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próprio”.
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RESUMO

Neste trabalho, investiga-se o uso das cozinhas dos apartamentos do Plano 100
em Natal-RN, através de um conjunto de métodos de avaliação funcional e 
comportamental. A escolha do tema surgiu a partir de diversos questionamentos 
que buscam a compreensão de qual maneira os indivíduos se relacionam com o 
espaço construído analisado, de como eles o utilizam, quais as possíveis 
alterações resultantes desta relação, bem como, de que forma este espaço 
interfere na vida cotidiana de seus usuários. O desenvolvimento desta pesquisa 
buscou encontrar respostas que proporcionassem melhorias no próprio objeto de 
estudo, como também, subsídios para futuras produções arquitetônicas de mesma 
natureza. A abordagem metodológica adotada se apoiou no conhecimento dos 
aspectos sociais dos novos agrupamentos familiares e da compreensão do 
processo de evolutivo das cozinhas brasileiras no contexto social brasileiro como 
embasamento teórico, e utilizou as técnicas da APO (Avaliação Pós-Ocupação), 
através de levantamento físico espacial, aplicação de questionários e entrevistas 
com os usuários. Além das ferramentas adotadas na APO, foram também 
aplicadas técnicas de observação comportamental (Behavior Settings ),
proporcionaram um maior conhecimento dos níveis de satisfação apontadas pelos 
usuários dos espaços analisados. 



ABSTRACT

This work investigates the using of kitchens of the apartments of PLANO 100  in 
Natal-RN, through one method’s set of the functional and behavior evaluation. The 
theme was selected through of the emergence of the many questions that sought 
to understand what manners how individuals relates to the constructed space, 
what was the possible changes caused by these relation, also verifying how this 
space interferes in a daily life of theirs users. This research to search answers 
what to improve of the study’s object and in futures production’s architectonic too. 
The used approach combined an overview of new kinds of familiar arrangements 
and the evolution process of the brazilian’s kitchens within social context of Brazil, 
with APO (Post-Occupation Evaluation), techniques through a physical space 
survey, questionnaires and interviews with users. Beyond to APO’s implements 
were applied behavior setting’s techniques too, what presented the most 
knowledge about to satisfactions levels pointed by the users. 
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INTRODUÇÃO

 As modificações no campo social, evidenciadas nos novos padrões 

familiares surgidos, indicam que, com as mudanças no modo de vida das famílias, 

altera-se também a relação de seus membros com o espaço habitado, e 

conseqüentemente o próprio espaço necessita ser ajustado a esta nova relação. 

De fato, o homem, como ser inteligente, não apenas se adapta ao meio em que 

vive, mas, sobretudo, interfere neste meio, modificando-o conforme suas 

necessidades e interesses (ITTELSON et al, 1974).  Apesar deste relativo poder, 

nem sempre o produto final do projeto de um ambiente construído para um 

determinado fim, atende satisfatoriamente ao seu usuário.

 Diante deste quadro, surgiram alguns questionamentos sobre a satisfação 

dos usuários com suas cozinhas. As informações obtidas em decorrência de uma 

pesquisa realizada durante o curso de especialização Estudos do Habitat com 

ênfase na questão habitacional, que resultou em uma monografia que tratava de 

um estudo exploratório onde análise de desempenho de cozinhas de 

apartamentos em Natal-RN (ALBUQUERQUE, 1999), conduziram à necessidade 

de um aprofundamento do tema. Aquela pesquisa apontou aspectos bastante 

significativos quanto ao dimensionamento de cozinhas residenciais. Através de 

uma análise comparativa do percentual de área das cozinhas em relação às áreas 

totais de seus respectivos apartamentos, verificou-se que quanto maior a área 

total da unidade habitacional, menor era a área destinada à cozinha.

 Então, foi possível supor que a identificação do uso real de uma cozinha 

compacta, com dimensionamento racionalizado e configuração espacial conjugada 

a uma área de serviço, e por esta permitir a realização de atividades bem 

divergentes das realizadas na cozinha, permitiria uma melhor visão da relação 

entre o espaço analisado e seus usuários, e conseqüentemente, possibilitaria a 

identificação da aceitação desse modelo oferecido no mercado imobiliário, por 

parte de seu consumidor, o usuário. 



 Assim, o objeto de estudo desta dissertação busca a identificação da 

satisfação dos moradores de apartamentos cujas cozinhas são conjugadas à área 

de serviço. Este trabalho procura analisar as cozinhas dos apartamentos dos 

condomínios residenciais verticais conhecidos como Plano 100, de Natal-RN, com 

o estudo de caso nos Condomínios Villaggio di Roma e Califórnia Gardens, que 

possuem cozinhas idênticas, se localizam em zonas distintas da cidade e 

diferentes tempos de ocupação.

 Pode-se dizer que a escolha do universo foi baseada nos seguintes 

aspectos: análise de um modelo de cozinha compacta, de dimensões mínimas, 

conjugada à área de serviço com uma única entrada de acesso. A possibilidade de 

se analisar o mesmo modelo de cozinha, em edifícios localizados em áreas 

distintas da cidade (o que poderia apresentar informações diferentes) em 

empreendimentos com tempo de ocupação em diferentes estágios, permitiria uma 

visão mais completa do grau de satisfação dos usuários com suas cozinhas.  Por 

isso mesmo, o Plano 100 pareceu se enquadrar nesta delimitação. 

Desta forma, visou-se identificar de que modo os usuários, no caso os 

moradores, interagem com o espaço estudado e analisar a satisfação dos 

mesmos com este modelo de cozinha. Supõe-se que as cozinhas do modelo 

Plano 100 não atendam satisfatoriamente aos seus usuários, quer dizer, não 

sejam adequadas ao uso que essas pessoas fazem deste ambiente.

Embora este campo de pesquisa seja objeto de estudos recentes, poucas 

são as pesquisas desenvolvidas na cidade de Natal-RN que tenham foco na 

problemática da racionalização espacial das habitações. É certo que é esperado 

encontrar como resultado a identificação de que o espaço analisado não seja 

compatível com o uso previsto, nem com o modo de vida das famílias natalenses. 

Independente dos resultados espera-se, assim, discutir a qualidade desse tipo de 

cozinhas das habitações multifamiliares, apresentando subsídios para outras 

pesquisas que visem a melhoria do ambiente construído. A verificação periódica 

da qualidade final de uma edificação, se o uso previsto pelo projetista da unidade 

habitacional é de fato compatível com o uso real do espaço, é ferramenta de 

extrema importância para a melhoria das habitações que estão sendo construídas.  



Salienta-se, contudo, que não se pretende chegar a soluções imediatas 

para os problemas relacionados ao desempenho das cozinhas, mas apontar 

aspectos importantes para essa discussão, verificados sob o ponto de vista do 

usuário.

Tal intenção tem como base, a compreensão que os estudos da arquitetura 

não podem ser dissociados dos aspectos sociais e comportamentais, ou seja, que 

só é possível compreender a lógica da organização espacial, se analisarmos a 

produção espacial considerando a percepção de seus usuários. 

A Arquitetura sempre reconheceu a psicologia das estruturas 
físicas, mas era principalmente uma psicologia aplicada, que 
coloca os ocupantes dessas estruturas em papéis passivos. 
Paredes de certas cores são quentes ou frias. Casas em estilo 
contemporâneo dão uma sensação de ‘liberdade’ (por causa do 
uso mínimo de partições e uma porção de amplas janelas). Em 
escolas, boa iluminação promove melhor aprendizagem. Supõe-
se que conforto e conveniência sejam atributos psicológicos, e 
pouco esforço tem sido feito para distinguir as diversas bagagens 
culturais, econômicas e étnicas dos usuários. Em resumo, os 
arquitetos tendem a confundir as  necessidades psíquicas de seus 
clientes com as necessidades de conveniência deles próprios. 
Forma e função não mais dominam; idealmente o edifício se torna 
um ‘setting’ no qual, encontramos nosso próprio significado 
(ITTELSON et al, 1974). 

No desenvolvimento da pesquisa, foram adotados os seguintes 

multimétodos: pesquisa bibliográfica, avaliação técnica (vistoria e levantamento 

físico das cozinhas), aplicação de questionário junto aos usuários, observação de 

traços comportamentais, análise de behavior setting, seleção das informações 

obtidas e análise final de todos os dados coletados. 

 O conteúdo deste relato está dividido em duas partes.  A primeira parte 

(cap. 1) trata dos aspectos conceituais e contextualiza o objeto de estudo. Através 

dele, busca-se a compreensão de algumas das atuais formas de comportamento 

da sociedade, refletidas nos novos padrões familiares, de como os valores sócio-

culturais influenciam a produção espacial da habitação, se detendo com mais 



profundidade nas cozinhas brasileiras e como também, relaciona as tendências 

atuais dos apartamentos de Natal. 

 A segunda parte refere-se à pesquisa propriamente dita. Nele se encontram 

as formas de abordagem (cap. 2), no qual são descritas as técnicas utilizadas, 

seguidas da análise de cada uma delas: técnica (cap. 3), percepção e 

comportamento ambiental (cap. 4), apresentando seus resultados, além das 

relações entre os resultados obtidos, e apresentando a discussão dos resultados 

obtidos (cap. 5).



1. O PROBLEMA E SEU  CONTEXTO.

1.1 Tendências das famílias contemporâneas.

A família brasileira tem sofrido modificações significativas nos últimos tempos. 

Estas modificações têm sido objeto de inúmeras pesquisas nas ciências humanas e 

sociais. Embora não seja objeto deste estudo, convém destacar algumas delas, 

consideradas fundamentais para as análises a que iremos proceder nos espaços 

das cozinhas natalenses. Muitos foram os fatores que influenciaram estas 

mudanças, não somente no Brasil, mas em praticamente em todas as grandes 

cidades do mundo ocidental. Novos formatos familiares surgiam destas mudanças, 

enquanto as habitações brasileiras iam sendo construídas nos mesmos moldes do 

século XIX, voltada para acom odar uma família nuclear.

Na história de diversos países do mundo, o processo de 
industrialização tem-se associado, com freqüência, à concentração 
de população em pólos industriais, e a profundas mudanças na 
composição familiar e nas relações entre seus membros. Filhos 
legítimos destes acontecimentos, o nascimento de um modo de vida 
metropolitano, nos séculos XVIII e XIX, e a afirmação da família 
nuclear como modelo familiar moderno, vieram substituir um modo 
de produção anterior, inserida em um modelo econômico que se 
baseava, sobretudo, na mão-de-obra da família extensa. 
(TRAMONTANO, 2002, http://nomads_livraria.com.br). 

Atualmente é cada vez mais freqüente em nossa sociedade  contemporânea 

encontrarmos estruturas familiares divergentes dos padrões tradicionais. Diante 

deste quadro, levando-se em conta que a produção arquitetônica deve considerar as 

relações sociais, arquitetos e projetistas necessitam encontrar outros parâmetros 

que conduzam a modelos de habitações adaptados a estes novos arranjos 

familiares.



  Desde o período medieval, passando pela era industrial, até o início do 

século XX, o modelo de residência adotado em  diversos países, incluindo o Brasil, 

era voltado à família nuclear e patriarcal. Com o passar dos anos, as transformações 

das formas de produção e conseqüentemente na maneira de viver da sociedade, 

alteraram significativamente a moradia. 

Percebe-se a, a olho nu, como a mecanização, na primeira metade 
do século XX, foi gradativamente substituindo a mão-de-obra 
humana no espaço da habitação, e alterando, por exemplo, o status 
da dona de casa, que passou então a gerenciar ou realizar 
pessoalmente muitas tarefas, auxiliada apenas pelas então novas 
máquinas. (TRAMONTANO, 2002, http://nomads_livraria.com.br). 

Além disso, ao contrário do que ocorria no século XIX, cada vez mais inserida 

no mercado de trabalho, a mulher que antes se dedicava  quase que exclusivamente 

aos afazeres domésticos, deixa o lar para fazer parte da força produtiva. Desta 

forma, ela passou a ajudar a prover o sustento familiar, e ganhou a possibilidade de 

obter sua realização profissional.  

Diante deste processo, cada vez mais os indivíduos, sejam homens ou 

mulheres, buscam qualificação e bom desempenho profissional. Durante séculos, 

perpetuou-se o estigma de total responsabilidade da mulher nos afazeres 

domésticos, mesmo que apenas supervisionando, como também cabia a ela a 

educação dos filhos. A mulher contemporânea busca a conciliação do trabalho 

externo, da maternidade e do lar. Ela necessita energia dobrada para tanta 

atividade. Talvez por isso algumas delas acabem deixando o casamento de lado e 

optem pela independente vida de solteira. Cabe àquelas que contraíram matrimônio 

ou que tiveram filhos, a constante tentativa de conciliar a vida doméstica à profissão. 

Até porque a figura da empregada doméstica que “mora” com a família vem 

desaparecendo, e em seu lugar surgiu a profissão da diarista, que possui uma 

jornada de trabalho definida. 

Todas estas mudanças sociais levam a crer que estas conduziram, ao 

surgimento de novos padrões de agrupamentos sociais: famílias monoparentais 

(homens e mulheres separados e seu filhos), casais sem filhos (jovens ou idosos), 

uniões livres (incluindo casais homossexuais), grupos de pessoas co-habitando sem 

laços afetivos ou sanguíneos, pessoas morando sozinhas, pessoas casadas pela 



segunda vez (e todos os filhos, os ‘seus’, os ‘meus’ e os ‘nos sos’). Embora tenham 

surgido vários novos formatos de co-habitar, a da família nuclear ainda é a mais 

encontrada no Brasil, muito embora seja vista de forma renovada, pois a figura do 

pai não é mais necessariamente a de líder, pois ambos os membros do casal 

possuem igual  ou relativa autonomia.  Apesar disso, se no século passado a família 

nuclear representava cerca de 90% dos arranjos familiares, segundos dados do 

IBGE, atualmente este número caiu para 55%, que demonstra uma mudança 

significativa nos padrões de agrupamentos sociais das grandes cidades. É comum 

percebermos que as pessoas independe de sexo, estão cada vez mais optando por 

morar sozinhos, evitando o casamento.  

