser melhorados no espaço interno do apartamento, os 
entrevistados expressaram principalmente as seguintes opiniões (começando das mais mencionadas, 
com o número de vezes entre parênteses): 

• Dimensões dos quartos e dimensões da varanda (4) 

• Estrutura carregada (3) 

• Dimensões da sala, dimensões da cozinha e dimensões do BWC social (2) 

• Tamanho diferenciado do quarto reversível (2) 

• Redução da espessura das paredes para aumentar os espaços internos (2) 

• Ventilação e iluminação indireta do BWC social (2) 

• Esquadria do quarto em forma de “L” (2) 

• Grande quantidade de portas (2) 

• Ventilação e iluminação indireta da cozinha e da área de serviços (1) 
 
Finalmente, quando perguntados se o dimensionamento dos apartamentos desse padrão está 
satisfazendo aos usuários, cinco construtores (71,42%) responderam afirmativamente, concordando. 
De acordo com eles, essa satisfação é justificada pelos seguintes comentários: 

• “O mercado é quem dá essa representação. [...] a demanda é muito grande, primeiro em áreas 

afastadas, onde o preço das unidades é mais baixo”. 

• “[...] Obviamente que o cliente sempre quer espaços maiores [...], mas um apartamento de 

66m² poderá ser um bom apartamento e atender perfeitamente. Nós temos tido 

empreendimentos muito bem sucedidos”. 

• “Veja bem, se você me perguntasse isso há dez, doze, catorze anos atrás, eu lhe diria que de 

forma alguma. Porque todo mundo que foi para o apartamento morava em grandes casas. 

Você saia da casa dos pais com quintal grande, jardim grande e ficava num apartamento. [...] 

Hoje, para caber no bolso do consumidor, no formato de financiamento do FGTS, 66m² 

atende”. 
                                                 
2 Em arquitetura, designa o ambiente da edificação que possui alguma instalação hidro-sanitária. 
3 Poço livre para a passagem das tubulações hidro-sanitárias com fechamento removível para inspeção. 
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• “[...] Pelas pesquisas que eu tenho nos dois últimos prédios construídos e, coincidentemente, 

do tamanho desse, o pessoal não reclama do tamanho. [...] a pessoa compra esse porque é o 

que ela pode pagar, mas todos, sem exceção, queriam mais um quarto. Isso a gente vê em 

toda pesquisa, é impressionante, no final, como sugestão ele quer um apartamento por aquele 

valor com mais um quarto, mas aí, entra numa área que a gente não pode resolver”. 

• “Para esta classe eu acho que sim”.  

 
Entretanto, dois entrevistados (28,5%) responderam negativamente, discordando dessa possível 
satisfação dos usuários quanto ao dimensionamento atual dos apartamentos do padrão apresentado. 
Os comentários abaixo descrevem suas opiniões a respeito: 

• “[...] Eles sentem a ânsia de morar num apartamento mais espaçoso. Tá todo mundo 

comprimido, financeiramente e fisicamente. Eu acho assim, a gente tem sempre que buscar 

tecnologia para oferecer sempre o melhor produto pelo menor preço. Não adianta está aqui 

para agregar uma série de tecnologia e aumentar o preço. [...]” 

• “Este apartamento tá inadequado ao mercado, [...] uns 5% a mais, talvez você atinja o ideal 

desse mercado aqui”.  

 
Como desdobramento, caso a resposta fosse negativa, perguntava-se aos entrevistados “o que poderia 
tornar o produto mais satisfatório”. Uma das respostas, relacionada na questão anterior, sugeriu que 
seria o acréscimo de 5% na área do apartamento, a outra reflexão expôs a seguinte proposta: 

• “Se esse produto estivesse na minha mão para vender, eu fixaria a área molhada e daria 

liberdade completa para as pessoas fazerem a divisão. [...] e poderem se adaptar aos 

pequenos espaços.” 

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS ARQUITETOS 
 
4.2.1 DADOS PROFISSIONAIS 
 
A amostragem relacionada com aqueles que projetam edifícios de apartamentos e selecionada para 
esta abordagem exploratória foi composta por onze arquitetos, todos, inclusive, graduados pela 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Um deles é Mestre em Desenvolvimento Urbano e tem 
formação Doutoral na área de Territórios Urbanos, exercendo também a atividade docente. Todos 
possuem escritórios de arquitetura em funcionamento na cidade do Recife e atuam profissionalmente 
em projetos para edifícios de apartamentos no Grande Recife. Quanto à experiência profissional 
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específica na área, dois participantes têm dezessete anos de atuação, sete do total têm mais tempo, 
um tem nove anos e outro tem seis anos (Figura 4.3).  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Arquitetos

An
os

 de
 A

tua
çã

o

  
 

           Figura 4.3: Tempo de atuação profissional na área de projetos de edifícios de apartamentos 

 
4.2.2 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE O DIMENSIONAMENTO EM APARTAMENTOS 
 
Oito arquitetos entrevistados (72,7%) consideram que o poder de influência do arquiteto no 
dimensionamento global de um apartamento é pouco. Três (27,2%) defendem que é grande. As 
considerações abaixo refletem alguns argumentos coletados acompanhados de algumas grandezas 
sugeridas no roteiro das entrevistas e defendidas pelos respondentes: 

• “É uma decisão, digamos que conjunta [...], já vem esse produto dimensionado, ou a própria 

área, o próprio mercado, já dão as diretrizes de qual seria o melhor produto em termos de área 

global”. (Pouco) 

• “[...] hoje tudo gira em torno do econômico, então, o construtor quando nos pede um projeto, 

ele já vem com uma pesquisa de mercado efetivada. [...]” (Pouco) 

• “[...] O cliente diz: olhe, eu quero um apartamento o menor possível, que tenha tantos 

cômodos, então, cabe a você realmente fazer aquilo que ele quer. [...]” (Pouco) 

• “É pouco na medida em que este mercado de edificação incorpora mais a visão do mercado 

para projetar. Então, quando vem uma encomenda, digamos assim, já vem pré-concebida. [...]” 

(Pouco) 



 

 

95 

• “Eu acho que a influência é total. [...] no dimensionamento tudo passa pelo arquiteto. [...] 

estamos sugerindo. A partir destas sugestões existe uma discussão [...]” (Grande) 

• “Olha, muitas vezes a gente tenta opinar, [...] mas a posição final é do investidor, 

conseqüentemente, do construtor [...]” (Grande) 

• “[...] o briefing do projeto é feito de acordo com o perfil do terreno, com o perfil da construtora, 

com o que o mercado solicita no momento. A partir daí a gente influência em algumas áreas”. 

(Grande) 

 
Observa-se que alguns argumentos divergem da ordem de grandeza que os acompanha. Contudo, 
esses dados foram considerados exatamente conforme coletados, exigindo cuidados na sua 
interpretação, a ser desenvolvida na discussão dos resultados, no Capítulo 5.  
 
A respeito de quem define a área privativa dos apartamentos na produção de um edifício, dez 
arquitetos entrevistados (90,9%) citaram o construtor condicionado as definições do proprietário do 
terreno trocado por área construída, ao mercado imobiliário ou, simplesmente, o construtor. Apenas um 
deles fugiu um pouco desse contexto e citou o coeficiente de utilização4 do terreno. Os comentários 
abaixo refletem algumas considerações obtidas a esse respeito: 

• “É o construtor ou, no caso de troca por área construída, a negociação com o dono do terreno. 

Eles é quem decide e já vem com a decisão para a gente [...] aí eles matematicamente vão 

dizer: eu vou gastar tanto, vou arrecadar tanto, vou lucrar tanto. [...] Aí vai para a mesa, tudo 

girando em torno do dinheiro, nu e cru. 

• “[...] é o dono da construtora. Ele pode até me ouvir, ouvir o consultor imobiliário dele, ouvir as 

tendências de mercado, discutir, mas a palavra final é dele. Posso até tentar persuadi-lo, dar a 

minha opinião, etc, mas no fim quem predomina é o proprietário”.  

• “[...] Na maioria das vezes, acredito que as coisas chegam bem tabelada, uma encomenda 

assim: me faça um 2 quartos com 70m², [...] no meu trabalho eu tenho certo espaço, mas eu 

acho que não é regra, inclusive no começo, [...] o construtor não sentia segurança e entregava 

muito fechado; 70m e dois quartos. Você ia praticamente executar”. 

 
Os arquitetos participantes das entrevistas estabeleceram que dimensionam os ambientes internos de 
um apartamento em função dos seguintes parâmetros (começando dos mais mencionados critérios, 
com o número de vezes entre parênteses): 
 

                                                 
4 Índice urbanístico que define a área máxima de construção no lote, de acordo com o uso da edificação e o zoneamento da 
cidade, estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do município.  
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• Prática profissional (6) 

• Função dos ambientes e seu mobiliário específico (5) 

• Tendências do mercado atual (2) 

• As normas do Código de Edificações (2) 

• Padrão do apartamento (1) 
 
Os seguintes comentários ilustram a descrição de alguns arquitetos sobre o dimensionamento dos 
ambientes internos dos apartamentos: 

• “É meio um carimbo, de tanto a gente repetir um modelo. É um genótipo, eu chamo de modelo 

único. Então, num apartamento de 100m² já tá pré-dimensionado o ambiente do quarto, da 

sala, da cozinha. Com 80m², já tá pré-dimensionado, com 120m² já tá pré-dimensionado, com 

150m² já tá pré-dimensionado, ou seja, pré-convencionado. Posso dizer que aquele quarto tem 

que passar de 12m², passar de 15m², por uma questão momentânea, pontual, de uma 

mudança de comportamento na sociedade. Mas, ele hoje tá pré-convencionado. Banheiro não 

pode ter mais que 3.00m² para três peças, não pode passar de 1.80m² para banheiro de duas 

peças em área de serviço. Tá pré-convencionado”. 

• “A primeira diretriz é em função do uso para que os espaços se propõem. [...] e a medida do 

mobiliário básico”. 

• “[...] toda essa questão de dimensionamento tem um componente histórico. O que eram os 

ambientes, os apartamentos, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e o que são atualmente. 

Hoje se aceitam apartamentos mais compactos, porque toda noção de conforto é histórica. O 

que é confortável e o que não é confortável, o que é apertado e o que não é apertado é 

histórico. Esta compactação de apartamento que na Europa já existia durante muito tempo, nos 

Estados Unidos, etc e tal, aqui no Brasil se acentuou de uns tempos para cá, nos anos 80, 90 e 

2000. Muitos arquitetos falam na especulação imobiliária, que não é. Isso é um dado de 

cidades modernas, contemporâneas. [...] Uma referência é o mobiliário, inclusive tenho uma 

tabelinha para várias possibilidades, várias arrumações [...]”. 

• “Mais uma vez volta à questão do mercado. A construtora nos passa as áreas que são pedidas 

para determinado tipo de solução, para determinados locais e a questão da legislação que a 

gente tem de respeitar”. 

• “Leva-se em conta a área total do apartamento, obviamente nos adequando ao Código de 

Obras. [...] É dentro de um feeling, você olha a planta e você sente o que ela tem para lhe 

proporcionar, em relação à área útil”. 
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Quando perguntados se tinham acesso a alguma pesquisa de satisfação pós-ocupacional com os 
usuários dos edifícios habitacionais que projetavam, apenas três arquitetos (27,2%) responderam 
positivamente, destacando que as obtinham através das empresas construtoras. Entretanto, a grande 
maioria respondeu negativamente (72,7%). Desse grupo, sete nunca procuraram conhecê-las (63,6%), 
um deles já procurou conhecê-las (9,0%), entretanto, a construtora para a qual presta serviços ainda 
não faz essas avaliações nos edifícios entregues. Especificamente, esse participante ressaltou uma 
importante preocupação:  

• “Eu tenho insistido com os construtores que isso é importantíssimo [...], tanto o ‘as built’ que 

seria a atualização das plantas, normalmente, após a conclusão da obra (...), mas nenhum 

deles ficou muito sensibilizado em gastar pós-conclusão de obra, mas é importantíssimo esse 

retorno, porque a gente projeta no sentimento, no empirismo, no achismo e esse feedback 

posterior, a gente não tem. Inclusive, durante a obra, hoje, cerca de 70% a 80% dos 

apartamentos são alterados. Isso já é reflexo de uma mudança de comportamento de uma 

sociedade que os arquitetos não tão atingindo e eu não tenho esse feedback do que é que tá 

sendo alterado”. 

 
Dentre os três arquitetos da amostra que já tiveram contato com informações apuradas nas pesquisas 
pós-ocupacionais realizadas com os usuários dos edifícios que projetaram, dois deles (18,1%) 
revelaram que as pesquisas mostravam mais dados relacionados à parte do acabamento construtivo. 
Apenas um arquiteto (9,0%) destacou a importância desses instrumentos como referências nos seus 
projetos, ilustrando essa experiência no comentário abaixo:  

• “Algumas construtoras que a gente trabalha desenvolvem um trabalho, antes do lançamento do 

empreendimento e no final, junto com corretores e junto, normalmente com uma pessoa da 

área de economia que trabalha com o IVV5 [...] o corretor tem um questionário que ele 

preenche no momento das vendas, o apurado desse questionário mostra o que satisfaz mais, o 

que satisfaz menos, [...]. Então, em cima desta pesquisa a gente tenta acertar, para que num 

próximo lançamento a gente conserte alguma coisa que a gente errou naquele lançamento”.  

 
Alguns respondentes que ainda não têm acesso às pesquisas forneceram as seguintes explicações 
para justificar o fato de nunca terem procurado conhecê-las: 

• “[...] das construtoras que a gente presta serviço, nenhuma chegou a nos dizer que tinha um 

questionário. [...] no final, o construtor, que é nosso cliente final, para mim, no caso, ele volta a 

nos procurar, isso já mostra, não só a questão do atendimento, mas a qualidade do projeto”. 

                                                 
5 Índice de Velocidade de Vendas (IVV) 
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• “[...] houve displicência da minha parte, porque quando a construtora tem ISO ela tem que 

fazer pesquisas. A minha tem ISO 9001, aí é demência minha”. 

• “Não existe este hábito nas construtoras até o momento. [...] o nosso contato é sempre através 

das reclamações dos moradores, a satisfação é uma coisa que ninguém expressa e a 

insatisfação é mais explosiva”. 

• “De pós? Eu acho que nem tem. Tem coisas relativas a economia que não aborda a satisfação 

com o ambiente [...]”.  

 
4.2.3 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE A ERGONOMIA 
 
Nove arquitetos entrevistados conhecem a palavra ergonomia (81,8%) e seis deles afirmaram utilizá-la 
nos seus projetos (54,5%). Em seguida, foi solicitado que esses arquitetos definissem o que entendiam 
por ergonomia. As respostas obtidas para essa questão recaíram em categorias que enfatizaram, 
principalmente, o seguinte: a) a relação homem-atividade-ambiente e aspectos do design de mobiliário 
(44,4%); b) a relação do usuário/indivíduo com o ambiente construído (33,3%); e c) aspectos físicos e 
biomecânicos do homem (22,2%). A Figura 4.4 mostra uma síntese das respostas obtidas e 
classificadas numa das categorias relacionadas. 
 

Respostas enfatizando o homem-atividade-ambiente e aspectos do design de mobiliário 
• Estudo do dimensionamento das atividades  

• Adequação do projeto do mobiliário e dos espaços ao uso 

• Relaciona-se com o design de mobiliário 

• Define as dimensões para a utilização do mobiliário dentro dos ambientes  
Respostas enfatizando o usuário/indivíduo com o ambiente construído 

• Adequação dos espaços ao ser humano  

• Espaços adaptados às medidas humanas 

• É o conforto do corpo nos ambientes 
Respostas enfatizando aspectos físicos e biomecânicos 

• Tudo que se adapta bem ao físico do ser humano 

• Considera as medidas e os movimentos do homem 
 

Figura 4.4: Síntese das definições de Ergonomia dadas pelos arquitetos 

 
4.2.4 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE O APARTAMENTO ESCOLHIDO  
 
Na opinião de seis arquitetos participantes da pesquisa (54,5%), o apartamento apresentado, através 
de sua planta baixa, tem um dimensionamento praticado no mercado imobiliário local atualmente. 
Quatro deles discordaram (36,3%) e defenderam seu ponto de vista através das seguintes explicações: 
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• “[...] não atende a alguns pré-requisitos do Código, relacionados com a ventilação e a largura 

mínima de alguns ambientes”. 

• “[...] os quartos estão com larguras em torno de 2,30m, o ideal seria 2,70m”. 

• “[...] algumas dimensões estão muito justas”. 

• “[...] esse apartamento aqui, ele tá fora da lei, ele não seria aprovado na prefeitura, porque 

esse quarto de 2.10m x 2.20m ele não existe na lei. [...] Você aprova se colocar aqui depósito. 

Isso é um depósito, não é um quarto. Um quarto mínimo para a prefeitura, hoje, teria 2.40m x 

2.40m”. 

 
Um dos respondentes (9,0%) não se deteve ao dimensionamento e avaliou a desconformidade 
admitida através do partido arquitetônico adotado na planta baixa do apartamento:  

• “[...] é muito cheia de reentrâncias e saliências, isso encarece, eles cortam logo. O construtor 

diz logo: pare de viajar na maionese, assim, no popular. Tente fazer – no popular, nem é um 

vocabulário de arquiteto, mas é assim que eles falam –, a caixinha de fósforo [...]”  

 
Para os arquitetos entrevistados, o perfil do cliente para o tipo de apartamento é constituído da 
seguinte forma (começando das alternativas mais mencionadas, com o número de vezes entre 
parênteses): 

• Casal com dois e no máximo três filhos (8) 

• População de classe média (6) 

• Casal recém-casado (4) 

• Casal com um filho (4) 

• Pessoas morando sós (3) 
 
Quando perguntados sobre “qual o perfil interno do imóvel que melhor atende às necessidades reais do 
cliente deste tipo de apartamento”, foram priorizados os seguintes itens a partir dos comentários 
obtidos de cada arquiteto: 

• “[...] os ambientes de destaque, são os ambientes da convivência e o ambiente de dormir. Os 

restantes seriam ambientes de apoio”. 

• “[...] o banheiro de serviço [...] a sociedade pernambucana é preconceituosa. A varanda, [...] é 

um gancho de venda, o fato do quarto menor ser reversível. [...]” 

• “[...] a sala, [...] a proporção dos quartos, [...] a gente sente muita exigência no funcionamento 

da cozinha, que ela seja ampla, iluminada que seja funcional, uma cozinha bem resolvida. [...]” 

• “[...] eu diria por ordem, a sala, a cozinha e o quarto”. 
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• “[...] uma área de jantar e um ambiente de estar que, neste caso, já seria o ambiente social e 

de televisão. [...] Um quarto para o filho que comportasse uma cama com bi-cama e área de 

estudo, suíte para o casal [...] e o terceiro quarto, dependendo do perfil do cliente, poderia ser 

um gabinete de estudo. [...]” 

• “[...] cozinha cabendo freezer e geladeira, [...] um quarto para cada filho e que na sala caiba 

dois ambientes. [...] o quarto menor para fazer uma salinha para o computador”. 

• “[...] acho que flexibilidade, dimensionamento de ambientes. A palavra chave é flexibilidade [...]” 

• “[...] os quartos teriam que ter, para esse tipo de padrão, pelo menos 2.60m de largura. [...] nos 

meus projetos eu considero que o apartamento ou os quartos ideais tem 260x3.25m”. 

• “[...] dois quartos [...] com um terceiro quarto que tenha tamanho, não de quarto de serviço mas 

de quarto melhor, dois banheiros, [...], um vestiário, na parte comum do prédio, porque, 

normalmente, nesse tipo de prédio não tem empregada que dorme.[...]” 

• “[...] os banheiros [...] os quartos [...]” 

• “[...] sala com varanda e a integração com a cozinha. [...] a possibilidade de reversibilidade está 

bem resolvida e o primeiro quarto pode ser incorporado à sala [...]” 

 
Sete arquitetos entrevistados (63,6%) tiveram dificuldades para entender a pergunta anterior, apesar da 
sua versão inicial ter sofrido alterações na fase de pré-testes conforme as orientações obtidas. Esta 
dúvida merece ser retomada na discussão dos resultados encontrados no Capítulo 5.  
 
A pergunta seguinte é complementada pelas duas questões anteriores. Busca-se identificar quem 
delineia o perfil dos clientes e suas necessidades. As respostas obtidas com os arquitetos 
entrevistados apontam o mercado e o construtor. Alguns comentários sugerem como essas definições 
são estabelecidas: 

• “[...] a gente deduz em função do programa e da área estabelecida pelo mercado. [...]” 

• “O mercado, conseqüentemente o construtor. [...]” 

• “[...] já vem hoje nesse nível de apartamento, muito determinado. [...] o construtor vai buscar 

isso no mercado, depois ele passa isso para a gente”. 

• “[...] o que a gente faz hoje é reproduzir um carimbo, reflexo de um mercado que as pessoas 

estão reclamando, uma autofagia. Foi criado um modelo, reproduziu-se, carimbou-se e fomos 

incapazes de produzir novos modelos”. 

• “Normalmente é uma pesquisa que envolve arquiteto, envolve empresário, envolve hoje um 

consultor que a gente tem nessa área e, por incrível que pareça, o corretor, que ele antes não 

interferia em nada do projeto, hoje, com a vivência que ele tem, ele interfere em algumas 

coisas”. 
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• “[...] quem é esse público, o que é que ele quer, não se raciocina por aí. É aquele negócio, é 

um público inexistente, onde eu vou fazer o melhor porque eu vou fazer a obra de arte [...] a 

gente começa a ter esse contato com o construtor [...] Hoje a gente interage um pouco nisso, 

mas o construtor tem a precisão de delinear o público [...]”  

 
A respeito dos aspectos positivos no espaço interno do apartamento, seis arquitetos entrevistados 
destacaram a integração da sala à cozinha (54,5%) e dois (18,1%) afirmam que não havia nenhuma 
característica positiva a ser destacada. Os seguintes comentários ilustram outras opiniões sobre essa 
questão: 

• “[...] a gente percebe que é uma área pequena, mas com muitos ambientes que ‘per sis’ não 

são amplos. [...]” 

• “A sala tem um formato bastante agradável e útil, de utilização bastante fácil. [...] a solução 

que permite que o banheiro social seja suíte em determinado momento e a solução da cozinha 

aberta facilita a utilização e a ventilação”. 

• “[...] no geral eu acho tudo muito positivo, porque é um apartamento com área muito pequena”. 

• “Tem uma sala boa e três ambientes que podem ser usados como quartos”. 