 Assim, mudam as famílias, mas o ambiente em que residem parece se 

manter intacto. Os arquitetos parecem que foram treinados a repetir sempre 

modelos pré-existentes, numa espécie de padronização da habitação. Embora os 

arranjos familiares tenham sofrido alterações, o modelo tradicional da casa brasileira 

parece não estar completamente ajustada às novas famílias que nela habitam, o que 

se torna ainda mais evidente perante o surgimento de outros modelos de habitação 

multifamiliar, tais como os studios, apartamentos dotados apenas de quarto, 

banheiro, sala, cozinha e área de serviço, os lofts, que resultam do aproveitamento 

de velhos galpões abandonados ou em desuso, como apartamentos de 

pouquíssimas divisões entre os ambientes ou até sem divisão alguma (a Revista 

Época de 02/06/2003 aponta uma nova tendência nesta forma de morar, onde o loft 

seria também utilizado por pessoas de baixíssima renda como um modelo que 

mescla o cortiço ao próprio loft,  habitado por várias pessoas ao mesmo tempo) e o 

próprio apartamento tipo do Plano 100 (que não oferece dependência de 

empregada, nem acesso de serviço), aqui analisados. 

 Neste sentido, será que tais modelos habitacionais atendem às novas formas 

de viver da família contemporânea?

Pensando nisso têm surgido várias novas pesquisas no campo da habitação. 

Por exemplo, em trabalho recente, o Grupo de Núcleos de Estudos sobre Habitação 

e Modo de Vida (Nomads), da Faculdade de Arquitetura da USP de São Carlos, 

sugere que os novos arranjos familiares implicam em mudanças óbvias nos modelos 

habitacionais, tais como reestruturação dos ambientes e suas reais funções 

(TRAMONTANO, 2002,http://nomads_livraria.com.br). Partindo de uma lógica de 

redução espacial, pesquisadores  estão projetando protótipos chamados Unidades 



Experimentais de Habitação, com os quais visam contribuir para o redesenho das 

habitações contemporâneas.

Os protótipos 001 e 002 com dois pavimentos e área em torno dos 54,00m2, foram 

edificados no campus de São Carlos-SP, adotando materiais simples, estrutura em 

madeira, ligadas por elementos metálicos, blocos isolantes termoacústicos pré-moldados 

de terra-palha moldados tal taipa de mão, cobertura em chapas onduladas de fibra de 

vidro. A proposta baseia-se numa maior flexibilidade na edificação. A cozinha, por 

exemplo, está situada no pavimento térreo e ao invés de um ambiente fechado, ela se 

assemelha a um grande armário, onde os equipamentos podem ser ocultados.

O costume de receber visitantes na cozinha pode, nesse caso, 

ganhar o conforto que lhe falta na habitação convencional, já que o 

simples fechamento das portas dobráveis oculta a bancada e 

equipamentos, qualificando a área central como lugar de recepção. 

(TRAMONTANO, 2002, http://nomads_livraria.com.br). 

Contudo, convém lembrar que  a esses modelos experimentais, idealizados 

por arquitetos em busca de novos arranjos espaciais, provavelmente, as famílias de 

classe média paulista não se adaptariam facilmente. Talvez usuários jovens ou 

pessoas que morassem sozinhas se adaptassem bem. Neste sentido fica cada vez 

mais evidente a necessidade de observação do tipo de usuário que irá habitar as 

unidades, considerando as características específicas de seu perfil na adoção de 

soluções arquitetônicas. 

Seguindo os passos das transformações, o espaço doméstico precisa se 

readaptar a sua nova realidade: ambientes menores, com pouca mobília e mais 

praticidade. A cozinha então, precisa ser repensada, pois deve ser prática a ponto 

de diminuir o trabalho doméstico, para que sobre tempo para as demais atividades. 

Muito embora, a cozinha ter sido considerada por anos palco de atividades 

unicamente do universo feminino, convém ressaltar que os novos modelos de 

arranjos familiares e a novas formas de relações sociais, apontam a inserção do 

homem na vida doméstica, tanto como parceiro, como também responsável pela 

alimentação da família.



Assim, a busca por modelos ou formas distintas de habitar só poderão ser 

mais bem compreendidos quando houver a consciência de que é necessário 

considerar a realidade local e o uso de cada cômodo da moradia. Portanto, se 

surgiram novas configurações familiares, o modelo habitacional vigente deve ser 

repensado a fim de se ajustar às necessidades de seus habitantes.

O modelo proposto pelo Plano 100, por exemplo, busca a diminuição das 

unidades habitacionais e assim reduzir os custos da construção, e em contra partida 

proporciona um aumento de área significativo nos espaços de convivência e de 

serviço concentrados no pavimento térreo, oferecendo aos seus usuários grandes 

áreas verdes comuns de lazer e entretenimento.

Todas estas mudanças ocorridas nas habitações estão conduzindo novos 

estudos e avaliações que visam encontrar soluções que proporcionem melhorias no 

espaço projetado. A APO (Avaliação Pós-Ocupação) é uma destas pesquisas 

avaliativas que possui como um de seus principais objetos de estudo a habitação, 

devido as  constantes transformações que nela ocorrem.



1.2 A Cozinha em questão.

Ao longo da história muitas foram as transformações ocorridas na arquitetura 

residencial. No Brasil, a arquitetura do início do século XX foi influenciada pelo 

modernismo em sua produção; contudo, seus princípios não foram absorvidos 

totalmente, pois as heranças sócio-culturais eram muito fortes. Como os demais 

compartimentos da casa, a cozinha também sofreu diversas alterações, dentre elas 

a incorporação de um outro ambiente, a copa. Embora não fosse comum, diversas 

construções contavam com a copa para auxiliar a cozinha. Em algumas casas, a 

copa aparecia como uma saleta destinada apenas ao almoço, ou um local para o 

preparo de refeições ligeiras (LEMOS, 1976).  Noutras construções, ela era o local 

de serviços, onde a ‘copeira’ lavava os utensílios usados nas refeições. De fato, a 

copa, ambiente não previsto na arquitetura modernista, era utilizada como local 

destinado às refeições nas casas menores e mais simples, cujas famílias não 

dispunham de um grande poder aquisitivo. Após as refeições, a família aí 

permanecia para um convívio de todos os membros, transformando o local em uma 

sala de estar. Como a copa sempre esteve anexa à cozinha, sua função incorporou-

se hoje às atuais cozinhas das residências. Dela nasceu o hábito de transformar o 

lugar das refeições num ponto de encontro da família, característica marcante na 

evolução das cozinhas brasileiras. 

 Hoje a cozinha contemporânea em muito se assemelha a um escritório: tudo 

é arrumado de maneira que os objetos sejam escondidos nos armários, uma solução 

organizada. Na busca de praticidade e de ter todo o equipamento à mão, nossas 

atuais cozinhas, comportam cada vez mais uma grande quantidade de 

eletrodomésticos que a cada dia são (re) inventados. Ao mesmo tempo em que é 

preciso acomodar fogão, microondas, freezer, geladeira, exaustor, gelágua, lava-

louça, triturador de sólidos, processador, batedeira, etc., assiste-se a uma gradual 

diminuição da área total do cômodo em função das próprias condições sócio-

econômicas da população e das imposições do mercado imobiliário. Diante disso, 

podemos de um modo geral, considerar a cozinha de hoje como sendo “pequena” 

para comportar os equipamentos próprios do ambiente   



Desde a descoberta da eletricidade até os dias atuais, a evolução dos

equipamentos domésticos é cada vez mais veloz. Hoje a produção industrial dos 

eletrodomésticos, está voltada mais especificamente para a cozinha, tornando-a um 

dos principais alvos do mercado. Atualmente se investe muito nos produtos voltados

para a cozinha, envolvendo equipamentos aprimorados e produtos lançados para

um público consumidor exigente (FIGURA 01).  Com mais tecnologia à disposição, as

indústrias nacionais passam a investir não só na eficiência e funcionalidade dos

seus produtos, como também na qualidade visual dos mesmos e na propaganda, 

enquanto forma de influenciar os consumidores. Surge assim, uma espécie de 

“moda” rel acionada aos aparelhos eletrodomésticos, acompanhando as diversas

tendências a nível mundial (Visual “clean”, mais lim po, cores mais claras, outras 

vezes tons mais coloridos, peças simples e sem adereços, peças de design mais

rebuscado) com o intuito de alcançar maiores vendas. 

FIGURA 01 – Um modelo de cozinha contemporânea.

Fonte: Site http://www.kit chens.com.br

Considerando que, se por um lado, as dimensões dos eletrodomésticos

condicionam o espaço resultante da cozinha, e que por outro, o dimensionamento

das cozinhas contemporâneas determina as dimensões dos novos eletrodomésticos, 

decorre dessa relação uma certa incompatibilidade de acomodação da quantidade

de equipamentos à área das cozinhas, que têm sofrido reduções bastante 



significativas. Neste sentido, a definição do usuário da cozinha apontaria qual a 

quantidade de equipamentos e que tipos são mais utilizados. Se por exemplo, é a 

dona de casa que cozinha, nota-se uma tendência em adquirir o máximo de 

eletrodoméstico possível, pois ela busca praticidade e redução de seus afazeres 

domésticos. Por outro lado, se há a figura da empregada doméstica, diarista ou 

cozinheira, essa tendência já não é tão forte assim.

As cozinhas são projetadas seguindo o princípio da padronização, tendo 

como fonte principal o dimensionamento do equipamento. O principal problema de 

cozinhas padronizadas não considerar o padrão de vida, as condições climáticas, a 

cultura e, principalmente, as características físicas dos diferentes grupos de 

usuários. Então, como adotar  modelos ou padrões ideais, desconsiderando que os 

usuários podem  guardar entre si diferenças de medidas, geneticamente delimitadas 

pela diferença de sexo, idade e a própria constituição física? É preciso buscar no 

usuário as referências para uma projetarmos cozinhas mais humanizadas. 

Por outro lado, além da adoção de modelos padronizados e da incorporação 

de grande quantidade de eletrodomésticos, da mudança de hábitos familiares, em 

cozinhas em espaços exíguos, convém também considerar que a redução de suas 

medidas espaciais deriva também de questões econômicas, que se reflete na 

construção civil e no aspecto imobiliário. Os ambientes são reduzidos para diminuir o 

custo da obra, mesmo que comprometam seu uso. Seria, então, oportuna a 

definição por parte dos projetistas e pesquisadores, de um modelo de habitação que 

compatibilizasse o uso atual das moradias, adaptadas às “novas” formas de 

agrupamento familiar,diminuindo os custos na construção das habitações. 



1.3 Os edifícios de apartamentos em Natal-RN. 

 Quando se fala em habitação, logo se imagina uma casa (seja ela térrea ou 

com vários pavimentos, simples ou cheia de ornamentos), embora muitas sejam as 

formas de habitar.  Para CORONA & LEMOS (1989, p.257) habitação é: “qualquer 

lugar ou abrigo que proteja o homem”. Sem que haja a necessidade de um maior 

aprofundamento deste assunto, convém apenas destacar que, do ponto de vista 

deste trabalho, será considerado residência o local de moradia mais ou menos 

permanente, de um indivíduo ou grupo de pessoas.

 As moradias podem ser subdivididas em individuais, chamadas unifamiliares, 

e as coletivas denominadas multifamiliares. As células de morar, sejam elas 

individuais ou coletivas, podem ser térreas ou em vários pavimentos.  

Com a mudança dos padrões familiares e a possibilidade de criação de 

habitações para pessoas que morassem sozinhas, surgiu a oferta de modelos 

habitacionais mais compatíveis com as novas famílias. Dentre os vários modelos 

propostos, o apartamento do tipo ‘studio’, é uma forma de habitação bastante 

simples que adota um único quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, e em 

alguns deles a cozinha é conjugada à sala através de uma bancada do tipo 

‘americano’. Todavia, para moradores solt eiros (ou casais sem filhos) que possuem 

uma maior renda e buscam mais conforto, foi construído outro modelo, o Apart-

hóteis ou Flat, que é um edifício que dispõe dos mesmos serviços de um hotel (e a 

mesma classificação também), sob uma administração central, e com a diferença 

que a suíte do hotel foi substituída por um apartamento do tipo ‘stand’. 

 Como as possibilidades de formas de habitar são inúmeras e adaptáveis, os 

anos noventa trouxeram consigo outra alternativa de habitação, ainda voltada para 

os solteiros ou casais sem filhos, os Lofts. O loft surgiu em Nova York nos anos 

sessenta como moradia de artistas pobres. Estes artistas aproveitavam velhos 

galpões abandonados ou em desuso, em apartamentos com pouquíssimas divisões 

entre os ambientes (ou até sem divisão alguma). E nesta habitação era também 

definido um espaço para o ateliê. Depois de um certo tempo, esse modelo de 

habitação foi se transformando em um local mais sofisticado, e adotado por outros 



profissionais, que gostaram da idéia de poder trabalhar em casa. As tendências do 

mundo contemporâneo sugerem que a habitação não deveria quebrar as barreiras 

funcionais dos ambientes, de modo que o loft apresenta estas características por se 

tratar de uma habitação com um único grande vão, cujo espaço doméstico, à 

exceção do banheiro, é definido apenas pela mobília diferenciada em cada local, 

conforme sua função. No Brasil, o loft foi visto e adotado como moradia de pessoas 

de maior poder aquisitivo, sendo construídas em áreas mais nobres das zonas 

urbanas. Contudo, em recente artigo da Revista Época (em 02/06/2003), observa-se 

uma outra tendência do uso desta forma de morar onde o “loft” vem sendo também 

utilizado por pessoas de baixíssima renda. Na tentativa de revitalizar algumas zonas 

comerciais ou industriais em desvalorização nos grandes centros urbanos, através 

de uma nova proposta de uso, alguns projetistas apontam possíveis soluções para o 

problema habitacional para a população de baixa renda. Assim, antigos galpões são 

então reformados e subdivididos, os transformando em vários espaços residenciais. 

Seria, na verdade, um modelo que mescla o cortiço ao loft, pois o grande galpão é 

habitado por diversos núcleos familiares. Contudo, seria oportuno ressaltar que este 

novo modelo ainda não adotado nas grandes metrópoles nordestinas, de maneira 

que não se sabe ainda se o seu uso seria bem aceito pela população. 

Independente da região, observa-se que ao longo dos anos  no Brasil, os 

edifícios residenciais foram se tornando cada vez mais luxuosos e seguros, levando 

as famílias a enxergarem uma forma mais privativa, segura e confortável de habitar, 

fazendo do apartamento um modelo habitacional bastante utilizado pelas pessoas. 