 
Com relação aos pontos que poderiam ser melhorados no espaço interno do apartamento, os 
arquitetos entrevistados destacaram os seguintes aspectos (começando das alternativas mais 
mencionadas, com o número de vezes entre parênteses): 

• Quartos com dimensionamento sacrificado e inferior ao que a legislação determina (7) 

• Sala limitada e/ou com configuração difícil de dispor o mobiliário (6) 

• Cozinha limitada e com configuração difícil de dispor todos os equipamentos (5) 

• Banheiro social com dimensionamento sacrificado (3) 

• Banheiros com ventilação e iluminação através da área de serviço (2) 

• Varanda com dimensionamento sacrificado (2) 

• Quarto abrindo para a sala (2) 

• Visão da área de serviço desde a sala (1) 

• Estrutura carregada (1) 

• Área de Serviço muito limitada (1) 
 
Não obstante a evidência de que as dimensões dos quartos já estavam muito racionalizadas no 
apartamento apresentado, algumas até inferiores ao limite mínimo permitido, a resposta de um dos 
arquitetos entrevistados relatou a seguinte proposta: 
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• “[...] nesse quarto tem muito espaço perdido em relação à sala. A sala tá muito pequena e os 

quartos tão muito grandes”.  

 
A última pergunta questionou os arquitetos entrevistados sobre a satisfação dos usuários com relação 
ao dimensionamento dos apartamentos do tipo apresentado. Neste caso, quatro arquitetos (36,3%) 
responderam afirmativamente usando a seguinte resposta para justificar seus argumentos:  

• “[...] se ele efetivamente precisava deste programa [...] e só tinha disponibilidade para comprar 

essa quantidade de metros quadrados, eu acredito que ele fique satisfeito [...]”. 

• “Para os padrões de hoje, a gente aceita os 63m² [...]”. 

• “[...] Eu acredito que sim. É uma solução compacta, que tá cabendo no orçamento de quem vai 

morar aí, [...]”. 

• “[...] na realidade, se o usuário precisa de três quartos não importa o tamanho”. 

 
Entretanto, sete arquitetos da amostra (63,6%) entendem que os consumidores não estão satisfeitos 
com esse dimensionamento praticado no mercado e expressaram os seguintes comentários a este 
respeito: 

• “Às vezes, a satisfação é muito maior por ter adquirido o imóvel. Tem muita gente que aluga, 

mas não existe uma satisfação total por estar num espaço desses, [...]”. 

• “Não. [...] O quarto poderia ser um pouco mais largo, por exemplo, é um quarto que para você 

botar uma cama com uma televisão na frente não dá. [...]” 

• “[...] satisfação pessoal por aquele dimensionamento, nenhum. Ele engole, tem que digerir, 

porque não tem poder aquisitivo para poder pagar mais. [...]”. 

• “Eu tenho certeza que não. [...] talvez, seja essa a intenção, fazer ele ficar insatisfeito para 

querer um maior. [...], eu acho que os usuários não tão satisfeitos, ou se estão, tão muito 

acomodados por falta de referência, [...]. O excesso de oferta é tão ruim dentro dessa linha que 

as pessoas olham, observam e dizem: tá bom, tá ótimo, mas, no fundo, no fundo, não tá e, por 

falta de referência, isso vira comodismo”. 

• “Poderia ser um pouquinho melhor, chegar a 68 ou 70m². [...], o ideal é 68m².” 

• “Não, eu diria que é uma necessidade do poder aquisitivo baixo”. 

• “[...] Os usuários reclamam, todo mundo reclama, mas terminam se conformando pela questão 

preço. Ele sabe que qualquer metro quadrado é R$ 2.000,00 a mais”. 

 

No caso das respostas serem negativas, estas eram desdobradas e perguntava-se aos entrevistados 
“o que poderia tornar o produto mais satisfatório”. Dois depoimentos obtidos contemplaram importantes 
preocupações: 
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• “Primeiro, uma reeducação do arquiteto para incorporar pesquisas de satisfação do 

usuário, porque é mínimo. A base da abordagem científica da arquitetura é zero. [...] Tem 

que dá instrumentação mais científica para o desenho da arquitetura, tanto no 

dimensionamento, na ergonomia, etc e tal. Como por exemplo, se você fizer pesquisa nos 

prédios vai descobrir coisas fantásticas. As coisas seriam registradas e viraria 

conhecimento. O ensino da arquitetura, Lourival, está completamente equivocado e você 

vê os grandes arquitetos fazerem erros banais porque nunca pegaram uma pesquisa de 

satisfação para avaliar, sobretudo de um produto mais banal. O edifício virou banal, talvez 

quando vão fazer um museu aí eles pesquisam como é a luz, como é o som. O morar? 

Mora-se de qualquer jeito”. 

• “[...] previamente, elaborar, junto a um profissional de interiores soluções adequadas ao 

perfil do empreendimento que proporcionassem maior conforto no sentido de atender mais 

às necessidades dos clientes. [...] enfim, minúcias do dimensionamento para o perfil do 

cliente que se estipularia em função da área do empreendimento, a classe social, a classe 

que se está pensando atingir e, junto ao profissional de interiores dotar a planta de mais 

elementos”. 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS DADOS OBTIDOS NAS 
ENTREVISTAS COM CONSTRUTORES E ARQUITETOS  

 
4.3.1 DADOS PROFISSIONAIS 
 
Todos os profissionais entrevistados têm formação acadêmica de nível superior. Apenas um arquiteto 
tem Pós-Graduação, possuindo título de Doutor. Quanto à experiência temporal no ramo, a média 
obtida para os construtores é 24,2 anos, já os arquitetos detêm 19,3 anos. No caso dos construtores, 
não se considerou o tempo de funcionamento de suas empresas, e sim as suas experiências 
profissionais isoladamente. 
 
4.3.2 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE O DIMENSIONAMENTO EM APARTAMENTOS 
 
Não houve consenso entre os construtores e os arquitetos entrevistados quanto ao poder de influência 
do arquiteto no dimensionamento global de um apartamento. Há uma percepção por parte de 57,1% 
dos construtores de que esse poder ainda é grande (subitem 4.1.2, p. 85/86). Para 72,7% dos 
arquitetos esse poder é pouco (subitem 4.2.2, p. 94/95), Figura 4.5.  
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 Figura 4.5: Classificação do poder do arquiteto no dimensionamento global de um apartamento por construtores e arquitetos 

 
Os construtores e os arquitetos participantes concordam que, atualmente, quem define a área privativa 
de um apartamento são as empresas construtoras baseadas nos ditames do mercado através das 
pesquisas. Entre os construtores foi sugerido que os arquitetos deveriam ter o controle de todas as 
partes do projeto através da incorporação de conhecimentos novos (subitem 4.1.2, p. 86). Entretanto, 
alguns arquitetos entendem que devem projetar conforme o que é pré-convencionado pelo construtor, 
pois no dimensionamento tudo gira em torno do econômico (subitem 4.2.2, p. 94).  
 
Foi apurado que 57,1% dos construtores entrevistados se envolvem no dimensionamento dos 
ambientes internos de um apartamento (subitem 4.1.2, p. 87). Os arquitetos entrevistados, 
responsáveis pela finalização dos projetos, descrevem que dimensionam os ambientes de um 
apartamento, principalmente, pela experiência profissional adquirida na área e pela função dos 
ambientes e seu mobiliário específico. Na seqüência, ainda foram citadas as normas do código de 
Edificações e as tendências do mercado imobiliário (subitem 4.2.2, p. 95/96).  
 
Apesar de 85,7% dos construtores entrevistados realizarem pesquisas pós-ocupacionais para avaliar a 
satisfação dos clientes com relação ao produto adquirido (subitem 4.1.2, p. 87) e, 71,4% desses 
empresários afirmarem que repassam as informações para os autores dos projetos (subitem 4.1.2, p. 
88), essa afirmação não foi confirmada pelos arquitetos (subitem 4.2.2, p. 97) conforme mostrado na 
Figura 4.6. Cumpre informar que esta foi uma das ocasiões em que as opiniões obtidas nas entrevistas 
com os construtores e os arquitetos parecem ser substancialmente divergentes. 
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Figura 4.6: Classificação das pesquisas pós-ocupacionais das construtoras e o acesso as suas informações pelos arquitetos 

 
4.3.3 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS SOBRE ERGONOMIA 
 
Todos os construtores e 81,8% dos arquitetos entrevistados afirmaram conhecer a palavra 
“ergonomia”. Foi apurado que 42% destes e 54,5% daqueles relataram utilizá-la em seus 
empreendimentos e em seus projetos, respectivamente. Entretanto, nenhuma pessoa da amostra 
estava apta a identificar a ergonomia além do domínio do desenvolvimento do produto imobiliário e 
seus aspectos biomecânicos. Conseqüentemente, como um reflexo da área de trabalho dos 
construtores e arquitetos, a grande maioria das definições de ergonomia obtidas acentua a conexão do 
indivíduo com o ambiente construído. Esse ponto de vista da ergonomia expressado por construtores 
(subitem 4.1.3 p. 89) e arquitetos (subitem 4.2.3 p. 98), particularmente enfatiza o relacionamento entre 
usuário, conforto do produto e uso conveniente. Situação semelhante foi observada em Soares (1998), 
na sua abordagem ergonômica com especialistas de diferentes áreas e, citando Meister, o autor explica 
que os profissionais adotam conceitos que refletem o mecanismo de suas áreas de trabalho. Sendo 
assim, o fato dos entrevistados estarem envolvidos com o ambiente construído e seus principais 
elementos, como por exemplo, o mobiliário, confirma a declaração do autor citado. 
 
4.3.4 QUESTÕES EXPLORATÓRIAS ESPECÍFICAS SOBRE O APARTAMENTO ESCOLHIDO 
 
Houve consenso na opinião dos construtores e arquitetos de que o dimensionamento do apartamento é 
praticado pelo mercado imobiliário para esse tipo de produto, no Grande Recife. Entretanto, houve 
ressalvas de ambos os lados quanto a sua configuração interna no que diz respeito a um 
dimensionamento muito compacto e, por vezes, até aquém do mínimo permitido pelas normas para 
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aprovação dos projetos, principalmente, com relação aos quartos. Foi inclusive citado, de forma indireta 
por alguns construtores entrevistados, que a dimensão mínima de um quarto deveria ser de 2.40 a 
2.70m (subitem 4.1.4, p. 90). Entre os arquitetos, foi até sugerido 2.60m como dimensão mínima e 
2.70m como largura ideal (subitem 4.2.4, p. 98/99). Nesta questão, as opiniões obtidas nas entrevistas 
com construtores e arquitetos são unânimes quanto à compactação da área privativa do apartamento, 
revelando que os profissionais têm noção dos aspectos relacionados com o dimensionamento interno 
praticado no apartamento apresentado.  
 
O perfil do cliente considerado para o apartamento foi definido pelos construtores entrevistados, na 
ordem de predominância, por um casal com no máximo dois filhos, seguidos de pessoas morando sós 
e consumidor de renda baixa (subitem 4.1.4, p. 90). Comparativamente semelhantes, os arquitetos 
priorizaram um casal com no máximo três filhos, seguidos de uma população de classe média e um 
casal recém - casado (subitem 4.2.4, p. 99). 
 
Há equivalência nas respostas obtidas com construtores e arquitetos entrevistados sobre o perfil 
interno do imóvel que melhor atende às necessidades dos usuários desse tipo de apartamentos. Não 
obstante, parece haver uma tendência, baseado no que relatam, sobre uma planta pouco recortada, 
oferta de imóveis com opções múltiplas de plantas, no intuito de evitar reformas na fase de construção, 
flexibilidade construtiva, indispensabilidade de uma suíte, uniformização do tamanho e infraestrutura 
dos três quartos oferecidos, vestiário para as funcionárias domésticas na área comum do edifício e 
ampla estrutura externa que proporcionem o conforto dos usuários fora dos apartamentos. Cabe 
destacar que, ao contrário dos construtores, os arquitetos tiveram dificuldades em conectar as 
necessidades do usuário com o ambiente construído. O posicionamento de arquitetos e construtores 
também é equivalente sobre quem delineia o perfil do cliente e do imóvel para eles apontando o 
mercado ou as próprias construtoras baseadas em pesquisas.  
 
A integração da sala à cozinha foi o único ponto semelhante destacado por construtores e arquitetos 
entrevistados como aspecto positivo do apartamento. Cabe ressaltar que os demais aspectos 
relacionados pelos construtores consideram mais a parte construtiva do que as necessidades dos 
usuários (subitem 4.1.4, p. 91/92). Os arquitetos, nessa ocasião mostraram-se hesitantes e, pelo 
menos dois deles, não conseguiram destacar nenhum aspecto interno do imóvel como positivo 
(subitem 4.2.4, p. 101). Com relação aos aspectos que poderiam ser melhorados, no interior do 
apartamento, houve consenso entre os entrevistados e o seu dimensionamento muito sacrificado 
salienta-se nessas observações, seguidos da não observância das características internas preferidas 
pelos consumidores e apontadas nas pesquisas do SINDUSCON/PE. 
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Na última questão apurada, não houve consenso entre construtores e arquitetos participantes sobre a 
satisfação dos usuários com relação ao dimensionamento dos apartamentos desse padrão. A maioria 
dos construtores (71,4%) admite que eles estejam (subitem 4.1.4, p. 92), enquanto a maioria dos 
arquitetos (63,6%) pressupõe que eles não estão (subitem 4.2.4, p. 102), Figura 4.7. Essa foi outra 
ocasião em que as opiniões obtidas nas entrevistas parecem ser substancialmente divergentes. 
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Figura 4.7: Classificação comparativa da satisfação dos usuários com relação ao dimensionamento dos apartamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este capítulo tem como objetivo a discussão dos resultados das entrevistas realizadas com os 
construtores e os arquitetos participantes, a partir dos princípios da ergonomia. Para tal, o capítulo foi 
estruturado em dois itens que tratam das principais características dessas entrevistas. Com este 
propósito, a parte referente à Conceituação que foi definida nos primeiros capítulos deste trabalho será 
de grande valia como fundamentação para os argumentos e discussões. Baseando-se nos principais 
resultados encontrados, procurar-se-ão mostrar nos itens que se seguem, as principais características, 
comentários e lições aprendidas nas entrevistas, a comparação dos achados com os de outros 
pesquisadores, descrição de alguns fatores que podem estar por trás dos problemas encontrados e 
sugerir estudos para maiores esclarecimentos na área do conhecimento abordada.  
 
A síntese dos resultados será importante para identificar os dados determinantes para a definição do 
dimensionamento em apartamentos, ajudar a compreender a visão dos construtores e arquitetos sobre 
as necessidades reais dos usuários no espaço habitacional, além de ajudar a contribuir para a 
ergonomia do ambiente construído a partir da discussão de parâmetros dimensionais.  
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5.1 PRINCIPAIS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM OS 
CONSTRUTORES 

 
As entrevistas com os construtores revelaram importantes lições sobre o envolvimento desses 
profissionais na definição do dimensionamento em apartamentos e sua visão sobre as necessidades 
reais dos usuários no espaço habitacional, através da sua habilidade de identificar inadequações na 
planta baixa do apartamento usado como apoio às questões específicas sobre o tipo de apartamento 
escolhido. Outrossim, várias preocupações sobre essa atividade projetual foram mencionadas pelos 
participantes e, certamente, precisam ser consideradas por todos os agentes intervenientes envolvidos 
no processo de produção desse empreendimento.  
 
É importante citar que a análise dos dados transcorreu sem grandes dificuldades, pois a maioria das 
respostas obtidas nas entrevistas seguiu a ordem natural das questões. No entanto, as ressalvas de 
alguns construtores entrevistados, de que suas empresas não praticavam certas posturas dimensionais 
por eles criticadas, desviaram o foco de algumas questões específicas. Contudo, cumpre explicar que 
não faz parte do atual escopo da pesquisa avaliar se o que os construtores dizem corresponde ao que 
eles realmente praticam, assunto que inclusive merece futuros estudos. 
 
Inicialmente, um ponto interessante a ser destacado é que a indústria da construção civil vive a fase de 
consolidação dos sistemas de gestão da qualidade, quase todos baseados na norma NBR-ISO 
9001:2000. Nesse contexto, foi importante observar que apenas uma das empresas construtoras 
participantes da amostra ainda não adotou esse sistema de gestão, cujo foco principal é a satisfação 
do cliente em relação aos produtos adquiridos exigindo, dentro dos requisitos da norma, que depois da 
obra acabada seja feita, periodicamente, alguma pesquisa de satisfação. A consolidação desse sistema 
no segmento da construção civil, particularmente na região metropolitana avaliada nesta pesquisa, 
influenciou o interesse desses empresários tanto em pesquisas, como na renovação tecnológica em 
busca da excelência em serviços, apesar dessa conquista ter chegado com certo atraso em relação 
aos outros setores industriais, onde o boom da qualidade ocorreu na década de 80. 
 
Quanto aos dados profissionais dos avaliados, todos os construtores entrevistados têm experiência 
temporal no ramo, uma vez que atuam na área há pelo menos quinze anos. Tal fato confirma uma 
longa experiência para opinar sobre o processo de dimensionamento de um apartamento. Outro ponto 
a ser considerado é que nem todos os diretores-proprietários das empresas construtoras participantes 
têm formação acadêmica na área da engenharia civil e, conforme mostrado, um construtor entrevistado 
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é engenheiro eletricista com enfoque na área de produção industrial e outro é administrador de 
empresas, indicando que essa atividade empresarial não é exercida unicamente por engenheiros civis.  
 
Foi interessante observar o posicionamento dos construtores entrevistados com relação ao 
dimensionamento global de apartamentos. A maioria (57,1%) defende que a influência dos arquitetos 
nesse processo é grande (vide subitem 4.1.2, p. 85/86), apesar de todos afirmarem, na pergunta 
seguinte, que o dimensionamento da área privativa dos apartamentos é definido por suas empresas 
construtoras, através de decisões fundamentadas em pesquisas de mercado ou de pós-entrega (como 
mais detalhado no subitem 4.1.2, p. 86). Na opinião dos construtores, parece haver uma tendência, 
baseada em pesquisas que os mesmos relatam, onde o que realmente influencia o dimensionamento 
global de um apartamento é a capacidade de aquisição do mercado. Nesse contexto, seria de grande 
valia para todos a realização de uma metanálise bem realizada, levando-se em conta as pesquisas de 
mercado e de pós-entrega já realizadas. Hoje, entretanto, o campo de atuação do arquiteto sobre o 
projeto parece estar no âmbito da criação, cuja regência maior está sob os ditames do mercado, o qual 
pode nem sempre contemplar os requisitos técnicos e ergonômicos mínimos necessários à dignidade 
humana no habitar e na qualidade de vida. Em decorrência disso, faz-se mister que as pesquisas de 
mercado, que ditam as regras, contemplem de maneira mais abrangente a opinião dos potenciais 
clientes para aquele produto e, como requisito essencial, pareceres de arquitetos, engenheiros e 
economistas com experiência em ergonomia. Isso antes que o projeto fosse definido, pois assim seriam 
minimizados possíveis transtornos e gastos desnecessários futuros, decorrentes da baixa qualidade de 
vida oferecida aos ocupantes em algumas edificações.  
 
As questões exploratórias relacionadas ao dimensionamento de apartamentos ainda revelaram que a 
maioria dos construtores entrevistados (57,1%) se envolve no dimensionamento dos ambientes 
internos nos apartamentos projetados para suas empresas (subitem 4.1.2, p. 87). Inclusive, com base 
nos comentários que relatam, hoje as decisões dimensionais do projeto não estão restritas ao arquiteto, 
como descrito nas atribuições dos arquitetos, segundo o Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura (CREA), sendo compartilhadas com outros técnicos envolvidos no processo de produção do 
produto, à medida que o dimensionamento influencia bastante na composição final do seu preço, 
passando a sofrer maior controle das empresas. Essa idéia é reforçada pelo fato de haver a 
participação de um engenheiro consultor que assessora a maioria das construtoras, nas questões 
relacionadas à viabilização do empreendimento visando, entre outros aspectos, à racionalização do 
projeto. Foi, inclusive, citado de forma indireta, que toda empresa construtora organizada hoje trabalha 
dessa maneira (subitem 4.1.2 p. 87). Nesse contexto, cabe considerar que os resultados apontam um 
novo direcionamento do projeto que contempla o trabalho em equipe. Isso sugere grande impacto para 
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melhorias e pode representar um momento favorável para incorporar os princípios da ergonomia ao 
projeto de ambientes físicos, uma vez que, conforme destacado na conceituação desse trabalho 
(subitem 2.2.2 p. 33), a melhor estratégia para unir ergonomia e arquitetura deve ocorrer durante o 
exercício projetual. Diante do enunciado, cabe explicitar que um bom empreendimento nem sempre é 
aquele que vende mais rápido, mas sobretudo o que oferece atributos adequados às características da 
demandada usuária. 
 
Com base nos resultados apurados, as pesquisas de mercado e as pesquisas pós-ocupacionais, que 
avaliam a satisfação do cliente sobre o produto adquirido, muito auxiliam os construtores em decisões 
sobre seus investimentos no mercado imobiliário. Nesse sentido, o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de Pernambuco – SINDUSCON/PE, através de parcerias com o Serviço 
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Estado de Pernambuco – SEBRAE/PE e a 
Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco – ADEMI/PE, juntos, decidiram 
iniciar o estudo sistêmico do Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil em 
Pernambuco, pela caracterização da demanda por imóveis residenciais no mercado do Grande Recife. 
Todavia, sem desconsiderar sua importância, as pesquisas do SINDUSCON/PE são coordenadas por 
uma economista e, curiosamente, ao menos em uma empresa consultada, as pesquisas pós-
ocupacionais também são organizadas por um profissional da mesma área (como mais detalhado no 
subitem 4.1.2, p. 88). Esses fatos sugerem que tais pesquisas buscam prioritariamente informações 
econômicas, uma vez que ressaltam as características dos imóveis almejados pelos residentes no 
Grande Recife, como um guia de orientação para aqueles que pretendem investir no segmento 
imobiliário. Outrossim, se essas pesquisas também tivessem a participação de arquitetos ou 
engenheiros habilitados na área da ergonomia para a tarefa em questão, os quais formulariam as 
perguntas mais adequadas ao propósito e analisariam o que foi dito pelos clientes, possivelmente os 
resultados das variáveis relacionadas às necessidades reais dos usuários poderiam melhorar como um 
todo, pois “os clientes, sem dúvida, são as melhores pessoas para dizerem quais são as suas 
necessidades” (SOARES, 1998 p. 6). Nesse caso, todos, com certeza, poderiam se beneficiar desta 
inovação.  
 