Os avanços da tecnologia oferecem a cada vez mais recursos e técnicas 

construtivas que dotam os edifícios de equipamentos cada vez melhores; chamados 

“edifícios inteligentes”, monitorados pela voz ou imagem do homem, são a “febre” do 

momento e dispensam quaisquer comentários.

Em Natal, as construções seguem, em geral, os mesmos moldes presentes 

no resto do país. Hoje, a cidade dispõe de diversos padrões de edifícios projetados 

para atender a todas as exigências do mercado. Dentre a classificação dos diversos 

tipos de unidades multifamiliares encontra-se, em Natal, os Edifícios de 

Apartamentos convencionais de dois ou mais quartos, os Condomínios de Edifícios 

de Apartamentos, os apart-hóteis, também denominados Flats e os Apartamentos do 

tipo “studio” (mais recentemente). 



 Até o início dos anos oitenta, a verticalização da cidade era modesta, ainda 

não envolvendo um número grande de edifícios de apartamentos. Os edifícios 

começaram a ser edificados em bairros nobres, como Cidade Alta e Petrópolis, 

ambos situados na Zona Leste. Com o passa r dos anos, esse fenômeno difundiu-se 

praticamente em todas as zonas de Natal. Porém, a Zona Sul foi o setor que 

apresentou maior adensamento por parte dos edifícios.  É possível encontrar em 

Natal tanto edifícios com muitos pavimentos, agrupados em condomínios fechados 

ou não, e blocos de apartamentos com apenas três pavimentos. Estes, em geral, 

são voltados para a população de média renda e possuem poucos pavimentos a fim 

de minimizar os custos construtivos e de manutenção, abolindo o elevador. Os 

condomínios de apartamentos habitados pela classe mais abastada possuem em 

geral, área de lazer, circuito fechado de televisão e outros itens ligados ao conforto, 

segurança e privacidade das famílias que neles habitam, já os condomínio mais 

populares não dispõem de tantos itens tendo sido construídos em larga escala, que 

por si só já justifica seu baixo custo. 

Buscando analisar o desempenho de apartamentos natalenses edificados na 

década de noventa, foi realizada uma pesquisa intitulada Falando na Cozinha – uma 

análise de desempenho de cozinhas de apartamentos em Natal-RN 

(ALBUQUERQUE, 1999) que verificava quais eram as tendências dos apartamentos 

de Natal no que se refere à importância do setor de serviço (mais especificamente a 

cozinha) em termos de área, para o restante do apartamento, procurando também 

respostas nas questões sócio-culturais locais. Nesta pesquisa, foram comparadas as 

áreas das cozinhas às áreas totais de dezesseis apartamentos construídos em Natal 

entre as décadas de oitenta e noventa, cujas áreas variavam de 53,00 m2 (o de 

menor porte) a 280,00m2 (de maior porte). 

Analisando a TABELA 01 e o GRÁFICO 01, é visto que nos apartamentos 

analisados a área da cozinha é inferior a 11% da ár ea total do apartamento, sendo 

que um terço destes possuem um percentual de área da cozinha na faixa de 7%. 

Estes apartamentos são considerados de grande porte por apresentarem as maiores 

áreas, na faixa dos 200,00m2.

 Percebe-se que a maioria dos apartamentos cujo percentual de área da 

cozinha equivale a 10% são os de menor área total, de modo que suas cozinhas são 

muito pequenas, com áreas na faixa compreendida entre 5,70m2 e 8,50m2.  Por 

outro lado, nos apartamentos com maior área (acima de 200,00 m2) o percentual da 



cozinha tende a decrescer, ficando entre 5,9 e 9,5% do total de área útil, e oscilando 

entre 15 e 20 m2.

TABELA 01 – Percentual de Áreas (Ocupação da Cozinha em relação à Área Total 

do Apartamento) 

Edificação Área Útil 
Total m2

Área Útil 
da

Cozinha
 m2

% da 
Cozinha

Área da 
Despens

a e/ou 
Louçaria

Área Total 
(Coz. + 
Desp. + 
Louç.)

% Total 
(Cozinha

+ Anexos)

Ed. Kennedy 52,90 5,76 10,89% - 5,76 10,89%
Plano 100 59,36 6,11 10,29% - 6,11 10,29%
Cond. Serra do 
Cabugi

58,53 6,00 10,25% - 6,00 10,25%

Ed. Conisa 62,77 6,03 9,61% - 6,03 9,61%
Ed. Régulo 
Tinôco

80,62 8,58 10,64% - 8,58 10,64%

Morada Caminho 
do Mar 

102,27 7,20 7,04% - 7,20 7,04%

Morada Sousa 
Neto

119,06 8,40 7,06% 2,04 10,44 8,77%

Condomínio
Mykonos

126,40 12,60 9,97% - 12,60 9,97%

Ed. Odorico 
Ferreira

153,97 12,15 7,89% - 12,15 7,89%

Ed. Tancredo 
Neves

185,34 18,83 10,16% 2,96 21,79 11,76%

Ed. Maria 
Auxiliadora

194,34 15,55 8,00% 2,23 17,78 9,15%

Ed. Manoel 
Gonçalves

214,84 20,46 9,52% 1,95 22,41 10,43%

Ed. Johann 
Strauss

231,56 18,43 7,96% - 18,43 7,96%

Ed. Residencial 
Passos

252,52 15,00 5,94% 4,49 19,49 7,72%

Ed. Kátia 
Fagundes

278,84 16,62 5,96% 2,25 18,87 6,77%

Ed. Saint 
Germain

280,08 20,04 7,16% - 20,04 7,16%

* Edifícios construídos nas décadas de 80 e 90. 

Fonte: ALBUQUERQUE, 1999. 
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GRÁFICO 01 – Comparativo de ocupação de cozinhas (+ área afins) em relação área

total do apartamento.

Fonte: ALBUQUERQUE, 1999.

Assim, relacionando a área total dos apartamentos estudados com a área das 

suas cozinhas, verificamos que as cozinhas dos apartamentos de menor área 

ocupam um percentual maior de sua área total que os apartamentos maiores, com 

exceção de duas unidades que contam com o auxílio da despensa ou da louçaria.

Vale salientar que os maiores apartamentos analisados, o Residencial Passos e o 

Ed. Kátia Fagundes, também contam com o acréscimo da despensa e/ou da 

louçaria, enquanto áreas de apoio à cozinha e ainda assim não apresentam altos

índices percentuais, ao contrário, indicam os menores índices. É possível constatar 

também que, de modo geral, à proporção que os apartamentos aumentam em área 



diminui percentualmente a relação entre a área das cozinhas e área total da 

unidade.

 Ainda analisando a mesma tabela e gráfico, diante de uma amostra de quinze 

unidades multifamiliares, apenas 40% dos  apartamentos conta com uma área 

auxiliar a cozinha, seja uma despensa, uma louçaria, ou ambas. Os apartamentos 

que contam com ambiente auxiliar são justamente aqueles que possuem um padrão 

mais elevado, sendo voltados para uma camada da sociedade com mais recursos.       

   Dando continuidade a pesquisa sobre o desempenho do espaço, a partir 

dessa breve análise e diante das informações obtidas, partiu-se para a escolha de 

uma dessas unidades habitacionais para a realização de um estudo mais 

aprofundado. Um apartamento de dimensões mínimas, com área em torno de 

60,00m2 pareceu ser o mais recomendado para a realização do trabalho, uma vez 

que sua cozinha representa grande comprometimento da área útil total, embora seja 

pequena. Por isso mesmo, foram escolhidos como objeto de estudo dois 

condomínios do Plano 100, cuja área dos apartamentos equivale a 59,26m2, sendo 

as cozinhas conjugadas à área de serviço, totalizando área de 8,84m2.

 Dentre os vários modelos de habitações multifamiliares edificadas nestes 

últimos anos em nosso país, talvez o modelo sugerido pelo Plano 100 (nome 

atribuído na cidade de Natal) venha sendo um dos mais utilizados em nossa cidade. 

Trata-se de um modelo europeu incorporado pelos estados do Sul e Sudeste do 

país, e agora implantado em Natal por uma grande construtora (ECOCIL). Este 

modelo refere-se a um condomínio verticalizado de apartamentos residenciais, que 

congrega vários edifícios e é dotado de áreas de lazer comuns, além de infra-

estrutura básica e segurança. Sua planta “tipo” adota, entre outras características, 

um único acesso ao apartamento, excluindo o acesso de serviço e a dependência de 

empregada, oferecendo apenas um vestiário para a suposta diarista, em geral no 

pavimento térreo de cada torre. 

 Uma vez implantado em Natal, o condomínio recebeu o nome de Plano 100

devido à forma de aquisição do imóvel, financiado em cem meses.  Tal proposta 

surgiu em agosto de 1994, através da ECOCIL - Empresa de Construção Civil Ltda, 

que o propagou como um modelo de moradia ideal para os novos tempos. Através 

de forte propaganda, a construtora/incorporadora, divulgou o empreendimento em 

diversos segmentos da mídia local. Em anúncios de jornais desta época, oferecia-se 

ao futuro proprietário uma oportunidade de aquisição de um imóvel que dispunha de 



conforto, funcionalidade e qualidade, contando com o compromisso, a garantia e a 

credibilidade da incorporadora. Nestes anúncios eram expostas afirmações de 

pessoas de diversos segmentos da sociedade local, que haviam adquirido o imóvel, 

ressaltando a qualidade do empreendimento. Além disso, também era difundida a 

garantia de cumprimento dos prazos de entrega do imóvel. (ANEXO 01 - 

Propaganda da Época)

 O primeiro condomínio Plano 100 construído, o “Villaggio di Roma”, seguia as 

tendências do mercado globalizado. Os arquitetos Felipe Bezerra e Flávio Góes 

projetaram um modelo de apartamento seguindo os moldes das últimas propostas 

edificadas no sul do país, com forma compacta, contendo uma única entrada e 

localizado em uma área urbana de grande valorização imobiliária, o bairro de Lagoa 

Nova, esquina da Rua Romualdo Galvão com a Av. Amintas Barros.

Este condomínio contém nove blocos de apartamentos, cada um deles 

identificado por nome e letra, que vai do A ao I, dispostos em sentido paralelo a uma 

das vias circundantes, formando um ângulo de 45º com o ei xo norte-sul. Frente à 

orientação geográfica os apartamentos de números pares estão voltados para a Av. 

Amintas Barros (à sudeste), ficando os de números ímpares voltados para a R. 

Romualdo Galvão (noroeste) (FIGURAS 02, 03 e 04). 

O condomínio possui dois acessos de veículos e pedestres, dotadas de 

guaritas equipadas de circuito interno de TV. Além dos nove blocos de 

apartamentos, há garagens externas, jardins e praças.  As áreas de lazer e de 

convívio dos condomínios fechados, quer sejam eles horizontais ou verticais, visam 

suprir as áreas de lazer individuais das moradias unifamiliares, em grandes áreas 

livres comunitárias, diminuindo o custo da construção. Esta redução é repassada no 

valor total do imóvel (FIGURA 05 – Entrada do Cond. Villaggio di Roma).   Cada 

bloco possui 09 (nove) andares, com 04 (quatro) apartamentos tipo cada, 

perfazendo 36 módulos por bloco, e 324 no total.



FIGURA 02 – Mapa da cidade de Natal-RN.
Fonte: CAERN (Cia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte), 2001.



FIGURA 03 – Cond. Villaggio di Roma (Av. Romualdo Galvão). 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.

FIGURA 04 –  Cond. Villaggio di Roma (Av. Amintas Barros).

Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.



Os edifícios foram construídos sobre pilotis, parcialmente utilizados como

garagem, sendo a outra parte ocupada com recepção, salão de festas e banheiros

sociais e vestiários para funcionários. As demais vagas se encontram em uma área 

descoberta do condomínio, atualmente em vias de receber cobertura independente

(FIGURA 06 – Vista dos Edifícios do Cond. Villaggio di Roma). O sistema construtivo

adotado foi em estrutura de concreto-armado com vedação em alvenaria de blocos

de cimento auto-portantes. As lajes dos pavimentos são de concreto armado

moldadas “in loco”. As paredes internas em alvenaria convencional, receberam

acabamento em reboco de gesso, pintado com tinta látex, exceto banheiros e

cozinha que receberam azulejos, sendo que a cozinha só recebeu azulejo em uma 

das paredes. Foi adotado pelos moradores piso cerâmico em todos os ambientes, 

pois os apartamentos eram entregues sem revestimento de piso. As fachadas foram 

revestidas com textura e suas esquadrias são em alumínio e vidro translúcido, do

tipo “de correr”. 

FIGURA 05 – Entrada Principal do Cond.

Villaggio di Roma (Av. Romualdo Galvão).

Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.



FIGURA 06 – Vista dos Edifícios do  Cond. Villaggio di Roma. 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.

Internamente, o apartamento tipo está dividido em 10 (dez) ambientes: hall de 

entrada, sala em dois ambientes (estar e jantar), Cozinha com área de serviço

conjugada, um único banheiro, circulação, dois quartos, escritório e terraço, num 

total de 59,36 m2 (FIGURA 07).



PLANTA  A

QUARTO QUARTO QUARTO QUARTO

VARANDAVARANDA

FIGURA 07 – Planta do Apartamento Tipo do Condomínio Villaggio di Roma 

Fonte: ECOCIL, 1993. 

A forma volumétrica adotada no partido arquitetônico do Cond omínio Villaggio

di Roma não ofereceu grandes variações em sua composição plástica. A solução se

baseou em um conjunto de edifícios semelhantes, do tipo “caixão”  com um frontão

triangular fazendo uma breve alusão à arquitetura clássica, mas em proporções

distorcidas.

Tamanho foi o sucesso nas vendas do primeiro Plano 100 que, em pouco 

tempo, a Ecocil lançou mais dois condomínios construídos em área próxima ao

primeiro. Chegam então o Villaggio di Milano e o Villaggio di Firenze, situados na rua



Rui Barbosa, também no bairro de Lagoa Nova, seguindo a mesma filosofia e

conceito e solução volumétrica do anterior. Porém, há uma pequena diferença, pois 

estes últimos têm três quartos, sendo um suíte, permitindo o atendimento das 

necessidades de famílias maiores.

O terceiro Plano 100 foi implantado quatro anos depois, agora em outro setor 

da cidade. O Condomínio Califórnia Gardens, projetado pelos mesmos arquitetos, foi 

construído em uma área crescente expansão, no bairro de Nova Parnamirim, 

estando localizado em uma das mais importantes vias da Zona Sul de Natal, a Av. 