Ainda com base nos relatos dos empresários abordados sobre as pesquisas pós-ocupacionais, há 
reclamações sobre vaga de garagem e tamanho dos quartos. Um ponto essencial para a discussão foi 
observar que, em um depoimento, descreve-se que a taxa máxima de cobertura nas pesquisas pós-
ocupacionais da população alvo é de 33,3% (subitem 4.1.2, p. 87). Esse relato documenta uma das 
possíveis grandes causas das insatisfações dos clientes, pois essa base estatística é insatisfatória para 
tomar decisões importantes, caso haja perda de dados de mais de 20% da população estudada, o que 
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no caso em questão representou uma perda maior que 66,6%, ficando difícil ou quase impossível de 
extrapolar os resultados como se fosse a opinião da maioria, por isso fica grande a margem de erros à 
medida que essas pesquisas são utilizadas para redirecionar os projetos futuros. Inclusive, foi citado de 
forma indireta que, ao menos em uma empresa, trabalha-se absolutamente dentro dos resultados 
obtidos nessas pesquisas (subseção 4.1.2 p. 86), assunto que, inclusive, merece mais estudos. Outro 
ponto importante é que, apesar da grande maioria dos construtores afirmarem que repassam os 
resultados das pesquisas para os arquitetos do projeto, alguns depoimentos refletem pouca interação 
entre eles nesse campo. Foi também citado, de forma indireta, que os resultados dessas pesquisas 
pós-entrega são de interesse prioritário da empresa construtora, que guarda esse banco de dados e 
repassa indiretamente essas informações para o arquiteto, apenas como um briefing para o projeto a 
ser desenvolvido. Cabe aqui a ressalva, principalmente com a chegada da globalização, da importância 
das interações multidisciplinares, juntando-se esforços para atingir a excelência em produção de 
serviços, objetivando, prioritariamente, a satisfação do cliente com o investimento realizado. 
 
Os construtores abordados não conseguiram definir o correto significado da palavra ergonomia, 
embora todos afirmassem conhecê-la e 42,9% deles relataram utilizá-la em seus empreendimentos, 
apesar de relacioná-la apenas ao correto dimensionamento dos elementos arquitetônicos para uma 
adaptação adequada às dimensões do corpo humano. No entanto, o estudo da compreensão das 
interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, e a aplicação de teorias, 
princípios, dados e métodos a projetos que visam otimizar o bem estar humano e o desempenho global 
dos sistemas, é o objetivo da ergonomia e, utilizado na fase precoce de concepção do produto, 
conforme mencionado na Parte Conceitual (subitem 2.2.1, p. 32), pode contribuir com a melhoria da 
qualidade de vida dos usuários do ambiente construído, de forma viável e econômica, considerando-se, 
nesse último caso, o custo decorrente da baixa qualidade de vida, além de ser um diferencial para as 
empresas que pretendem ampliar suas visibilidades futuras num mercado extremamente competitivo.  
 
Entretanto, vale ressaltar a preocupação e o interesse de alguns construtores entrevistados em relação 
à dinâmica de mudanças sociais e novas tendências de demanda para atender ao público com 
necessidades especiais, particularmente, o acesso aos portadores de cadeiras de rodas às áreas 
comuns dos edifícios (subitem 4.1.3, p. 89), aspectos altamente recomendados pelas orientações do 
Desenho Universal e da ergonomia. Caso as preocupações com as limitações humanas fossem 
expansíveis às unidades internas poder-se-iam evitar tantas alterações nas unidades oferecidas, uma 
vez que esta diversificação, opondo-se à padronização, pode comprometer a qualidade do produto em 
um processo industrial. Inclusive, foi mencionada a importância da avaliação ergonômica especializada 
para a qualidade do serviço produzido (subitem 4.1.3, p. 89). Outro ponto importante foi observar que 
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em um depoimento descreve-se o interesse em trabalhar a questão da acessibilidade como um 
marketing da empresa, estratégia favorável à incorporação dos princípios ergonômicos ao seu 
processo de produção de edifícios habitacionais multifamiliares. 
 
Quanto ao tipo de apartamento apresentado, os construtores entrevistados confirmaram que os 
66,13m² de área privativa é praticado no mercado imobiliário do Grande Recife para esse tipo de 
apartamento, admitindo que os imóveis compactos vêm caracterizando esse mercado. Cumpre 
ressaltar, inclusive, que de acordo com a pesquisa do SINDUSCON/PE (2004), a maior procura vem se 
concentrando nos intervalos de 51 a 70m² e de 71 a 100m², onde está inserida grande parte das 
unidades residenciais com 2 e 3 quartos, respectivamente. A mesma pesquisa frisa que os imóveis 
mais compactos tendem a demandar a existência de um apartamento decorado no stand de vendas, 
como forma de facilitar a correta percepção do espaço da unidade a ser adquirida. Essa demanda 
também é uma ótima referência para os consumidores/usuários avaliarem a adequação ergonômica do 
produto às suas necessidades, pois sozinhos, nem sempre, conseguem escolher um imóvel apenas 
através de sua planta promocional de vendas, ou ainda as informações contidas nesse instrumento 
gráfico podem não corresponder exatamente ao produto que está sendo adquirido.  
 
Outro ponto interessante foi perceber que houve muitas críticas à área privativa muito compacta do 
apartamento apresentado. Inclusive, um dos construtores mencionou, de forma indireta, que quando 
trabalha com essa área procura compensar a falta de conforto das pessoas no espaço interno dos 
apartamentos, nas áreas comuns do edifício (subitem 4.1.4 p. 91). Essa compactação induziu alguns 
construtores a relacionar o produto a uma faixa de renda baixa. Na verdade, o apartamento, conforme 
dito antes, situa-se em um dos locais de maior preferência dos usuários em termos de aquisição de 
imóveis no Grande Recife. Nessa localização, é um produto destinado às faixas econômicas mais 
favorecidas do mercado e, portanto, surpreende pelo dimensionamento ergonomicamente inadequado. 
Isso deve ser seriamente considerado, uma vez que a localização é, segundo a população pesquisada 
pelo SINDUSCON/PE (2004), o fator mais determinante no momento da aquisição do imóvel e, nesse 
caso, o usuário pode adquirir um produto que não disponha de espaços mínimos à dignidade humana.  
 
Dentro do contexto econômico imaginado para o produto, a maioria dos construtores entrevistados 
presumiu para o apartamento um cliente com renda financeira baixa. Quanto à configuração familiar, 
eles consideraram uma família pequena, constituída por um casal com no máximo dois filhos ou 
pessoas morando sós (subitem 4.1.4, p. 90). Tal argumento é um indicativo que os construtores, grosso 
modo, ainda relacionam áreas mínimas às faixas populares e arranjos familiares com reduzido número 
de integrantes, juízo que pode estar não bem fundamentado à medida que, a localização é um 
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indicativo que pode elevar bastante o preço do imóvel, independentemente da área construída ou 
qualidade do produto. Estes valores intrínsecos à localização, conforme Loureiro e Amorim (2002) 
podem estar relacionados a certos pontos geográficos de valor paisagístico, tais como o mar, o lago ou 
o rio, a proximidade às praças ou parques, ou à localização relativa a certos equipamentos de maior 
abrangência na cidade, equipamentos âncora, tais como shopping-centers, escolas, universidades, etc.  
 
Sobre o perfil interno do imóvel que melhor atende às necessidades dos usuários desse tipo de 
apartamento, as opiniões dos construtores ouvidos relacionam-se às características do perfil do imóvel 
desejado pela população com capacidade financeira e interesse de aquisição, indicadas nas pesquisas 
do SINDUSCON/PE (2004), que apontam a preferência por imóvel com quartos maiores, ao invés de 
uma sala maior, bem como em relação à área de serviço. Sala menor, desde que tenha varanda, é 
preferida, ao invés de sala maior sem varanda; da mesma forma, a existência de uma despensa é mais 
valorizada do que um lavabo. Uma cozinha ampla, na visão dos consumidores, é mais importante do 
que uma sala maior, optando ainda por um quarto menor, desde que seja suíte. No entanto, Loureiro e 
Amorim (2002), comentando sobre preferências idênticas apuradas na pesquisa do SINDUSCON/PE 
(1998), destacam que a observação dos projetos divulgados nas peças promocionais indica que essas 
expectativas do consumidor não estão sendo atendidas, seja em relação à oferta de ambientes, seja 
quanto às áreas. Esses achados corroboram os do presente estudo. 
 
As abordagens sobre o perfil do cliente para o apartamento e o perfil interno do imóvel que melhor 
atende às suas necessidades habitacionais também tiveram o intuito de obter, em seguida, 
informações sobre quem delineia este perfil e essas necessidades. Conforme apurado, os construtores 
indicaram as pesquisas de mercado e as pesquisas de satisfação pós-entrega, como as fontes para 
essa referência. No entanto, cabe ressaltar que para um dimensionamento ergonômico, as pesquisas 
de mercado não dão bases seguras para se tomar decisões importantes, pois são projeções de uma 
população com possibilidade e interesse de adquirir um imóvel. As pesquisas pós-ocupacionais, para 
avaliar a satisfação do cliente sobre o produto adquirido, revelam as experiências de uso dos seus 
moradores, sendo portanto mais apropriadas. Contudo, conforme mencionado no Capítulo 2 da Parte 
Conceitual dessa Dissertação (item 2.2.1, p.32), a forma mais confiável de buscar referências sobre a 
adequação da interface homem-ambiente é através da avaliação ergonômica das atividades, raciocínio 
compartilhado em diversos trabalhos de ergonomia do ambiente construído na revisão da literatura.  
 
As perguntas formuladas sobre os aspectos positivos e aqueles que poderiam ser melhorados no 
espaço interno do apartamento apresentado tentaram obter informações sobre as definições 
dimensionais do apartamento, segundo Costa, Maciel e Monte (2002). É importante destacar que, 
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conforme se verificou, todos os construtores entrevistados foram capazes de perceber, através da 
planta baixa, as dimensões muito reduzidas do imóvel (subitem 4.1.4, p. 90). Foi sugerido, inclusive, 
que a largura mínima de um quarto deveria ter 2,50m ou 2.70m, ambas superiores à largura de dois 
quartos encontrados no apartamento e também aquela recomendada pela Lei de Edificações e 
Instalações na Cidade do Recife (Lei nº 16.292/97). Essa verificação demonstra que os construtores 
entrevistados têm boa visão espacial que lhes permitem prever antecipadamente, através do projeto de 
um apartamento, inadequações dimensionais às funções programáveis dos ambientes propostos. 
Nesse caso, podem antever, ainda, certos prejuízos ergonômicos sofridos pelos usuários quando as 
dimensões dos espaços internos são muito reduzidas, conforme observado nos dados apurados.  
 
Curiosamente, na opinião da grande maioria dos construtores entrevistados (71,4%), o 
dimensionamento praticado no apartamento apresentado, em torno de 63 m², está satisfazendo aos 
usuários (subitem 4.1.4 p. 92). Tendo como base os relatos obtidos, essa afirmação surpreende ao 
considerar como principal argumento à possibilidade de aquisição do produto pelo usuário e sua 
inserção no mercado imobiliário, além de não traduzir as preocupações com as funções dos espaços e 
as necessidades dos usuários destacadas pelos construtores, ao longo das entrevistas. Tal 
desconsideração pode ser um indicativo da razão pela qual um modelo dimensional único foi 
estabelecido para ser reproduzido no Grande Recife. Entretanto, cabe salientar que 28,5% dos 
construtores participantes expressaram que esse dimensionamento precisa ser melhorado e, ao menos 
em uma das empresas, foi citada a necessidade de buscar desenvolver modernas tecnologias 
construtivas para oferecer o melhor produto pelo melhor preço aos consumidores. 
 

5.2 PRINCIPAIS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS COM OS 
ARQUITETOS  

 
Várias lições foram aprendidas a partir das entrevistas com os arquitetos, sobretudo relacionadas à 
forma como o dimensionamento dos apartamentos é definido no panorama atual, além de outras 
questões específicas relacionadas com as fases de concepção do produto habitacional. Certamente, as 
preocupações destacadas pelos arquitetos entrevistados precisam ser levadas em conta por todos os 
envolvidos no processo de produção de um apartamento e, principalmente, pelos construtores, porque 
uma maior interação entre arquiteto e construtor é imprescindível na medida em que o efeito do projeto 
sobre a produtividade na construção é considerável. De acordo com Rosso (1990), esse processo de 
edificação é todavia rigidamente compartimentado e, freqüentemente, o projeto e a produção por 
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tradição ainda são realizados separadamente e, segundo o autor citado, a idéia de que o construtor 
começa onde o arquiteto acaba é responsável por grande parte da ineficiência desse processo. 
 
É importante citar que a análise dos dados coletados com os arquitetos participantes foi trabalhosa de 
ser completada, porque as respostas obtidas para algumas questões específicas, normalmente, não 
seguiram a ordem natural, exigindo cuidado especial do pesquisador para interpretá-las de forma 
coerente e identificar pontos de vista conflitantes. Outro ponto importante a ser considerado, é que as 
preocupações e considerações dos arquitetos entrevistados extrapolam o foco das questões, sugerindo 
que o ato de dimensionar ambientes físicos ainda é um processo complexo de ser descrito, sendo 
exercido de forma pouco sistematizada. Nesse âmbito, Lara (2003) defende que a prática da 
arquitetura, hoje, continua necessitando conciliar uma base científica (papel objetivo) com a 
possibilidade de ação criativa (porção subjetiva). O mesmo autor destaca, inclusive, que os 
procedimentos do fazer arquitetônico foram reformulados pela última vez na Bauhaus, em 1919, 
estando portanto bastante defasados.  
 
A maioria dos arquitetos entrevistados (81,8%) tem atuação temporal no ramo, uma vez que atuam 
especificamente em projetos para edifícios de apartamentos, há pelo menos dezessete anos. Foi, 
inclusive, apurado que um deles tem Pós-Graduação com formação Doutoral. Nenhum curso de 
especialização foi mencionado pelos demais, apesar das grandes mudanças e atualizações 
implantadas no sistema produtivo da construção civil, através do implemento de inovações 
tecnológicas, principalmente visando às questões econômicas, que resultaram numa maior 
padronização do produto. Tampouco, ficou evidenciada a implantação de algum sistema de gestão da 
qualidade nos escritórios dos arquitetos entrevistados, como aconteceu nas empresas participantes 
para as quais prestam os seus serviços, sugerindo certa inapetência ou acomodação diante das 
inovações tecnológicas e transformações sociais. Todavia, quando esse tipo de sistema é implantado 
em toda a cadeia produtiva beneficia a interação entre seus participantes e promove resultados mais 
efetivos.  
 
Vários arquitetos entrevistados admitem que, hoje, eles têm pouco poder de influência no 
dimensionamento global de um apartamento (72,7%). Poucos discordam dessa tendência (27,2%), 
contudo, alguns argumentos utilizados para justificar essa negação são incompatíveis com a grandeza 
proposta, salientando uma relação conflitante, conforme destacado no subitem 4.2.2 p. 95. Inclusive, na 
questão seguinte, ficou demonstrada pela quase totalidade da amostra (90,9%), que a área privativa 
dos apartamentos, extremamente compacta atualmente, é pré-estabelecida pelas empresas 
construtoras (subitem 4.2.2, p. 95). Com base nos relatos obtidos, cabe considerar que essa área 
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privativa pré-dimensionada pelos ditames do mercado, pré-convenciona o dimensionamento de todos 
os ambientes internos do apartamento. Até mesmo, esta atividade foi descrita em um depoimento como 
um “carimbo”, pela quantidade de vezes que um único modelo é repetido (subseção 4.2.2 p. 96). Outro 
fator importante foi observar a falta de uma abordagem sistemática na etapa da fase projetual, além da 
pouca consideração sobre as reais necessidades dos usuários, na qual prevalece a aplicação de 
conhecimentos mais tácitos que explícitos, reforçando a caracterização de um domínio aparentemente 
pouco abrangente (subitem 4.2.2, p. 95/96). No entanto, de acordo com Soares (1998), a falta de uma 
abordagem sistemática e a desconsideração dos usuários não representa necessariamente a certeza 
de mau projeto. Passar por processos apropriados, tampouco é garantia de um bom projeto, pois um 
profissional criativo pode produzir bons resultados sem seguir um método apropriado ou considerar as 
necessidades dos usuários em diversas fases do projeto. Porém, projetar não é senso comum. 
Geralmente, um bom projeto pode ser identificado nos produtos que promovem o desempenho dos 
usuários com o mínimo estresse e a máxima eficiência. Todavia, para o mesmo autor citado, o uso de 
uma abordagem sistemática e a consideração das necessidades dos usuários, como guia no processo 
projetual, possibilita a melhora dos produtos de acordo com as necessidades dos consumidores em 
termos do aumento da segurança, eficiência, conforto, conveniência e melhoria estética. 
 
A maioria dos arquitetos entrevistados (72,7%) nunca conheceu os resultados de quaisquer pesquisas 
pós-ocupacionais envolvendo os usuários dos edifícios que projetaram. Em alguns depoimentos parece 
haver pouca interação entre arquitetos e construtores a esse respeito. Essa idéia é reforçada pelo fato 
de que vários arquitetos tanto desconhecem a existência das pesquisas quanto o que elas de fato 
avaliam. Inclusive, foi mencionado que as empresas construtoras nunca haviam informado sobre a 
existência dessas pesquisas (subitem 4.2.2 p. 97). Essa falta de entrosamento prejudica a 
consideração do usuário como personagem central do projeto, no qual as suas necessidades deveriam 
ser traduzidas nas características do produto, conforme detalhado na Parte Conceitual dessa pesquisa 
(subitem 2.1.1 p. 32). Não obstante, salienta-se a preocupação e o interesse de alguns arquitetos em 
insistir sobre a importância de investimentos pós-conclusão de obra para reavaliar resultados e evitar 
repetir erros em projetos futuros. Foi também mencionada de forma indireta a importância da 
atualização das plantas do projeto após a conclusão da obra, processo denominado ‘as built’ contendo 
o registro de todas as alterações ocorridas durante a execução da edificação, como relevante fonte de 
dados sobre os reflexos da dinâmica social nos espaços internos das moradias. 
 
A carência de contato com pesquisas pós-ocupacionais torna a fase de concepção do produto 
deficiente, à medida que, se a finalidade da arquitetura é prover lugares habitáveis para as pessoas, 
considerar a relação do sujeito com o ambiente é relevante na gestão do conhecimento do arquiteto 
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para a atividade do projeto arquitetônico, pois se projeta sem a consideração daquilo que os 
consumidores de fato necessitam.  
 
Quando se analisa a representação do que viesse a ser a ergonomia, os arquitetos entrevistados não 
conseguiram defini-la corretamente. No entanto, 81,8% afirmaram conhecê-la e 54,5% deles relataram 
utilizá-la em seus projetos, apesar de a maior parte das definições obtidas enfatizarem apenas a 
interface do usuário no ambiente construído e alguns aspectos do design. Cabe ainda destacar a 
pouquíssima familiaridade dos respondentes com a ergonomia, sendo uma séria deficiência na 
formação acadêmica do arquiteto. Apesar de uma análise no currículo dos cursos de arquitetura não ter 
sido realizada de forma sistemática, parece razoável que um profissional que reivindica ter 
competência para projetar espaços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 
tenham uma formação básica em ergonomia. Enfocando essa deficiência, Villarouco (2001) advoga 
que as abordagens ergonômicas têm ficado ausentes no processo de formação de muitos arquitetos, 
ficando evidenciada na produção de projetos inadequados.  
 
Pelo que foi verificado, também é de valor a sugestão de que as escolas que oferecem cursos de pós-
graduação em arquitetura criem linhas de pesquisa na área de ergonomia aplicada aos ambientes 
construídos. Assim, essa área do conhecimento será melhor desenvolvida e difundida, de maneira que 
se traga mais luz à solução dos problemas prioritários e que seja formada mais mão de obra 
especializada nessa área tão carente e em demanda atual. 
 
Quanto ao tipo de apartamento, 54,5% dos arquitetos participantes afirmaram que esse 
dimensionamento é praticado pelo mercado imobiliário do Grande Recife. Entretanto, nessa ocasião, as 
opiniões ficaram divididas. Os que discordaram da questão proposta se basearam nas inadequações 
de certos ambientes do projeto às normas da Lei de Edificações e Instalações na Cidade do Recife, no 
que se refere à ventilação e às larguras mínimas estabelecidas. Foi, inclusive, sugerido de forma 
indireta que a largura ideal de um quarto deveria ser 2,70m (subitem 4.2.3 p. 99). Um dos motivos para 
esse posicionamento é o fato de perceberem a compactação dos espaços, idéia reforçada nos 
depoimentos obtidos.  
 
Sobre o perfil do cliente relacionado ao tipo de apartamento, os arquitetos entrevistados descreveram 
diversas composições populacionais de classe média, que vão desde um casal com no máximo três 
filhos até pessoas morando sós, indicando que a configuração programática dos apartamentos atuais, 
mais especificamente o número de quartos, não é um indicativo do arranjo familiar que provavelmente 
será encontrado no seu interior, talvez como conseqüência de uma maior diversidade de estruturas 
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familiares, inclusive, não tradicionais, conforme detalhado na Parte Conceitual desta pesquisa e 
apresentado no Capítulo 1 desta Dissertação (item 1.3, p. 18).  
 
Sobre as características internas dos imóveis que melhor atendem às necessidades reais dos clientes 
para o tipo de apartamento, as opiniões dos arquitetos entrevistados são equivalentes àquelas 
verificadas nas entrevistas com os construtores participantes e nas pesquisas do SINDUSCON/PE. 
Ainda com base nos depoimentos obtidos, outro ponto interessante foi observar que um participante 
descreve uma tendência sobre a utilização de vestiário na área comum do prédio, para ser utilizado 
pelas funcionárias domésticas, possibilitando uniformizar todos os quartos das unidades internas, tanto 
em tamanho quanto na infraestrutura, solução que oferece flexibilidade à grande diversidade da 
demanda, face às mudanças nas relações sociais, estrutura familiar e as novas concepções para a 
utilização dos espaços habitacionais. Não obstante, um estudo enfocando as estratégias de venda 
montadas pelos empreendedores imobiliários, desenvolvido em Loureiro e Amorim (2002), chama 
atenção para o grande número de reformas, ainda na fase da construção do edifício, que transformam 
as unidades oferecidas antes da ocupação efetiva. Apoiado nessa abordagem pode-se concluir que a 
formulação de programas arquitetônicos para as habitações multifamiliares não chega a satisfazer ao 
público consumidor. Também importante para a ergonomia é considerar que, de acordo com Soares 
(1998), a satisfação dos consumidores é o mais importante ponto para garantir a qualidade do produto 
e para melhorar o desempenho de produtos que enfrentam concorrentes no mercado.  
 