Ayrton Senna (FIGURA 08 – Localização dos Condomínios Califórnia e Flórida 

Gardens). Possui apenas 03 (três) blocos de apartamentos, identificados por nome e 

número, que vai do 07 ao 09, porque a numeração inicial dos blocos, indo de 01 a

06, será agrupado ao Flórida Gardens, seu vizinho. Cada bloco contém 04 (quatro) 

apartamentos tipo, dispostos em 15 (quinze) andares, num total de 180

apartamentos. O condomínio possui um único acesso de veículos e pedestres, e 

guarita equipada de circuito interno de TV e central telefônica, capaz de receber 

chamadas externas e transferi-las para qualquer dos apartamentos. Quanto ao 

sistema construtivo e materiais adotados, o Condomínio Califórnia Gardens segue o

mesmo padrão dos demais condomínios do Plano 100. Internamente, o apartamento 

tipo está dividido em 11 ambientes, agora dispondo de uma suíte (acrescentando um

banheiro), embora a área total do apartamento continue a mesma (Figura 09).

FIGURA 08 – Localização do Cond. Califórnia Gardens.

Fonte: Ecocil, 1998. 



PLANTA  B 

VARANDAVARANDA

VARANDA VARANDA

Figura 09 – Planta do Apartamento Tipo do Condomínio Califórnia Gardens.

Fonte: Ecocil, 1998. 

Os edifícios foram construídos sobre pilotis, ocupado com recepção, salão de 

festas e banheiros. Todas as vagas e estacionamento se encontram em área 

descoberta (FIGURA 10 – Entrada do Cond. Califórnia Gardens). O sistema 

construtivo adotado foi o mesmo: estrutura de concreto-armado com vedação em 

alvenaria de blocos de cimento auto-portante, lajes em concreto armado moldadas

“in loco”, paredes internas em alvenaria  convencional e acabamento em reboco e

gesso com pintura em tinta látex, exceto banheiros e cozinha que receberam

azulejos.



Assim como as cozinhas do Villaggio di Roma, as cozinhas do Califórnia

Gardens só receberam azulejo em uma das paredes (onde ficam a bancada com pia

e o tanque de lavar). O piso adotado foi o do tipo cerâmico (todos os ambientes). As

fachadas foram revestidas de textura e suas esquadrias são em alumínio e vidro

translúcido, do “tipo de correr”

    Figura 10 – Entrada do  Cond. Califórnia Gardens (Av. Ayrton Senna).

    Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.

Os blocos de apartamentos do Califórnia Gardens estão, assim como o 

Villaggio di Roma, distribuídos dispostos em sentido paralelo a uma das vias ao qual 

está inserido, formando um ângulo de 45º com o eixo norte-sul, logo os



apartamentos de números pares estão voltados para a Av. Ayrton Senna (à

noroeste), ficando os de números ímpares voltados para a Cidade Verde (sudeste). 

Desta vez, a forma volumétrica adotada no conjunto de edifícios, não mais

utilizando o frontão triangular tão característico das três primeiras propostas, mas 

manteve a solução volumétrica tipo do tipo “caixão”, adotando alguns elementos

decorativos e de cores fortes na composição de sua fachada (FIGURA 11 – Vista do 

Edifício do Cond. Califórnia Gardens). 

FIGURA 11 – Vista do Edifício do Cond. Califórnia Gardens.

Fonte: Ecocil, 1998.

O quarto condomínio tipo Plano 100 implantado em Natal está em fase de 

construção, o Flórida Gardens e está sendo construído em terreno situado também 

na Av. Ayrton Senna, vizinho ao Califórnia Gardens (ANEXO 02 - Propaganda do 



empreendimento). Ao seu término, 120 famílias estarão vivendo nesse tipo de

empreendimento (FIGURA 12 – Obra do Cond. Flórida Gardens). 

FIGURA 12 –Obra do Cond. Flórida Gardens.

Fonte: Ecocil, 1999.

Por ser um modelo de edificação multifamiliar diferente dos modelos

implantados anteriormente em Natal, já que dispõe de um único acesso ao

apartamento (sem a entrada de serviço), por possuir a cozinha conjugada à área de

serviço, e ainda, por não haver dependência de empregadas, escolhemos este tipo 

de condomínio como alvo de investigação no campo dos estudos referente à 

qualidade das habitações. Além disso, tal opção deve-se a podermos contar com 

vários empreendimentos de mesmo projeto, edificados em setores distintos da 

cidade e em períodos de construção diferentes variáveis que permitiram uma 

avaliação mais completa do uso das cozinhas analisadas.  Por outro lado, convém



ressaltar que o modelo de cozinha padrão foi outro fator que influenciou a escolha 

do objeto de estudo, indicando poucas variações em seu layout.

 Os moradores dos empreendimentos podem ser considerados como 

pertencentes à classe média, pois os condomínios são habitados por famílias cuja 

faixa de renda não é muito elevada (10 a 20 salários mínimos) e contam com bom 

nível de escolaridade. Em ambos os condomínios, os apartamentos são em sua 

maioria habitados por famílias nucleares tradicionais e com filhos em idade escolar, 

nos quais o casal trabalha e conta com a ajuda de uma diarista para os trabalhos 

domésticos.



2. FORMA DE ABORDAGEM 

A procura crescente por mecanismos de controle de qualidade na produção 

espacial conduziu a inúmeras pesquisas que tentam retratar o real uso dos espaços 

produzidos. Desta forma, os pesquisadores passaram a observar seus objetos de 

estudo não apenas com base num “olhar” crítico, mas, acrescentando a esta, a 

importante opinião do usuário, ou seja, como este último percebia e interagia com o 

espaço por ele ocupado. Tal linha de trabalho pressupõe que o ponto de vista do 

usuário traz informações realistas acerca da relação pessoa-ambiente, facilitando a 

produção de espaços compatíveis com seu uso, bem como correções nas maiores 

distorções encontradas. Ora, se os arquitetos projetam ambientes que oferecem 

funcionalidade e conforto, dentro de parâmetros estéticos que os tornem visualmente 

agradáveis, é necessário, acima de tudo, saber se estes espaços atendem 

satisfatoriamente quem os ocupam.

 É bem verdade que a avaliação técnica não deve ser descartada, ao contrário, 

ela deve ser associada a outras formas de avaliar o espaço, verificando não só os 

aspectos técnico-construtivos e funcionais, como também, os elementos de ordem 

estética e comportamental. Assim, a fim de confrontar tal gama de fatores, a APO – 

Avaliação Pós-Ocupação, se baseia em multimétodos, e tem como meta promover 

intervenções que propiciem melhorias na qualidade de vida daqueles que utilizam um 

dado ambiente, bem como catalogar informações sobre os as relações entre os 

ambientes e o comportamento das pessoas. Sua aplicação contribui para modificar uma 

situação espacial, seja a curto, médio ou longo prazo, podendo, ainda, subsidiar 

possíveis modificações nas normalizações ou prescrições relativas a um determinado 

lugar.

As primeiras pesquisas realizadas nessa área ocorreram em países, como 

Alemanha, Grã-Bretanha, Japão, França e Estados Unidos, a partir da segunda metade 

do século XX (ORNSTEIN, 1990). Apenas na década de setenta a América Latina 

passou a aplicar este conjunto de métodos avaliativos em pesquisas no campo, e no 

Brasil, as primeiras pesquisas que utilizaram as ferramentas da APO ocorreram na 



década de oitenta, pelos pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de 

São Paulo (FAU–USP). Atualmente, apesar da FAU-USP concentrar um maior número 

de pesquisas nesta área, existe outros núcleos no país que também desenvolvem 

pesquisas aplicando a APO, como as Universidades Federais do Rio Grande do Sul, de 

Santa Catarina, do Rio de Janeiro e de Pernambuco (ELALI, 2001). 

Os aspectos analisados em uma APO, cuja variação é função do objeto e dos 

objetivos de pesquisa, podem ser divididos em técnicos (ou físicos), Funcionais, 

comportamentais, estéticos ou econômicos.  As APOs técnicas avaliam aspectos 

construtivos, condições de conforto, segurança, consumo energético e condições de 

manutenção. As funcionais avaliam dimensionamento, fluxos, acessibilidade e 

possibilidade de realização se atividades. As APOs comportamentais verificam 

aspectos ligados às ações do usuário no espaço analisado, avaliando as relações 

sociais, o uso real x uso previsto, suas satisfações e aspirações. As APOs de ordem 

econômica tratam de averiguar os aspectos de custo da construção em relação à 

manutenção do ambiente, enquanto que as APOs estéticas se referem à percepção do 

usuário com relação à imagem apreendida do ambiente, desde o uso de materiais até 

as cores adotadas. (RABINOWICH, 1984). 

Atualmente, estão sendo desenvolvidas no Brasil diversas pesquisas no campo 

da habitação que utilizam as técnicas de APO em sua abordagem metodológica. Dentre 

elas é possível citar alguns trabalhos apresentados no último NUTAU (Núcleo de 

Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura em Urbanismo), ocorrido em São Paulo no ano 

de 2002. O primeiro a ser destacado é a pesquisa de título Avaliação Pós-Ocupação 

em Edifício Residencial Classe Média (alta): aspectos metodológicos e resultados (IMAI 

et al, 2002) desenvolvida em Londrina-PR, que procurou apontar os níveis de 

satisfação dos usuários em relação à unidade e às áreas comuns; a segunda pesquisa  

denomina-se Avaliação Pós-Ocupação em Residências Unifamiliares em Blumenau-SC,  

que analisou as edificações nos aspectos construtivos e de conforto do ambiente, e a 

terceira é a APO nos Conjuntos Habitacionais – Estudo de Caso: Programa 

Prover/Conjunto Vila da Paz, desenvolvida em São Paulo junto à população de baixa 

renda, que buscou aferir os níveis de satisfação dos moradores em relação a 

verticalização e à urbanização das favelas. Todos estes trabalhos, independente das 



características da edificação e do usuário, ou do objetivo a ser desenvolvido, se 

apoiaram na opinião/visão dos usuários para obter suas respostas.

Além das inúmeras pesquisas científicas desenvolvidas atualmente pelos 

pesquisadores no campo da habitação, duas novas publicações sobre o mesmo tema 

foram recentemente editadas: Inserção Urbana e Avaliação Pós-Ocupação (APO) da 

Habitação de Interesse Social (ABIKO & ORNSTEIN, 2002) e Avaliação Pós-Ocupação: 

métodos e técnicas aplicados à habitação social (ORNSTEIN & ROMÉRO, 2003). 

Ambas as publicações demonstram o crescente interesse pelo desenvolvimento de  

pesquisas voltadas para as habitações, devido as constantes alterações que estas 

sofrem em sua configuração espacial, bem como na relação de uso do espaço por 

parte de seus habitantes.

Neste sentido, a busca pelo conhecimento dos aspectos técnicos, construtivos e 

funcionais de uma unidade habitacional, pode ser amplamente complementado, quando 

aliado às informações sobre a forma de apreensão e qual o tipo de relação que existe 

entre os usuários e o espaço onde vivem e desenvolvem atividades.   

Assim, se houver um confronto entre as avaliações de um ambiente construído 

sob os aspectos técnico/funcional e comportamental, o resultado apontará a visão mais 

completa da forma como o usuário utiliza um determinado espaço, averiguando se este 

ambiente foi projetado de maneira a satisfazer a realização de todas as atividades 

previstas para nele ocorrerem. Além disso, o cruzamento das informações obtidas 

possibilita atingir um resultado mais próximo da realidade, unindo a visão crítica dos 

profissionais da arquitetura e áreas afins, com a visão importantíssima do usuário. 

Baseados nesta hipótese e visando a compreensão dos aspectos funcionais e 

comportamentais do objeto em estudo nessa dissertação, foram adotadas como forma 

de abordagem a avaliação técnica, a percepção ambiental e a análise de behavior 

setting. Através da aplicação de cada um deles, espera-se obter um diagnóstico real do 

uso das cozinhas de habitações multifamiliares de padrão médio.  

2.1 Avaliação técnica



 Dentre as várias formas de verificação da qualidade das edificações produzidas 

ao longo dos anos a avaliação técnica é uma das ferramentas mais utilizadas pelos 

pesquisadores. O termo avaliação “técnica” se deve o fato de ser realizada por 

profissionais da área em estudo. Contudo, é necessário haver uma delimitação dos 

aspectos a serem abordados na análise, para que apenas as informações pertinentes 

ao objeto da pesquisa sejam avaliadas.

 Nessa pesquisa, para que houvesse uma maior coerência no confronto entre a 

visão do pesquisador e a visão do usuário, foram considerados os mesmos aspectos 

para ambos. Assim a avaliação técnica a ser descrita considerou os seguintes 

aspectos: dimensionamento espacial, áreas, materiais construtivos, adequação de 

equipamentos x mobiliários, temperatura ambiente, iluminação, e uso de cores. Estes 

aspectos analisados abordam pontos que, ao serem analisados em conjunto, oferecem 

uma compreensão geral do uso do espaço em estudo. Adotando a classificação de 

ORNSTEIN (1992), os aspectos adotados para a avaliação do Plano 100, se referem à 

análise técnico-construtiva (materiais construtivos, temperatura ambiente e iluminação), 

análise técnico-funcional (áreas, dimensionamento espacial e adequação de 

equipamentos/ mobiliário) e análise técnico-estética (uso de cores). 

 No decorrer das visitas foram analisadas as mesmas cozinhas em que eram 

aplicados os questionários, sendo feitos croquis e fotografias (as mais significativas em 

termos de representatividade). Assim, o aspecto dimensionamento espacial analisou a 

largura, o comprimento, e a área total de cada cozinha, relacionando-as às 

necessidades do usuário e ao programa. Quanto à adequação de equipamentos x 

mobiliários, procurou-se avaliar a posição da bancada da pia, bem como sua altura, 

pois a localização deste elemento é fundamental para o bom funcionamento das 

atividades da cozinha. Além disso, foram verificadas a quantidade de equipamentos e a 

maneira como estão distribuídos no ambiente. No tocante à questão de  materiais 

construtivos, foram avaliados a adoção dos materiais de revestimento do forro, parede e 

piso. Apesar de não terem sido realizadas medições específicas, foi possível realizar 

uma breve avaliação das condições de temperatura ambiente e iluminação natural, 



através da observação “in loco” e a análise da posição do apartamento em relação aos 

pontos cardeais. A avaliação da iluminação artificial foi verificada através do registro da 

iluminação predominante nas cozinhas. O último aspecto avaliado foi o item uso de 

cores, sendo analisadas aquelas que predominavam. 

2.2 Técnicas de percepção ambiental 

A busca pela compreensão do uso dos espaços construídos resultou em 

diversas pesquisas no campo da arquitetura e áreas afins, muitas das quais 

correlacionadas com o campo da psicologia ambiental. Estes estudos apontaram que 

as edificações refletem costumes e características sócio-culturais de seus habitantes, 

de modo que o uso real de um espaço pode ser bem diferente do uso previsto para ele, 

pois as necessidades dos usuários conduzem a forma de utilização espacial.  

Embora seja evidente que as moradias não são simplesmente um 
ambiente físico, mas também ambientes psicológicos, com significados 
particulares, gostos e valores, poucos são os conhecimentos nesta 
área. Somente nos últimos 50 anos é que surgiram estudos e trabalhos 
interessados em desvendar a natureza empírica deste relacionamento 
pessoa-ambiente. Entre os quais surgiu a Psicologia Ambiental, uma 
nova ciência, cujo objetivo é compreender o modo como as pessoas 
interagem com o seu entorno, discutindo influências recíprocas entre o 
ser humano e o meio ambiente e estudando as transformações e inter-
relações, entre a experiência humana e os aspectos pertinentes ao seu 
entorno. (ITTELSON et al, 1974).

 A Psicologia Ambiental difere da Psicologia tradicional por estudar o ser humano 

através de uma abordagem multidisciplinar, analisando o comportamento do homem em 

seu contexto físico. Ela alia seus conhecimentos ao campo da Sociologia, da 

Arquitetura e do Planejamento Urbano; o resultado desta fusão é uma análise mais 



aproximada da relação pessoa-ambiente, ou seja, de como homem e espaço se 

relacionam e se alteram. 

Enquanto as avaliações técnicas analisam apenas aspectos técnicos e 

funcionais pela ótica do projetista, a avaliação de uso utiliza a percepção ambiental 

para buscar suas informações relativas ao comportamento humano e sua relação com 

espaço edificado. Através da visão exclusiva do usuário é possível averiguar a 

“imagem” aparente do edifício analisado, se o uso previsto é compatível com o uso real, 

se o espaço atende satisfatoriamente as aspirações do usuário, bem como, discutir as 

relações sociais existentes, e identificar o comportamento sócio-espacial predominante. 

Segundo ELALI (2001, p.10), “A valorização da percepção do usuário em termos 

da sua satisfação com a realidade existente e das suas aspirações para o futuro, tende 

a re-alimentar a relação sociedade-edifício-projetista (seja o último profissional da 

arquitetura ou outra área), possibilitando a obtenção de uma perspectiva avaliativa mais 

ampla”. Ou seja, faz-se necessário que o projetista busque na percepção do usuário as 

reais condições de uso e ocupação da edificação, pois a opinião crítica e imparcial do 

usuário do espaço analisado, conduz a informações que possibilitarão subsidiar novos 

projetos da mesma natureza, mais adaptados e compatíveis com seu uso.

Inúmeras são as técnicas de pesquisa no campo do ambiente x comportamento. 

Dentre elas podemos citar: entrevistas, questionários, reuniões de grupos, desenhos, 

mapeamentos, fotografias e observações através de vídeos.

Como forma de abordagem e avaliação das cozinhas dos apartamentos do 

Plano 100 através do uso da percepção ambiental, foram aplicados questionários, 

respondidos por um usuário-chave do ambiente em estudo, ou seja, pela pessoa 

(moradora ou não do apartamento) que mais utilizava o espaço em estudo, ou que 

realizava mais atividades na cozinha. Na maioria dos apartamentos o usuário-chave 

identificado pelas primeiras visitas “in loco”, era a empregada doméstica/diarista ou a 

dona de casa. Essa fase ocorreu após as primeiras visitas a campo e foi posterior à 

realização da avaliação técnica das cozinhas. A opção pela utilização de questionários 

deve-se à quantidade de variáveis a serem consideradas na pesquisa, que só trariam 

resultados satisfatórios caso fossem estudadas em uma amostragem das cozinhas.



O questionário adotado nesta pesquisa foi o estruturado, por apresentar mais 

facilidade de interpretação por parte do usuário. As questões elaboradas deveriam ser 

objetivas, de fácil compreensão e abranger todos os aspectos que se queria avaliar. 

Além disso, optou-se por quantificar respostas de perguntas abertas em função da 

criação de escalas específicas. 

O questionário foi dividido em quatro partes: caracterização do imóvel e dos 

moradores; relação entre os usuários e as atividades realizadas na cozinha; a níveis de 

satisfação do usuário-chave com relação a diversos aspectos; e layout do ambiente e 

quantidade de equipamentos existentes. 

Inicialmente, foi aplicado um pré-teste com dez questionários-piloto, a fim de 

verificar se as questões elaboradas eram de fácil compreensão, se as respostas obtidas 

atendiam as expectativas da pesquisa e ainda, e se o tempo estimado para aplicação 

do mesmo era adequado. Após sua aplicação, o pré-teste exigiu um pequeno ajuste, 

substituindo-se uma questão da terceira parte por outra, que mostrou trazer mais 

subsídios para a análise. (APÊNDICES A.1 e A.2) 

Uma vez reformulado, o questionário continuou com a mesma estrutura anterior: 

o A primeira parte (A), busca informações quanto à localização do imóvel, a 

identificação do edifício e do apartamento visitado, qual a condição de 

propriedade, a faixa de renda da família, o tempo de residência e a 

procedência.  Também visa caracterizar melhor a família por posição 

dentro do núcleo familiar, idade, escolaridade, posição na estrutura 

produtiva, bem como, qual os locais de deslocamento mais freqüentes e 

em qual turno. 

o O segundo bloco (B), identifica os principais usuários da cozinha e as atividades 

realizadas no ambiente, correlacionando as atividades, as pessoas envolvidas, o 

período e o tempo estimado de permanência no espaço. 

o A terceira parte (C) trata de perguntas de resposta exclusiva do usuário-chave. 

Neste bloco se procura verificar os níveis de satisfação do usuário-chave, no que 



se refere aos seguintes aspectos: Área da cozinha, largura, comprimento, 

posição da bancada da pia, altura da bancada, quantidade de equipamentos, 

distribuição dos equipamentos, material do piso, material da parede, material do 

teto, temperatura ambiente, iluminação natural e artificial, cores, funcionalidade e 

o fato da cozinha ser conjugada à área de serviço. O usuário deveria externar 

seus níveis de satisfação sobre todos estes aspectos numa escala quantitativa 

que vai de MS (muito satisfeito), S (satisfeito), I (insatisfeito), MI (muito 

insatisfeito) e NR (nenhuma resposta). Além disso, também era observado se a 

cozinha visitada havia sido projetada (quanto à ambientação) por algum 

profissional ou loja especializada, se já havia sido reformada, identificando as 

possíveis modificações, e ainda se havia intenção de realizar algum tipo de 

intervenção ou reforma no ambiente. 

o A última parte do questionário (D), conta com o auxílio do layout proposto pelos 

projetistas do edifício, a fim de identificar as mudanças ocorridas na distribuição 

dos equipamentos/mobiliário. Para isso, foram quantificados e identificados os 

equipamentos existentes na cozinha e o modo como estavam distribuídos no 

espaço.

2.3 Behavior settings 

Na relação entre o ambiente e seus usuários, ambos podem sofrer alterações: 

tanto o espaço pode ser modificado, ou mesmo o seu uso ser diferente daquele para 

que foi projetado, como o usuário pode sofrer mudanças em seu comportamento 

induzidas pelo ambiente que freqüenta.  

Nesse estudo, várias técnicas ligadas ao comportamento humano podem ser 

adotadas, a fim de buscar as maneiras como os indivíduos se comportam em 



determinadas situações e ambientes, dentro as quais uma das mais completas é a 

análise de behavior setting, derivada da Psicologia Ecológica, cuja aplicação se baseia 

na pura observação do pesquisador que deve ser imparcial em seus registros.

Um behavior settings é um sistema limitado, auto-regulado e ordenado, 
composto de integrantes humanos e não humanos substituíveis, que 
interagem de um modo sincronizado para realizar uma seqüência 
ordenada de eventos denominada programa do setting. 
(WICKER,1979).

Em outras palavras, o behavior settings refere-se à relação entre o ambiente e as 

ações de seus ocupantes, realizadas de forma seqüenciada. Ao longo das últimas 

décadas, muitos pesquisadores do campo da Psicologia Ecológica desenvolveram 

pesquisas voltadas ao comportamento humano e ao espaço físico, estando Lewin, 

Barker e Wrigth, entre seus pioneiros. Estes últimos desenvolveram diversas pesquisas 

onde analisavam o ambiente cotidiano e o comportamento de pessoas comuns, e a 

partir de suas observações, identificavam as relações decorrentes da maneira pelo qual 

o espaço era utilizado, e como este espaço interferia no comportamento das pessoas.

Em sua aplicação, o observador do behavior setting deverá acompanhar a vida 

diária dos usuários do espaço em estudo, registrando individualmente as atividades 

realizadas por cada um deles. Esta observação deverá seguir a um roteiro previamente 

determinado, cujos principais aspectos analisados serão selecionados conforme o 

objeto de estudo.

Sem dúvida, dentre os pesquisadores que mais contribuíram para a divulgação 

desses estudos, podemos citar WICKER (1979), procuramos seguir, tendo como base o 

roteiro para análise de behavior setting, contido no livro Uma Introdução à Psicologia 

Ecológica, que analisa as informações gerais do setting e suas características 

(APÊNDICE A.3). 

Dentre os pontos a serem avaliados, WICKER (1979) aponta: os limites, que 

deverão ser temporais e físicos; os componentes humanos e físicos; o programa 

adotado no setting; a sinomorfia, definida como sendo a combinação de 

comportamentos e objetos coordenados; a possibilidade de substituição humana sem 

interferir no funcionamento do setting; as relações de funcionamento, que observa o 



número de pessoas e as satisfações proporcionadas no setting; e por fim, os sistemas 

reguladores, que atuam para assegurar que as atividades essenciais do setting sejam 

desempenhadas.

Desta forma, tendo como referência WICKER (1979), buscando se basear em 

seus relatos, foi elaborado um roteiro de observação comportamental, aplicado em um 

total de 12 (doze) setting, de ambos os empreendimentos. 

Assim, concluindo esse capítulo foi traçado o QUADRO 01, cujo objetivo é 

indicar quais os métodos e técnicas de abordagem utilizadas, cruzando o modo de 

aplicação aos dados obtidos de forma sistematizada. 

QUADRO 01 – Métodos e técnicas utilizados na pesquisa de campo 

Método Técnica Instrumento Dados

Obtidos

Aplicação Total

Questionário Questionário

estruturado 

Questionário Informações

verbais

Set. /2002 65 quest. 

Levantamento Descrição / 

medições/

indicação de 

layout e 

reforma

Planta e layout 

originais

Plantas e 

layouts

alterados

Ago. /2002. 16 Plantas 

e Layouts 

Observação Behavior

setting

Roteiro

(baseado em 

WICKER,

1979)

Questões

de

comportam

ento não 

abordadas

inicialmente

Jan. / Fev. 

2003.

Análise de 

behavior

settings em 

12 aparta- 

mentos

Documentação

por Imagem 

Levanta-

mento

fotográfico

Máquina

fotográfica

Acervo

fotográfico

Variada 136 fotos
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3. ANÁLISE TÉCNICA.

Para uma melhor compreensão da realidade analisada, os dois condomínios 

avaliados foram transformados em um único objeto de avaliação, por possuírem 

cozinhas com dimensões muito próximas, materiais construtivos similares e a adoção 

das mesmas cores em seu acabamento. 

3.1  Análise técnico-funcional 

3.1.1 Dimensionamento Espacial 

A) ÁREA

FICHA TÉCNICA: 

Condomínio “A” (Villaggio di Roma)

 Área do apartamento __________________________________ 59,36 m 2

 Área da Cozinha/Área de Serviço_________________________   8,84 m 2

 Área da Cozinha ______________________________________  6,11 m 2

 Percentual da área da cozinha em relação à área do apartº.____   10,29% 

 Ano de Construção____________________________________        1997 

Condomínio “B” (Califórnia Gardens)

 Área do apartamento__________________________________  59,36 m 2

 Área da Cozinha/Área de Serviço_________________________   9,13 m 2

 Área da Cozinha______________________________________   6,05 m 2

 Percentual da área da cozinha em relação à área do apartº ____   10,19% 

 Ano de Construção____________________________________        2000 
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COZINHA A. SERVIÇOCOZINHA

CONDOMÍNIO A-1

A. SERVIÇO

CONDOMÍNIO A-2

FIGURAS 13 e 14– Cozinhas do Condomínio A (Villaggio di Roma).
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 

A. SERVIÇO
COZINHA

A. SERVIÇO
COZINHA

CONDOMÍNIO B-5 CONDOMÍNIO B-6

FIGURAS 15 e 16 – Cozinhas do Condomínio B (Califórnia Gardens).
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 

Em ambos os condomínios vistoriados, foi possível observar que a área de suas

cozinhas é exígua, não fornecendo condições ideais de uso. Por outro lado, 

considerando que a soma da área necessária aos equipamentos mínimos previstos

(bancada simples com 01 cuba, fogão de 04 bocas, geladeira, armário, mesinha com 02

lugares, tanque com 01 cuba e máquina de lavar roupas) é de aproximadamente

4,65m2 (excluindo as áreas de atividade essenciais ao seu manuseio), ou seja, cerca de 

52,64% do espaço existente. 

A cozinha do apartamento tipo do Condomínio A possui largura igual a 2,00m e 

comprimento de 4,42m, e está distribuída de uma forma linear: na parede que divide a 
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cozinha da sala, há espaço para geladeira, bancada da pia e espaço para fogão de 04 

bocas. Após este conjunto, há espaço disponível para a máquina e o tanque de lavar 

roupas. Dividindo essas duas funções, foi projetada uma divisória, não executada pela 

construtora, cabendo ao proprietário o encargo de fazê-lo, do modo que melhor lhe 

conviesse. Esta peça de divisão será por demais importante na análise do uso 

adequado do espaço, por facilitar a realização dessas duas atividades distintas. Na 

parede defronte à citada, há espaço para a colocação de armários, também de acordo 

com as necessidades das famílias.