É importante destacar que 54,5% dos arquitetos entrevistados, por ocasião da entrevista, tiveram 
dificuldade de compreender a pergunta que relacionou o perfil interno do imóvel com as necessidades 
dos seus prováveis usuários. Sem pretender tecer afirmações conclusivas, essa dificuldade pode ser 
explicada como uma conseqüência do fato das características dos ambientes e as necessidades dos 
usuários formalizarem o estabelecimento do “programa de necessidades” para um determinado projeto 
de arquitetura. De acordo com Silva (1998 p. 84), “este programa é constituído pela tradução da 
necessidade determinante, ou situação particularmente insatisfatória, nos termos de uma linguagem 
manipulável pelo projetista que pode ser definido como o enunciado dos requisitos a serem satisfeitos 
pela obra a ser construída”. Contudo, do ponto de vista ergonômico, causa estranhamento o fato de as 
necessidades dos usuários no ambiente construído só serem identificadas pelos arquitetos 
participantes da entrevista através da palavra ‘programa’, já que esses profissionais se propõem a 
contribuir com a melhora da qualidade de vida dos usuários através do projeto de espaços que 
atendam a essas necessidades. 
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Os resultados obtidos, quando foi perguntado “quem delineia o perfil do cliente e suas necessidades” 
indicaram que vários arquitetos entrevistados projetam apartamentos sem conhecer previamente o 
perfil da demanda ou mesmo suas necessidades, já que esses usuários são desconhecidos. Essas 
informações às vezes são repassadas aos arquitetos pelos construtores ou são totalmente 
desconsideradas na fase projetual. Nesse contexto, muitos apartamentos podem ser projetados 
baseados naquilo que os arquitetos imaginam sobre o perfil do futuro consumidor/usuário. Foi, 
inclusive, citado de forma indireta, que se criou uma espécie de modelo para ser reproduzido nos 
projetos de apartamentos, levando-se em consideração o mercado imobiliário, sem que os arquitetos 
fossem capazes de produzir outros mais adequados (subitem 4.2.4 p. 100). Contudo, conforme 
mencionado no Capítulo 2 da Parte Conceitual desta Dissertação (item 2.2 p. 30), evidencia-se a 
importância de um projeto de espaços arquiteturais que garanta, através da relação sujeito-objeto, um 
desempenho de uso adequado à sua função com qualidade e conforto para todos, inclusive, 
oferecendo possibilidades dessa realização também àqueles portadores de restrições de suas 
capacidades funcionais, ou de indivíduos com incapacidades. Essa deficiência também foi observada 
em uma pesquisa realizada em Porto Alegre sobre a análise do comportamento de compra do 
consumidor de imóveis residenciais, em que, através de Leitão (1998), foi detectado que o ponto de 
vista dos clientes, a respeito do que era positivo ou negativo em seus imóveis, não coincidiu com a 
opinião dos outros intervenientes que, segundo a autora citada, muitas vezes, tomaram decisões 
baseadas em seus próprios pontos de vista sem considerar os clientes.  
 
Quanto aos pontos positivos e aqueles a serem melhorados no espaço interno do apartamento, o 
principal objetivo das duas perguntas foi avaliar se os arquitetos entrevistados poderiam identificar, 
através da planta baixa do apartamento, alguns dos problemas dimensionais relacionados em Costa, 
Maciel e Monte (2002). Uma vez que foram entrevistados profissionais treinados para ter visão 
antecipatória de resultados através da linguagem gráfica, não surpreendeu a perceptividade dos 
arquitetos entrevistados sobre o sacrificado dimensionamento espacial de alguns ambientes em 
relação à interface homem-atividade-ambiente e algumas desconformidades em relação às normas 
para o dimensionamento mínimo proposto pelas normas da Lei nº 16.292 de Edificação e Instalação na 
Cidade do Recife. Até mesmo um relato que descreveu uma situação de conflito com o 
dimensionamento observado no apartamento, também propôs sugestões de ajustes no produto. Assim 
sendo, todos os arquitetos avaliados conseguiram identificar, através da planta baixa, inadequações 
dimensionais na conexão do homem com o ambiente, comprovando a habilidade desses profissionais 
em antever resultados dessa natureza.  
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Outro aspecto importante é que 63,6% dos arquitetos entrevistados opinaram que os consumidores 
deveriam estar insatisfeitos com o dimensionamento para o tipo do apartamento apresentado (subitem 
4.2.4 p. 102). No entanto, os depoimentos enfocaram que o poder de compra dos consumidores não 
corresponde às suas necessidades de espaço, exigindo adaptações que, conforme mencionado no 
Capítulo 2 da Parte Conceitual dessa Dissertação (item 2.1, p. 28), sempre deve ocorrer do projeto 
para o homem, pois o sentido inverso nem sempre é possível, por ser mais difícil. Pelo exposto, 
ressalta-se a importância de se buscar soluções que minimizem o impacto dos custos no processo de 
produção do produto habitacional, para melhorar a adequação das suas características às 
necessidades dos usuários. Portanto, para o arquiteto, o domínio da tecnologia é essencial, eis que por 
seu intermédio pode-se vê materializado o que se concebeu no projeto. 
 
Igualmente importante foi observar que, em um depoimento, descreveu-se que a propagação excessiva 
de produtos ruins no mercado imobiliário pode ser indutiva da escassez de referências que provoquem 
ou consubstanciem os argumentos dos consumidores. De acordo com Almeida (1995), essas 
tendências apontam para a necessidade e questionamento dos paradigmas e reformulações dos 
procedimentos na área do projeto. Os programas de qualidade, a reengenharia, as avaliações pós-
ocupação, as pesquisas de opinião e as análises ergonômicas, por exemplo, têm procurado propor 
uma revisão das instituições e, conseqüentemente, das atitudes das pessoas envolvidas, de forma a 
permitir a fluidez das constantes mudanças que têm ocorrido na atualidade. 
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Este último capítulo tem por objetivo estabelecer as conclusões finais extraídas do trabalho, 
enfatizando os objetivos propostos com o intuito de avaliar se os mesmos foram alcançados. 
Igualmente, vai responder às hipóteses lançadas no início desta pesquisa, considerando a participação 
de construtores e arquitetos na definição dimensional dos apartamentos. Com este intuito, o capítulo foi 
estruturado em dois itens. No primeiro item apresentam-se as conclusões quanto aos objetivos 
formulados e às hipóteses delineadas. No segundo item, encerra-se esta Dissertação com a 
apresentação de sugestões para trabalhos de pesquisa futuros. Cabe explicar que as frases literais dos 
entrevistados, aqui apresentadas, encontram-se em itálico e entre aspas. Os trechos interrompidos 
foram sinalizados por reticências entre chaves. 
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6.1 CONCLUSÕES  
 
As principais conclusões extraídas do trabalho serão descritas nos subitens que se seguem, 
ressaltando-se que não podem ser generalizadas, já que são bastante específicas ao tipo de 
apartamento escolhido, ao local e à época em que foram pesquisados. No entanto, é um indicativo de 
ordem qualitativa sobre a situação-problema. 
 
Buscando identificar os dados determinantes para a definição dimensional em apartamentos, verificou-
se, na pesquisa, que tanto os construtores como os arquitetos entrevistados se envolvem efetivamente 
nesse processo dimensional. Atualmente, conforme relataram, o que realmente determina o 
dimensionamento da área privativa de um apartamento é o poder aquisitivo do mercado, cabendo às 
empresas construtoras consultar pesquisas para obter esses dados, confrontá-los com o banco de 
dados da empresa, obtido através de pesquisas de pós-entrega que avaliam a satisfação dos clientes 
sobre o produto adquirido e, finalmente, repassar essas informações para os arquitetos. No entanto, 
apurou-se de forma indireta que a taxa máxima de cobertura nas pesquisas pós-ocupacionais da 
população alvo é em torno de 33,3%, base estatística insatisfatória para ser considerada como a 
opinião da maioria. Uma citação relevante sobre o fato descreveu essa perda: “é muito difícil o retorno 

de pesquisas, muito difícil. Num prédio de 90 apartamentos conseguimos vinte e oito. Trinta já é 

recorde. Só conseguimos oferecendo um valor para o IMIP, uma ação social para o cidadão responder 

a uma pesquisa que vai dar um retorno a ele próprio”. 

 
Quanto ao dimensionamento dos ambientes internos, conclui-se que os construtores se envolvem 
nesse processo, pois essa característica se traduz num padrão de projetos que define o perfil das suas 
empresas no mercado imobiliário e no preço final do produto. Alguns construtores admitiram que suas 
empresas adotaram determinados parâmetros dimensionais para alguns ambientes, os quartos, por 
exemplo. Os principais dados utilizados pelos arquitetos para essa definição são a prática profissional, 
seguida de perto pelas funções dos ambientes e seu mobiliário específico. Curiosamente, nenhum dos 
atributos relacionados pelos arquitetos, reflete, em si, as necessidades humanas no ambiente 
construído. Nesse contexto, destaca-se uma citação esclarecedora: “é meio um carimbo, de tanto a 

gente repetir um modelo. [...] eu chamo de modelo único. Então, num apartamento [...] já tá pré-

dimensionado o ambiente do quarto, da sala, da cozinha. [...], ou seja, pré-convencionado. [...] banheiro 

não pode ter mais que 3.00m² para três peças, não pode passar de 1.80m² para banheiro de duas 

peças em área de serviço. Tá pré-convencionado”. Alerta-se que essa convenção foi estabelecida para 
os arquitetos sob os ditames do mercado, definindo espaços, muitas vezes, ergonomicamente 
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inadequados e projetados sem considerar o ser humano, uma vez que esse é definido priorizando 
apenas o fator econômico.  
 
Os profissionais entrevistados reconhecem a representação do que seriam as necessidades reais dos 
usuários no espaço habitacional, à medida que foram capazes de identificar problemas na interface 
homem-atividade-ambiente, através da planta baixa de um apartamento que todos julgaram sacrificado 
e, por vezes, com dimensionamento incompatível para o desenvolvimento das funções programáticas 
dos ambientes. Essa compreensão pode ser fundamentada através do relato de um construtor sobre o 
dimensionamento do apartamento apresentado: “ele é bastante enxuto, eu diria que ele tem uma área 

difícil. As larguras estão muito difíceis, é muito difícil arrumar este apartamento! Acho que ele está 

enxuto demais na minha avaliação [...] a varanda aqui, curva com 1.00m de largura, não cabe uma 

pessoa. Estes quartos eu não arriscaria, na prática, aqui, no mínimo 2.70m, mínimo, é o que a gente 

pratica”.  
 
As necessidades dos consumidores/usuários no espaço habitacional são compreendidas pelos 
construtores entrevistados pelo prisma do imóvel, através das características definidas para o perfil do 
apartamento desejado pela população com intenção e capacidade de adquirir um produto habitacional. 
Ressalta-se, entretanto, que tais características, também importantes no planejamento do produto, não 
se traduzem como necessidades reais do usuário, ou seja, como condições exigíveis do ser humano 
para utilização do ambiente construído, configurando-se apenas como um desejo de consumo dessa 
população. Necessidades reais dos usuários, diga-se de passagem, nesta pesquisa, passam pela 
consideração dos requisitos ergonômicos do usuário, tendo ficado ausentes nas respostas dos 
empresários relacionadas à área privada dos apartamentos.  
 