 A cozinha conta com um único acesso, localizado na parede lateral do pequeno 

vestíbulo defronte à porta principal do apartamento. Há uma janela bem dimensionada, 

toda em vidro com caixilho de alumínio, disposta na parede contrária à do acesso, 

disposta lateralmente em relação à parede da bancada e equipamentos.  

A cozinha do apartamento tipo do Condomínio B é um pouco menor que o do 

apartamento A. Sua largura foi reduzida para a 1,80m e seu comprimento para 4,20m. 

A distribuição dos equipamentos é praticamente a mesma (linear), excetuando a 

localização do espaço da geladeira, que foi trocada pelo fogão (e vice-versa), ficando o 

fogão, voltado para a entrada da cozinha. Além disso, surgiu um outro elemento 

resultante de uma alteração no pavimento tipo, pois o banheiro acrescentado para que 

o quarto de casal passasse a ser suíte, tem sua janela aberta para o interior da cozinha. 

Embora este elemento tenha resolvido uma falha na planta inicial gerou um sério 

problema à cozinha, pois o uso do banheiro implica vários tipos de transtornos 

desagradáveis, ligadas a odores e privacidade.

B) LARGURA 

FICHA TÉCNICA: 

Condomínio “A” (Villaggio di Roma) - Largura da Cozinha __________ 2,00m 

Condomínio “B” (Califórnia Gardens) - Largura da Cozinha_________  2,20m 
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Embora haja uma pequena variação nas dimensões encontradas no aspecto 

largura das cozinhas dos dois condomínios visitados, esta diferença métrica não

interfere na análise igualitária das mesmas, pois a diferença é de apenas 20 cm, o que 

não traz grandes mudanças no dimensionamento espacial. 

Nota-se claramente que na configuração espacial da cozinha, a largura é o que 

mais compromete sua funcionalidade, dificultando o uso, inclusive de várias pessoas 

realizando tarefas simultâneas. O simples fato  de abrir a geladeira, por exemplo, na 

maioria dos casos analisados, se torna uma ação difícil, devido à proximidade do 

equipamento ao acesso do ambiente, que se faz no sentido da largura do mesmo. 

C) COMPRIMENTO

FICHA TÉCNICA: 

Condomínio “A” (Villaggio di Roma) - Comprimento da Cozinha____  3,05m 

Condomínio “B” (Califórnia Gardens) - Comprimento da Cozinha___  2,75m

Este item não compromete muito ao dimensionamento das cozinhas. No entanto, 

devido a pouca largura das mesmas, a área resultante deste espaço fica reduzida, além 

de não permitir variações de layout. 

3.1.2 Adequação dos equipamentos e mobiliário 

Como mencionado anteriormente,  em ambos os condomínios vistoriados, a 

cozinha do apartamento tipo, apresenta no layout proposto, espaços disponíveis para: 

geladeira tipo ‘slim’, bancada de pia com 01 cuba e fogão de 04 bocas. Seguido deste 

conjunto, há espaço disponível para uma máquina e um tanque de lavar roupas. 
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A) POSIÇÃO DA BANCADA 

Devido à forma de layout adotada na cozinha do Plano 100, lembrando que esta 

é conjugada à área de serviço, limitou a escolha do local para posicionar a bancada de 

pia, ficando esta localizada na parede defronte à entrada da cozinha, que por sua vez 

está voltada para o acesso único do apartamento. Se observarmos pela ótica racional, 

perceberemos que este local foi apropriado por estar em uma parede hidráulica, o que 

diminuiu custos na construção. Porém, a questão funcional ficou comprometida, pelo 

fato da cozinha não dispor de outro acesso. Desta forma, a intimidade da cozinha fica 

completamente exposta à vista de visitantes. 

B) ALTURA DA BANCADA 

Em ambos os condomínios avaliados, a altura adotada para a bancada da pia 

obedeceu às normas técnicas de dimensionamento e estão compatíveis com a estatura 

de seus usuários.

C) DISTRIBUIÇÃO x QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Este aspecto aponta uma pequena variação entre os dois empreendimentos, 

pois o Condomínio A possui um tempo bem maior de ocupação, o que indica que seus 

moradores/proprietários tendo concluído a quitação do imóvel, se encontram na fase de 

investir em mobiliário. Assim,  as cozinhas deste empreendimento se encontram em 

situação divergente das cozinhas do Condomínio B, com apenas dois anos de 

ocupação. O que se pode destacar é que, cozinhas completamente mobiliadas e 

equipadas de um número significativo de eletrodomésticos não possuem a mesma 

funcionalidade que uma cozinha com poucos móveis e desprovida de alguns 

eletrodomésticos. Quando as cozinhas possuem um número elevado de equipamentos 

e de mobília, sobretudo armários, ela não favorece um bom desempenho. Contudo, 
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convém ressaltar que as cozinhas projetadas por profissionais da área, apontam 

soluções melhores em sua configuração espacial. Muito embora, a forma linear de 

distribuição do layout não forneça grandes variações na distribuição espacial. 

Podemos destacar os equipamentos mais verificados: geladeira e fogão 

(100%), armários (95%), máquina de lavar roupas (65%), mesa e cadeiras (63%), 

gelágua (60)%, microondas (58%), freezer (34%), exaustor (22%) e máquina de lavar 

louça (11%)

O layout da cozinha do Condomínio Villaggio di Roma (A) proposto pela 

construtora contava com a adoção de geladeira tipo “slim” Isto limitou o uso da cozinha, 

uma vez que as dimensões do espaço destinado para a geladeira, caso não seja de 

outros modelos não se ajustam. Neste sentido, aponta-se uma falha de projetação, pois

não se pode considerar que todos os moradores de um condomínio utilizarão o mesmo

modelo de equipamentos. Além disto, o layout sugerido não destinou um espaço 

específico para o gelágua, presente na maioria dos apartamentos vistoriados. Também

o espaço reservado à máquina de lavar roupas foi dimensionado para acomodar

equipamentos de pequeno porte.

Embora tenha sofrido pequenas alterações de layout, o Condomínio Califórnia

Gardens (B) indicou outro local e dimensão para a geladeira, porém, também

desconsiderou o uso do gelágua.  (FIGURAS 17, 18, 19 e 20) 

COZINHA A. SERVIÇOA. SERVIÇOCOZINHA

CONDOMÍNIO A-4CONDOMÍNIO A-3

FIGURAS 17 e 18– Cozinhas do Condomínio A (Villaggio di Roma).
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 
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COZINHA
A. SERVIÇO

CONDOMÍNIO B-4

A. SERVIÇO
COZINHA

CONDOMÍNIO B-3

FIGURAS 19 e 20 – Cozinhas do Condomínio B (Califórnia Gardens).
 Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 

3.2 Análise técnico-construtiva e estética 

3.2.1 Materiais Construtivos Adotados 

A) PISO

Os apartamentos, incluindo a cozinha/área de serviço, foram entregues aos

proprietários sem revestimento. Então, a maioria das cozinhas avaliadas adotou piso

cerâmico de rejunte largo, na cor sugerida pela construtora em seu stand de venda do 

imóvel, o branco. Este revestimento proporciona fácil manutenção, contudo o rejunte 

largo favorece o acúmulo de poeira. A cor clara, por sua vez, aponta a sujeira mais 

facilmente, necessitando de constante limpeza.
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B) PAREDE

A cozinha/área de serviço deste empreendimento recebeu revestimento apenas 

na parede onde se encontra fixada a bancada (talvez por ser á região mais molhada): 

cerâmica similar à adotada no piso. As demais paredes foram revestidas em reboco de 

gesso com pintura látex. A ausência de revestimento nas demais alvenarias implica em 

problemas de manutenção, pois tanto a cozinha, quanto à área de serviço são 

ambientes que necessitam maior limpeza, embora, a região próxima ao fogão seja a 

mais propícia ao acúmulo de gordura na parede. 

C) TETO

O teto da cozinha/área de serviço foi revestido em reboco de gesso com pintura 

látex, que não compromete à limpeza e manutenção do mesmo.

3.2.2 Temperatura Ambiente 

Como nos edifícios analisados há apartamentos com diversas orientações (norte, 

sul, leste e oeste), as condições de conforto térmico na cozinha/área de serviço variam 

de acordo com a orientação dos apartamentos.  Quando as esquadrias estão voltadas 

para o oeste e noroeste, as cozinhas/áreas de serviço possuem uma temperatura 

interna elevada. Porém, mesmo quando as janelas das cozinhas/áreas de serviço estão 

voltadas para o leste e sudeste, o tipo de abertura utilizada permite uma grande 

passagem dos ventos, que devido ao uso alternado do ambiente (hora como área de 

serviço, hora como cozinha) algumas vezes implica na necessidade de fechamento da 

esquadria, comprometendo a temperatura. 
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3.2.3 Iluminação

A) NATURAL 

De uma forma geral, independente da orientação, as cozinhas/áreas de serviço 

possuem bons índices de iluminação natural, pois as esquadrias são baixas, com o 

peitoril abaixo de 1,00 metro de altura. Além disso, elas são compostas de uma moldura 

metálica e pano de vidro liso.

B) ARTIFICIAL

O sistema de iluminação que foi adotado nas cozinhas/áreas de serviço 

analisadas, conta com o uso de luminária simples com lâmpada fluorescente. Tal qual a 

iluminação natural, as cozinhas avaliadas apresentam bons índices de luminância. 

3.2.4  Cores   

Quanto à questão do uso de cores observa-se que a tendência em utilização 

de tons mais suaves/claros sugerida na ambientação do stand de vendas foi mantida 

em praticamente todas as cozinhas. O branco predominou tanto no material de 

acabamento, como nos equipamentos/mobiliário. Essa quase “ausência” de cor é um 

fator positivo por ajudar nas sensações obtidas pelos usuários, que vêem está claridade 

nas nuances como uma claridade (no sentido luz) do ambiente, assim como também 

proporciona um aspecto de amplitude a um espaço tão restrito. (FIGURAS 21, 22, 23 e 

24)
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FIGURA 21  – Cozinha do Stand de Vendas (Villaggio di Roma)
    Fonte: Christiane (moradora), 1995.

FIGURA 22 e 23  – Cozinhas dos Condomínios A e B
Fonte:ALBUQUERQUE, 2003. 
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FIGURA 24  – Cozinha dos Condomínios A
Fonte:ALBUQUERQUE, 2003. 

FIGURA 25  – Cozinha dos Condomínios A
Fonte:ALBUQUERQUE, 2003. 
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COZINHA A. SERVIÇO

COZINHA A. SERVIÇO

COZINHA A. SERVIÇO

COZINHA A. SERVIÇO

COZINHA A. SERVIÇO

COZINHA

CONDOMÍNIO A-1

A. SERVIÇO

A. SERVIÇOCOZINHA

A. SERVIÇOCOZINHA

A. SERVIÇOCOZINHA

A. SERVIÇOCOZINHA

FIGURA 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 35 – Layouts de Cozinhas do Condomínio A
Fonte:ALBUQUERQUE, 2003. 
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FIGURA 36, 37, 38, 39, 40 e 41 – Layouts de Cozinhas do Condomínio B
Fonte:ALBUQUERQUE, 2003



4. OCUPAÇÃO E PERCEPÇÃO DO AMBIENTE 

O modo como as pessoas interagem com o espaço e como este interfere na 

conduta dessas pessoas será abordado neste capítulo, no qual serão analisadas 

algumas cozinhas do Plano 100 em Natal–RN. Analisa-se principalmente o uso atual 

das cozinhas de apartamentos, procurando identificar os principais fatores que o 

determinam.

A pesquisa foi realizada em apartamentos dos dois empreendimentos do Plano 

100, já descritos, cuja distribuição espacial é bastante semelhantes. Procurou-se 

compreender as formas mais comuns de uso das cozinhas do Plano 100 através de 

análise técnica e funcional, de observação de traços comportamentais e verificação dos 

níveis de satisfação dos usuários.  

Através da análise estatística dos dados obtidos nos questionários aplicados 

junto aos condôminos do Villaggio di Roma e Califórnia Gardens, foram elaborados 

gráficos comparativos dos diversos itens avaliados, onde foi possível identificar os 

níveis de satisfação apresentados. Convém destacar que, para uma maior 

compreensão do universo da pesquisa, foram também verificados aspectos pertinentes 

à caracterização dos usuários dos dois condomínios.

Ressalta-se que as tabelas que geraram os gráficos inseridos no texto a seguir, 

encontram-se no APÊNDICE B. 

4.1 Caracterização dos usuários 

Para melhor compreendermos as relações sociais que ocorrem naquele espaço, 

convém inicialmente identificar os padrões familiares dos moradores dos apartamentos. 



Em ambos os empreendimentos, apesar dos novos arranjos familiares surgidos nas 

últimas décadas, observou-se que o padrão familiar predominante é o tradicional 

(GRÁFICO 02). Foi encontrado no Condomínio A um percentual de 54% de casais, 

sendo que deste número, apenas 15% não tem filhos. Semelhante situação foi vista no 

Condomínio B, cujo total de casais correspondeu a 56%, sendo 08% sem filhos. Não se 

pode, no entanto desconsiderar os outros padrões familiares que habitam o Plano 100,

pois em cada um apresenta necessidades distintas.  Dentre os padrões encontrados 

podemos citar: casais com e sem filhos (jovens e idosos), um único adulto morando 

com seus filhos ou sozinho, e vários adultos sem laços familiares, dividindo a moradia. 

Contudo observa-se que mesmo o arranjo familiar que dispõe de um adulto morando 

com filhos, apresenta um número considerável de habitantes, em geral dois filhos, mais 

um agregado, o que configura em uma família de médio porte. 

Quanto à faixa etária (GRÁFICO 03), observou-se que os moradores  são na sua 

maioria jovens onde os dois condomínios apresentaram dados semelhantes. Isso 

reforça o perfil já mencionado de que as famílias que habitam o Plano 100 são 

tradicionais e jovens: casais com filhos.  

Em termos de escolaridade dos moradores (GRÁFICO 04), verificou-se uma 

pequena diferença entre os dois empreendimentos. O grau de escolaridade do 

Condomínio A se mostrou superior ao do Condomínio B, pois no primeiro, mais da 

metade dos moradores possui curso superior ou o está cursando.

Da população avaliada verificou-se que 26% cursaram o 1. º grau, 24 % 

possuem o 2. º grau, 49% são graduados e 01% pós-graduados. No segundo, este 

número se inverte, pois 31% cursaram o 1.º grau, 38 % possuem o 2.º grau e 31% são 

graduados. E em nenhum dos condomínios foram encontradas pessoas analfabetas, 

além disso, a maioria das pessoas que tem grau de escolaridade entre 1.º grau e 2.º 

grau, está na faixa etária escolar, ou seja, estão cursando.
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GRÁFICO 02 – Comparativo do Tipo de Família (Condomínios A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003. 
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GRÁFICO 03 – Comparativo da Faixa Etária (Condomínios A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 
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GRÁFICO 04 – Comparativo de Escolaridade (Condomínios A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 

A renda das famílias é outro fator que difere um empreendimento do outro, pois a 

amostragem indica que o Condomínio A possui em geral um poder aquisitivo maior do

que o Condomínio B (GRÁFICO 05). Talvez isto se justifique em função do seu nível de 

escolaridade (item anterior). Muito embora esta diferença não seja tão grande assim ,

pois a maioria das famílias (67%) possui renda superior a 10 SM, um padrão que no 

Brasil define os grupos sociais de renda média.

Por outro lado, apesar de existirem algumas diferenças nas faixas de renda em

ambos os casos a renda per capita é similar (GRÁFICO 06), o que significa que, os

moradores pertencem a um estrato social equivalente. 



Condomínios A e B - Comparação Faixas de Renda
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GRÁFICO 05 – Comparativo de Faixas de Renda (Condomínios A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 
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GRÁFICO 06 – Comparativo da Renda Percapita (Condomínios A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 



Quanto ao item condição de propriedade (GRÁFICO 07), novamente os índices

são semelhantes nos dois apartamentos, que possuem 60% dos moradores

proprietários e 40% inquilinos. Se o fator condição de propriedade for cruzado ao fator

tempo de moradia (GRÁFICO 08), veremos também índices similares em ambos os

casos, pois 10% dos proprietários do apartamento A moram a menos de 01 ano e 50 %

moram a mais de 02 anos, assim como 12,5% dos inquilinos moram a menos de 01 ano 

e 27,5 % moram a mais de 02 anos. No Condomínio B os proprietários que moram a 

menos de 01 ano correspondem a 12% e 48 % moram a mais de 02 anos, sendo os

20% dos inquilinos moram a menos de 01 ano e 20 % moram a mais de 02 anos. 

Apesar da análise poder ser mais fracionada (em anos), no caso A, fez-se necessário 

observar apenas a faixa de 02 anos, porque o outro empreendimento possui apenas

dois anos de construção. 

Comparativo de Condição Propriedade
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GRÁFICO 07 – Comparativo da Condição de Propriedade (Condomínios A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 



17,50%

32,50%

47,50%

2,50%

16%

84%

0% 0%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Até 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 3 e 5 anos Mais de 5 anos

Villagio Califórnia

GRÁFICO 08 – Comparativo do Tempo de Moradia (Condomínios A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 

4.2 O uso e a satisfação com as cozinhas 

Após essa breve caracterização das famílias que moram no Plano 100, é 

possível começar a entender como são utilizadas as cozinhas, que, como já dito, são 

conjugadas à área de serviço, juntas totalizando 8,84 m2 no Condomínio A e no 7,58 m2

no Condomínio B (FIGURAS 42, 43, 44 e 45). Para efeito de melhor compreensão do 

texto, neste trabalho todo o ambiente será tratado como “cozinha”, embora haja

diversos usos no espaço construído.



COZINHA A. SERVIÇOA. SERVIÇOCOZINHA

CONDOMÍNIO A-4CONDOMÍNIO A-3

FIGURAS 42 e 43 – Planta da cozinhas do Condomínio A (A-3 e A-4) 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 
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CONDOMÍNIO B-5 CONDOMÍNIO B-6

FIGURAS 44 e 45 – Planta da cozinhas do Condomínio B (B-5 e B-6) 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 

Embora a cozinha em estudo possua uma área relativamente pequena, mas o 

que pode ser visto por uns como um espaço pequeno ou apertado, para outros pode 

significar praticidade. Esta área parece estar compatível (em proporção) com a 

dimensão do apartamento, que não é grande. Mas será que satisfaz ao uso das 

famílias que lá habitam? 

Se as respostas dos moradores do Condomínio A quanto ao item área da 

cozinha forem analisadas juntamente com os itens largura e comprimento (GRÁFICOS 

09, 10 e 11), verificaremos que os usuários em geral consideram a cozinha muito

pequena e apertada, pois nela não cabem muitos equipamentos, nem sua forma 

propicia grandes variações de layout. Observa-se  com estes dados que os moradores 



do Condomínio B não se mostraram muito insatisfeitos com os itens largura e 

comprimento da cozinha, provavelmente porque a maioria delas não está 

completamente ocupada por equipamentos e mobiliários, desta forma eles não sentem 

que o espaço esteja assim tão reduzido (GRÁFICOS 09, 10 e 11). Por outro lado, 

verifica-se que apesar de demonstrar que não há grande insatisfação com o 

comprimento da cozinha, também não aponta que o índice de satisfação é tão superior 

assim.
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GRÁFICO 09 – Comparativo de Satisfação com a Área da Cozinha (Cond. A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003. 
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GRÁFICO 10 – Comparativo de Satisfação com a Largura da Cozinha (Cond. A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 
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GRÁFICO 11 – Comparativo de Satisfação c/ Comprimento da Cozinha (Cond. A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 



Com o espaço reduzido, não é possível, por exemplo, utilizar um fogão de 06 

bocas. Muitos moradores tiveram de substituir equipamentos e mobiliário, quando foram 

morar no Plano 100, por serem oriundos de residências com cozinhas maiores. O 

espaço de fato, não permite fácil distribuição de  equipamentos extras, como gelágua, 

máquina de lavar louça, secadora ou freezer, assim como acrescentar mais bancadas. 

A forma linear da cozinha dificulta a permanência de mais do que duas pessoas no 

recinto. Percebe-se que não há espaço disponível para uma mesa de refeições que 

agrupe toda a família. Quando encontramos alguma bancada, de refeições ou de 

preparo de alimentos, esta só comporta uma ou no máximo duas pessoas. Assim os 

membros da família têm de se revezar no horário das refeições leves, realizadas na 

cozinha (café da manhã, lanche ou jantar leve).

Não dispondo de uma área relativamente grande, esta cozinha, por ser agrupada 

à área de serviço faz com que este espaço se torne ainda menor. Este foi o item que 

apresentou grande insatisfação, por afetar diretamente o bom uso da cozinha (Gráfico 

12). Por não haver divisão real entre os dois ambientes, muitos transtornos aparecem 

no dia-a-dia dos usuários, que perdem a liberdade em suas atividades. Eles 

necessitam, então, ordenar o uso do espaço em turnos, a fim de compatibilizar cada 

atividade realizada no espaço: não é possível usar o fogão no mesmo momento em que 

se lava uma roupa, pois pode cair sabão na panela; nem cozinhar enquanto a roupa 

seca no varal, para evitar cheiro de gordura na roupa. Podemos verificar que nos 

condomínios, a insatisfação com relação ao fato da cozinha ser conjugada à área de 

serviço foi bastante elevada. 

O curioso é que apesar de se mostrarem insatisfeitos com as dimensões da 

cozinha (mais no A que no B), bem como, com o fato dela estar conjugada à área de 

serviço, quando questionados sobre sua funcionalidade os usuários afirmam estar 

satisfeitos (GRÁFICO 13). Indagou-s,e então, se estas pessoas sabem de fato o que 

significa funcionalidade em termos de arquitetura. Perguntados a respeito, parte dos 

mesmos indicou que o fato de poder realizar todas as atividades no espaço da cozinha 

significa que este espaço é “funcional”, mesmo que “não funcione” de acordo com suas 

necessidades.
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GRÁFICO 12 – Comparativo de Satisfação c/ Cozinha conj. à Á. de Serviço (Cond. A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 

Assim, é preciso salientar que nem sempre funcionalidade é sinônimo de bom

funcionamento/satisfatoriamente ao menos. Neste caso, as atividades se realizam no 

espaço da cozinha e área de serviço, será que este espaço foi projetado para ser

funcional? É difícil encontrar uma resposta positiva, quando se identifica que existem

horários pré-determinados para a realização das atividades sem que haja “choque” 

entre elas.  Em uma conversa informal, uma moradora do condomínio citou que sua 

cozinha era funcional, afinal tudo funcionava e ela não deixava de realizar nada. Porém, 

ao ser questionada sobre alguns itens específicos de seu espaço, tais como a largura e 

as dimensões do ambiente, respondeu que era muito pequeno e não proporcionava à 

sua família de realizar atividades de convívio como gostaria, nem permitia que 

realizasse as atividades da cozinha simultaneamente com as da área de serviço. Fica 

evidente que as respostas coletadas neste item não refletem as condições de

funcionalidade do ambiente avaliado. 
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GRÁFICO 13 – Comparativo de Satisfação com  a Funcionalidade (Cond. A e B) 
Fonte : ALBUQUERQUE, 2003 

Conclusões semelhantes são obtidas quando se analisam os itens distribuição e 

quantidade de equipamentos da cozinha (GRÁFICO 14 e 15), pois os níveis de 

satisfação com estes dois índices contradizem a opinião de que a cozinha é apertada.

Contudo observa-se que quanto à distribuição dos equipamentos nos apartamentos do 

Condomínio B, indicou um índice de satisfação maior.

Este óbvio crescimento nos índices de satisfação com relação ao espaço

ocupado pelos equipamentos provavelmente deve-se à carência de equipamentos na 

cozinhas do Condomínio B, recentemente ocupado. 
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Gráfico 14 – Comparativo de Satisfação c/ Distribuição dos Equipamentos (Cond. A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 
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Gráfico 15 – Comparativo de Satisfação c/ Quantidade de Equipamentos (Cond. A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.



Se os aspectos da bancada da pia (elemento chave na distribuição espacial da 

cozinha) forem analisados, nota-se que os usuários dos dois apartamentos estão 

satisfeitos (GRÁFICOS 16 e 17). Assim, apesar do layout simples, e da pouca 

possibilidade de alterações significativas, a posição da bancada satisfaz ao usuário. 

Porém, verificaremos mais adiante que há reclamações em relação á bancada estar

voltada para a porta principal do apartamento, permitindo às visitas conhecer a 

intimidade do ambiente, e de certa forma “exigindo” que a cozinha esteja

constantemente limpa. Também na altura da bancada, há satisfação. Nota-se que a 

altura adotada pelo projetista obedeceu às normas técnicas, e, além disso, a estatura 

média das pessoas que habitam os edifícios é semelhante (em nossa região não difere

muito), de modo que a média aparenta realmente estar adequada. 
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GRÁFICO 16 – Comparativo de Satisfação com  a Posição da Bancada (Cond. A e B)
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 
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GRÁFICO 17 – Comparativo de Satisfação com a Altura da Bancada (Cond. A e B)
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 

No aspecto satisfação com relação aos materiais de acabamento adotados, foi 

constatado que de uma maneira geral, os usuários estão satisfeitos com o revestimento

nas cozinhas. O piso e o teto não apresentaram grandes reclamações. Contudo, o

revestimento da parede não atingiu o mesmo grau de satisfação. (GRÁFICOS 18 e 19).

Mesmo sendo um piso em tons claros, e fácil de sujar, foi bem aceito por parte dos

usuários. Alguns moradores, contudo, reclamaram da grande largura do rejunte, o que 

propicia o acúmulo de sujeira e dificulta sua limpeza (FIGURA 46). O teto, também na 

cor branca, não foi questionado, mesmo assim, alguns usuários se mostraram 

insatisfeitos. Para os usuários dos dois condomínios os níveis de satisfação são 

praticamente os mesmos. Na realidade, mesmo aqueles usuários que se mostraram

insatisfeitos, não estavam insatisfeitos com a adoção do material, e sim com a ausência

dele nas demais paredes, uma vez que só foi aplicado na parede da bancada da pia

(GRÁFICO 20).



  Figura 46 – Piso, Parede e Teto (Condomínio A) 
  Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 
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GRÁFICO 18 – Comparativo de Satisfação com Material do Piso (Condomínios A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 
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GRÁFICO 19 – Comparativo de Satisfação com Material do Teto (Condomínios A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.
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GRÁFICO 20 – Comparativo de Satisfação com Material das Paredes (Cond. A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 



No quesito cores, se verificaram que apesar da “quase” ausência de cores, (por

ser tudo branco), praticamente a maioria dos usuários dos dois condomínios estão 

satisfeitos, pois estes indicaram gostar de ambientes claros, que para eles dá idéia de 

leveza, amplitude e ajuda na iluminação (GRÁFICO 21).
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GRÁFICO 21 – Comparativo de Satisfação com as Cores (Condomínios A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.

Quanto ao item iluminação natural, em ambos os condomínios as respostas se 

equipararam, pois tanto para os moradores do Condomínio A, quanto para os

moradores do Condomínio B, a iluminação natural, proveniente de ampla janela de 

vidro com caixilho de alumínio, corresponde aos índices por eles esperados (GRÁFICO 

22). É interessante observar que embora as plantas dos apartamentos 



(conseqüentemente das cozinhas) serem idênticas, nota-se que as cozinhas do 

Condomínio B por ainda não estarem com seus layouts devidamente concluídos, não 

dispõem da mesma quantidade de mobiliário que as cozinhas do apartamento A, que 

na sua maioria estão prontas. Talvez a quantidade de mobiliário, e até mesmo a altura

destes móveis reduza os níveis de iluminação de algumas cozinhas. Há que se

considerar também que a grande janela de vidro dá sensação de maior “amplitude” ao 

ambiente. Além disso, como as cozinhas não receberam o ambiente com a divisória

para a área de serviço, que são posteriormente acrescentadas pelos moradores. Tal 

elemento também diminui a incidência de iluminação natural. 