Quanto aos arquitetos entrevistados, sua compreensão sobre as necessidades reais dos usuários, no 
espaço habitacional, mostrou-se complexa. A própria representação do que viesse a ser essas 
necessidades é confusa, pois são sempre associadas ao programa arquitetônico, atualmente redefinido 
como programa de necessidades. Um comentário obtido define este embaraço: “[...] quem é esse 

público, o que é que ele quer, não se raciocina por aí. É aquele negócio, é um público inexistente, onde 

eu vou fazer o melhor porque eu vou fazer a obra de arte [...] a gente começa a ter esse contato com o 

construtor [...]”. A última parte desse relato é a premissa que irá concluir esta questão. Poucos 
arquitetos entrevistados conhecem pesquisas pós-ocupacionais e as necessidades dos usuários no 
espaço habitacional, muitas vezes, são consideradas hipoteticamente, baseadas naquilo que eles 
julgam ser adequadas à população enfocada, já que esses usuários são desconhecidos na fase 
projetual. Raciocinando-se pelos princípios ergonômicos, tal postura não diverge de algumas práticas 
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que procuram adaptar o homem ao trabalho e não o trabalho ao homem, que, via de regras conduzem 
a insatisfações das mais diversas origens, podendo comprometer a saúde física e mental dos 
indivíduos.  
 
Os construtores expressam como questão central das suas preocupações com o dimensionamento em 
apartamentos, a produção de um imóvel que se transforme em sucesso comercial, traduzido aqui pela 
venda das unidades e o lucro. O fato dos construtores entrevistados definirem o dimensionamento da 
área privativa dos apartamentos pelos ditames do mercado, indica prioridade em atender ao poder 
aquisitivo do consumidor sobre as demais considerações com o dimensionamento em apartamentos. 
Três relatos obtidos fundamentam esse argumento de forma indubitável: “quando vamos lançar um 

produto, nós vamos antes ao mercado pesquisar o que, qual o público vamos atingir, o quanto ele pode 

pagar e o quanto ele quer de área e, dentro dessa equação, a gente procura fazer a maior área 

possível dentro da capacidade de pagamento do cliente”, ou “os imóveis diminuíram muito em tamanho 

[...] por conta do bolso do cliente, que não tinha mais renda” ou, ainda, explicando quem define a área 
privativa dos apartamentos: “o mercado em função do achatamento da renda”. Outrossim, a despeito 
das observações que teceram sobre o dimensionamento sacrificado nos ambientes do apartamento 
apresentado, 71,4% dos construtores entrevistados admitiram que este dimensionamento praticado 
está satisfazendo aos usuários. Fica implícito, neste caso, que os construtores estão considerando 
apenas o poder aquisitivo dos consumidores e não suas necessidades reais de uso.  
 
Os arquitetos têm dificuldades para interferir na definição dimensional em apartamentos, uma vez que 
projetam para usuários desconhecidos e para um mercado onde a função preponderante do seu 
projeto é o lucro. Identificou-se que a atuação do arquiteto no dimensionamento global de um 
apartamento é pouca, sendo esse poder exercido pelas empresas construtoras contratantes. Um 
dimensionamento pré-definido pelos ditames do bolso do cliente, conforme apurado, é muito 
racionalizado para adaptar esse produto a um mercado extremamente competitivo e pré-convenciona o 
tamanho dos ambientes internos do imóvel. Nesse contexto, a falta de contato com pesquisas de 
mercado e de pós-entrega envolvendo os usuários de apartamentos, não credita os arquitetos a 
interferirem nas decisões dimensionais dos apartamentos.  
 
O desconhecimento de noções básicas de ergonomia, disciplina que através dos seus princípios pode 
fornecer orientações fundamentais para o dimensionamento de projetos para usuários desconhecidos, 
não lhes embasam cientificamente para advogar pela defesa de uma definição dimensional que atenda 
melhor aos usuários. Tal carência ainda pode induzi-los a raciocinar mais pelo lado empresarial dos 
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seus clientes conhecidos, os construtores, em detrimento dos seus clientes finais, os 
consumidores/usuários.  
 
Espera-se, confiante, que a inserção da ergonomia, dentre as preocupações que norteiam o fazer 
projetual, não tarde a ser largamente aplicada no dimensionamento de apartamentos, para a melhoria 
do bem estar e da qualidade de vida dos usuários que deles se utilizam.  
 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
Alguns trabalhos podem dar continuidade a essa pesquisa, sobre o dimensionamento em 
apartamentos, com proveito da revisão bibliográfica e do banco de dados iniciado, além das 
considerações apresentadas, significando que o estudo desse componente do projeto, realizado de 
forma isolada ou associado a outras características de avaliação, merece ser ampliado e aprofundado. 
Estabelece-se a seguir uma relação complementar de outros possíveis desdobramentos e sugestões 
para trabalhos de pesquisa futuros: 

1. Desenvolvimento de ferramentas para registro de informações sobre as necessidades reais 
dos usuários nas pesquisas pós-ocupacionais, incluindo dados que possam ser aplicados para 
definir um dimensionamento ergonomicamente mais adequado em apartamentos. 

2. Estudo comparativo das alterações pós-ocupacionais, realizadas nos apartamentos, como 
forma de avaliar as inadequações ergonômicas do projeto original às necessidades reais dos 
moradores. 

3. Desenvolvimento de um método para estabelecer normas ou padrões a serem aplicados como 
parâmetro dimensional ergonômico nos espaços internos de apartamentos. 

4. Pesquisa sobre como os arquitetos traduzem as necessidades reais dos 
consumidores/usuários nos projetos de apartamentos. 
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM CONTRUTORES 
 
 
 
 
DADOS PROFISSIONAIS 
01 – Formação acadêmica 
02 – Tempo de atuação na construção de edifícios de apartamentos 
 
DADOS SOBRE O DIMENSIONAMENTO EM APARTAMENTOS 
03 – Em sua opinião, qual o poder de influência do arquiteto no dimensionamento global de um 
apartamento?  
(   ) Se grande, por quê?      (   ) Se pouco, por quê?      (   ) Se nenhum, por quê? 
04 – Quem define a área útil dos apartamentos na produção de um edifício? 
05 – Você se envolve no dimensionamento dos ambientes internos de um apartamento? 
06 – Sua empresa realiza alguma pesquisa de satisfação pós-ocupacional com os usuários dos 
edifícios habitacionais entregues?  
(   ) Se sim, as informações são repassadas para o arquiteto do projeto?      (   ) Não, por que? 
 
DADOS SOBRE A ERGONOMIA 
07 – Você conhece a palavra Ergonomia?  
(   ) Sim      (   ) Se não, pular para a pergunta 10 
08 – Você utiliza a Ergonomia em seus empreendimentos? 
(   ) Se sim, como?      (   ) Não 
09 – Defina o que você entende por Ergonomia. 
 
DADOS SOBRE A PLANTA BAIXA DO APARTAMENTO ESCOLHIDO 
10 – Em sua opinião, o dimensionamento deste apartamento é praticado pelo mercado para o tipo três 
quartos?  
(   ) Se sim, por quê?      (   ) Se não, por quê?      (   ) Não sei 
11 – Trace um perfil do cliente para este tipo de apartamento.  
12 – Quais os itens internos que melhor atendem às necessidades dos clientes deste tipo de 
apartamento?  
13 – Quem delineia este perfil e estas necessidades? 
14 – Em sua opinião, quais os aspectos positivos do espaço interno deste apartamento? 
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15 – Em sua opinião, quais os aspectos que poderiam ser melhorados no espaço interno deste 
apartamento? 
16 - O dimensionamento dos apartamentos deste tipo está satisfazendo aos usuários, no seu ponto de 
vista?  
(   ) Se sim, por quê?      (   ) Se não, o que poderia tornar o produto mais satisfatório?      (   ) Não sei 
 
 
 

MUITO OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM ARQUITETOS 
 
 
 
 
DADOS PROFISSIONAIS 
01 – Formação acadêmica 
02 – Tempo de atuação profissional em projetos para edifício de apartamentos 
 
DADOS SOBRE O DIMENSIONAMENTO EM APARTAMENTOS 
03 – Em sua opinião, qual o poder de influência do arquiteto no dimensionamento global de um 
apartamento?  
(   ) Se grande, por quê?      (   ) Se pouco, por quê?      (   ) Se nenhum, por quê? 
04 – Quem define a área privativa dos apartamentos na produção de um edifício? 
05 – Como você dimensiona os ambientes internos de um apartamento? 
06 – Você tem acesso a alguma pesquisa de satisfação pós-ocupacional com os usuários dos edifícios 
habitacionais que você projeta?  
(   ) Se sim, como você as obtêm      (   ) Se não, você já tentou conhecê-las? 
 
DADOS SOBRE A ERGONOMIA 
07 – Você conhece a palavra Ergonomia?  
(   ) Sim      (   )      Se não, pular para a pergunta 10 
08 – Você utiliza a Ergonomia em seus projetos? 
(   ) Se sim, como?      (   ) Não 
09 – Defina o que você entende por Ergonomia. 
 
DADOS SOBRE A PLANTA BAIXA DE UM APARTAMENTO ESCOLHIDO 
10 – Em sua opinião, o dimensionamento deste apartamento é praticado pelo mercado para o tipo três 
quartos?  
(   ) Se sim, por quê?      (   ) Se não, por quê?      (   ) Não sei 
11 – Trace um perfil do cliente para este padrão de apartamento.  
12 – Quais os itens internos que melhor atendem às necessidades dos clientes deste tipo de 
apartamento?  
13 – Quem delineia este perfil e estas necessidades? 
14 – Em sua opinião, quais os aspectos positivos do espaço interno deste apartamento? 
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15 – Em sua opinião, quais os aspectos que poderiam ser melhorados no espaço interno deste 
apartamento? 
16 – O dimensionamento dos apartamentos deste tipo está satisfazendo aos usuários, no seu ponto de 
vista?  
(   ) Se sim, por quê?      (   ) Se não, o que poderia tornar o produto mais satisfatório?      (   ) Não sei 
 
 
 

MUITO OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO! 
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Mestrado Acadêmico 

 
 

Termo de Apresentação e Compromisso Ético 

 

 

 
Prezado Senhor (a), 
 

Com o objetivo de analisar a definição dimensional em apartamentos com dois quartos mais um de 
serviço com possibilidade de reversibilidade nos edifícios habitacionais multifamiliares, solicitamos a 
gentileza de participar de uma entrevista dirigida a arquitetos e construtores do mercado imobiliário do 
Grande Recife.  
 
Salientamos que as respostas a esta entrevista irão contribuir com o meio científico e universitário, 
principalmente, com as áreas da Habitação Contemporânea e da Ergonomia do Ambiente Construído. 
 
Todas as respostas serão utilizadas para obtenção de dados, mantendo-se sigilo absoluto das pessoas 
que responderam as questões aqui propostas.  
 
Esta pesquisa é promovida para a elaboração da Dissertação de Mestrado do arquiteto Lourival 
Lopes Costa Filho, da Universidade Federal de Pernambuco, aluno do Programa de Pós-Graduação 
em Design, cujo título é “Discussão sobre a Definição Dimensional em Apartamentos: 
Contribuição à Ergonomia do Ambiente Construído”, sob a orientação da Profa. Laura Bezerra 
Martins, Dra.. 
 
Agradecemos a atenção dispensada e sua valorosa participação. 
 
 

Profa. Laura Bezerra Martins, Dra.. 
SIAPE 2295032 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Design 
Departamento de Design – CAC – UFPE 
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