O mesmo se pode verificar no item iluminação artificial, pois as cozinhas do 

Condomínio A, indicaram índices de satisfação menores que as do Condomínio B. Para 

os moradores do apartamento A, a iluminação artificial é bastante satisfatória

(GRÁFICO 23).
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GRÁFICO 22 – Comparativo de Satisfação com a Iluminação Natural (Cond. A e B) 
  Fonte: ALBUQUERQUE, 2003
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GRÁFICO 23 – Comparativo de Satisfação com a Iluminação Artificial (Cond. A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003

Como mencionado anteriormente, apesar dos índices de satisfação serem tão 

elevados, há alguns aspectos que desagradam os moradores (para os dois

condomínios). Um deles é a porta de acesso à cozinha estar defronte ao acesso

principal do apartamento (GRÁFICO 24). Este item demonstra que as nossas famílias 

ainda conservam valores sócio-culturais ainda tradicionais.

Os níveis de insatisfação comprovam que o modelo de apartamento sem acesso 

de serviço é pouco aprovado em nossa região, cuja cultura vigente reflete a segregação 

social (FIGURA 47). Além de reforçar a tendência de “esconder” a parte suja da 

moradia, um resquício das cozinhas coloniais.



FIGURA 47 – Porta da entrada principal
defronte a cozinha.
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.
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GRÁFICO 24 – Comparativo de Satisfação com a porta defronte à cozinha  (Cond. A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003



Também quanto à temperatura ambiente há alguma insatisfação, pois os índices

apontaram que independente da orientação dos apartamentos, estes não foram tão 

aprovados pelos moradores. É certo que as respostas deveriam ser bastante distintas 

por parte dos moradores que habitassem no sentido da ventilação dominante e 

daqueles do lado contrário. Porém, mesmo nos apartamentos cujas cozinhas estão

localizados à sombra, os moradores apontaram falhas neste item (GRÁFICO 25). Para 

alguns moradores do Condomínio A, a temperatura ambiente é insatisfatória. O inverso 

é observado nas respostas dos moradores do Condomínio B, que apontaram somente 

36% insatisfeitos.
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GRÁFICO 25 – Comparativo de Satisfação com a Temperatura  (Condomínios A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 

Convém ressaltar que os moradores do Condomínio A reclamaram que para 

poderem cozinhar no recinto, tinham de fechar a janela, para que o forte vento que 

sopra na região, não apagasse o fogo. Isso implica em um ambiente mais quente.

Convém ressaltar que a adoção de divisória adotada em alguns apartamentos para 



delimitar melhor o espaço da cozinha e da área de serviço, por outro lado escurece e

compromete a temperatura ambiente. 

De uma maneira geral é possível verificar a média geral das cozinhas e as

médias por item analisado, apontadas pelos moradores de ambos os condomínios

através dos gráficos a seguir. (Gráficos  26, 27, 28, 29 e 30). 

Condomínio A - Média da Satisfação por Apartamento + Mediana

GRÁFICO 26 – Média de Satisfação por Apartamento (Condomínio A) 
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Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 



Condomínio B - Média da Satisfação por Apartamento + Mediana

GRÁFICO 27 - Média de Satisfação por Apartamento (Condomínio B)
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Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 



Condomínio A - Média de satisfação por item
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GRÁFICO 28 – Média de Satisfação por Item (Condomínio A) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 

Condomínio B - Média de satisfação por item
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GRÁFICO 29 – Média de Satisfação por Item (Condomínio A) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003 



Médias por Item e Mediana (Condomínio A + Condomínio B)
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GRÁFICO 30 – Comparativo das Médias de Satisfação por Item (Condomínios A e B) 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003.

4.3 Estudo comportamental 

Os comportamentos ocorridos no ambiente, também foram analisados nesta

pesquisa, já que correspondem à forma como as pessoas se relacionam com o espaço

em que habitam, pois a compreensão das atividades cotidianas, é essencial para

podermos melhor projetar nossas moradias. 



Uma pesquisa realizada anteriormente no condomínio Villaggio di Roma, 

FARIAS (1999) procurou identificar junto aos moradores qual seria o ambiente 

considerado “coração da casa”. Como resposta, 50% dos residentes apontaram a 

cozinha como sendo o ambiente que representaria tal local. Contudo, a pesquisa 

mostrou que a maioria dos respondentes entendeu “coração” como um conceito ligado 

à mecanização, de modo que sua resposta relacionou o ambiente principal da moradia 

ao órgão do corpo humano, vital e imprescindível para a vida homem, como poderia ser 

a cozinha para a vida do lar. Além disso, uma minoria apontou a cozinha como sendo, 

também, espaço de convívio da família, embora este convívio seja pouco possível em 

espaços tão reduzidos quanto o existente naquelas cozinhas. 

O ato de receber pessoas acontece sempre na sala de estar, assim 
como comer é realizado principalmente na sala de jantar... Na cozinha 
não encontramos outra atividade além de preparar e comer as 
refeições, sendo que, a maioria das refeições realizadas no local são 
rápidas,como café da manhã e lanche. (FARIAS, 1999, p. 33-34).

Para realizar uma análise da atual ocupação das cozinhas do Plano 100, foi 

utilizada a técnica de behavior setting em uma pequena amostra de apartamentos, a fim 

de identificar, entre os outros aspectos, se os limites físicos do local e seus 

equipamentos interferiam nas relações desenvolvidas no espaço, quais as satisfações 

proporcionadas, número de pessoas presentes, e, ainda, se havia sinomorfia. Convém 

ressaltar que cada espaço (cozinha) pode proporcionar inúmeros settings no decorrer 

do dia e da noite. Assim a observação considerou: os componentes físicos e não 

físicos, a duração das atividades, se estas seguiam um programa específico, e as 

relações de funcionamento e, ainda, como os participantes se comportavam e quais os 

sistemas que regulavam o funcionamento do setting.

Durante as primeiras visitas aos apartamentos, procurou-se detectar aquelas 

cozinhas cuja configuração física propiciasse situações mais significativas para análise 

de comportamento, sendo selecionadas doze unidades fazê-lo. Além da configuração 

física do ambiente, também foi levados em consideração os diferentes padrões 

familiares e a localização dessas unidades (foram selecionadas oito unidades do Cond. 



Villaggio de Roma e quatro unidades do Condomínio Califórnia Gardens, totalizando 

doze – FIGURAS 48 a 59).

Dentre os behavior settings analisados, os (doze) que mais se destacaram foram 

“lavagem de roupa” (FIGURA 48 - Planta 1), “lavagem de roupa e de pratos” (FIGURA 

49 - Planta 2), “preparo de comida x fumante” (FIGURA 50 - Planta 3), “preparo de 

comida e posterior degustação” (FIGURA 51 - Planta 4), “lanche e manicure” (FIGURA 

52 - Planta 5), “lavando roupa na máquina” (FIGURA 53 - Planta 6), “cozinhando com 

fraldas” (FIGURA 54  - Planta 7), “banho no almoço” (FIGURA 55 - Planta 8), “escamas 

na roupa limpa” (FIGURA 56 - Planta 9), “briga do lixo” (FIGURA 57 - Planta 10), 

“lavando roupa na pia” (FIGURA 58 - Planta 11) e “geladeira x porta da cozinha” 

(FIGURA 59 - Planta 12), cuja descrição encontra-se no Apêndice C, e aqui são 

apresentadas apenas alguns exemplos e conclusões. É oportuno lembrar que 

praticamente todos os limites físicos dos settings eram semelhantes, excetuando-se 

pequenas alterações na planta original, tais como a criação de abertura na alvenaria 

vizinha à sala de jantar, transformando-a em cozinha americana (duas delas), e a 

exclusão do tanque de roupas em uma outra. Dentre os settings analisados apenas 

cinco apresentaram sinomorfia. São eles: “lavagem de roupa”, “lavagem de roupa e de 

pratos”, “preparo de comida e posterior degustação”, “lanche e manicure” e “lavagem de 

roupa na máquina”. Contudo, para funcionar bem, alguns deles só poderiam ocorrer no 

período da tarde, o que é essencial para compatibilizá-lo aos demais settings que 

ocorrem no mesmo espaço físico (em horários diferentes), como “preparação de 

almoço” e “servindo a refeição”, não afetando sua sinomorfia. No caso do setting,

“lanche e manicure” que indicava que poderia não apresentar sinomorfia, suas quatro 

componentes estavam dispostas em setores opostos do ambiente físico, talvez por isto 

compatibilizassem suas ações. 

Quanto à ausência de sinomorfia aponta-se os seguintes settings: “preparo de 

comida x fumante”, “cozinhando com fraldas”, “banho no almoço”, “escamas na roupa 

limpa”, “a briga do lixo” e “lavando roupa na pia e preparo de comida: geladeira x porta 

da cozinha”. Nestes settings não era possível coordenar satisfatoriamente as atividades 

no espaço. Para sua continuação, alguns deles necessitaram de aplicação de sistemas 

auto-reguladores.



Embora a variação nos limites físicos tenha sido uma opção dos moradores, nos 

casos analisados a sua realização foi uma das causas da ausência de sinomorfia em 

alguns settings.

Nos settings “preparo de comida x fumante” que aconteceu numa cozinha 

modelo ‘americano’, o ato de cozinhar da diarista se confrontou com a interferência da 

proprietária, que fumava no outro ambiente. Assim, abertura da parede da cozinha, 

embora facilitasse o behavior setting “servindo o almoço”, interferia diretamente no bom 

funcionamento dos behavior settings “preparo do almoço” e “limpeza da cozinha”. No 

primeiro caso, tanto a fumaça do cigarro incomodava à diarista e ao resultado do seu 

trabalho (cheiro de cigarro na refeição), como também o odor da comida invadia toda a 

sala. No segundo caso o barulho da lavagem dos pratos e panelas incomodava o casal 

que assistia ao jornal na tv. 

No caso da cozinha sem tanque de roupas, observou-se que o setting funcionou 

com sinomorfia por contar com o uso de outro equipamento, a lavadora de roupas. 

Contudo, a exclusão do tanque limitou o funcionamento do setting “lavando roupa na 

máquina”, obrigando que todas as roupas, independente do tamanho ou quantidade, 

tenham de ser lavadas somente na máquina. Já no caso do setting “lavando roupa na 

pia”, esta situação se inverte, pois a ausência do tanque e de uma máquina lavadora de 

roupas, causou ao morador uma certa insatisfação por não realizar a atividade com os 

equipamentos adequados. De fato o uso da cozinha conjugada a área de serviço 

dificulta o desenvolvimento das atividades no espaço conjugado. Analisando os settings

“escamas na roupa limpa” e “cozinhando com fraldas” se verifica que não há 

compatibilidade na realização de algumas atividades em conjunto, pois tanto no 

primeiro, quanto no segundo setting, as tarefas domésticas traziam sujeira às roupas 

que secavam no varal, fruto de outros settings (“secagem de roupa”).

Quanto à insatisfação apontada pelos usuários sobre o item ‘porta da cozinha 

defronte a de entrada’ do questionário, pode ser constatado se analisarmos os settings

“a briga do lixo” e “porta x geladeira”. Em ambos, a localização da porta de entrada da 

cozinha dificulta o livre desenvolvimento das tarefas realizadas próximo a ela. No 

primeiro havia uma visita que estava acomodada na sala de estar, com vista para a 

porta de entrada do apartamento, e a diarista necessitava sair com todo o lixo da 



cozinha, não havendo meios de fazê-lo sem que a visita assistisse todo o movimento, 

nem que sentisse o mau cheiro exalado, causando á patroa um certo constrangimento. 

No segundo setting, a geladeira está situada voltada para a entrada da cozinha. Assim, 

no momento que um dos usuários necessita abrir a geladeira para retirar o que precisa 

para preparar o alimento, ou simplesmente retirar uma garrafa com água, impossibilita o 

acesso ao interiro da cozinha. 

 No caso da cozinha do Condomínio B, esta dispõe de um elemento a mais em 

sua configuração espacial: a janela de um dos banheiros voltada para a mesma. No 

setting “banho no almoço”, surgiu à necessidade de utilização de mecanismos auto-

reguladores, para que  houvesse condições de  desenvolvimento das atividades. 

Convém lembrar que este elemento (janela) mal posicionado, indica a realização de 

outros setting não sinomórficos. 

De uma forma geral, também foi visto que em todos os settings o número de 

pessoas que participavam era restrito, devido ao pouco espaço disponível para a 

circulação das pessoas, e conseqüentemente interferiam na forma em que realizavam 

suas atividades. 

Partindo-se dessas constatações nota-se que, embora as respostas dos usuários 

ao item funcionalidade a tenham apontado como satisfatória, a análise de behavior 

setting mostra que as pessoas utilizam a que local condicionado a horários, pois a 

própria configuração da cozinha conjugada à área de serviço limita o uso deste espaço. 

Isso explica porque não foram detectadas muitas ausências de sinomorfia nos settings 

analisados, o que não significa que estes ambientes propiciam satisfações. De fato o 

uso do espaço para atividades ligadas à culinária interfere no uso da área de serviço, 

obrigando ao usuário estipular horários distintos para realizar suas atividades 

domésticas.



PLANTAS DOS BEHAVIOR SETTINGS

2 - SETTING- LAVAGEM ROUPA / PRATO1 - SETTING- LAVAGEM DE ROUPA

4 - SETTING- PREPARO DE COMIDA E
DEGUSTAÇÃO

3 - SETTING- PREPARO DA COMIDA XFUMANTE

COZINHA

5 - SETTING- LANCHE X MANICURE 6 - SETTING- LAVAGEM ROUPA NA MÁQUINA

FIGURAS 48, 49, 50, 51, 52 e 53.
Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 



CONTINUAÇÃO DAS PLANTAS DOS BEHAVIOR SETTINGS

COZINHA

7  - SETTING- COZINHANDO COM FRALDAS

BWC

8 - SETTING- BANHO NO ALMOÇO

COZINHA A. SERVIÇO

9 - SETTING- ESCAMAS NA ROUPA LIMPA

A. SERVIÇO
COZINHA

10 - SETTING- A BRIGA DO LIXO

LIXO

COZINHA A. SERVIÇO COZINHA A. SERVIÇO

12 - SETTING- PREPARANDO COMIDA
      GELADEIRA X PORTA

11 - SETTING- LAVANDO ROUPA NA PIA

FIGURAS 54, 55, 56, 57, 58 e 59.

Fonte: ALBUQUERQUE, 2003. 



5. Discussão dos Resultados.

Sabe-se que os condomínios do Plano 100  foram edificados visando atender a 

necessidade de moradia de famílias pequenas, oferecendo unidades habitacionais 

racionalizadas, segurança e grandes áreas verdes de lazer. Talvez por isso, a cozinha 

projetada não esteja adequada ao uso tradicional ou de famílias numerosas. O modelo 

adotado no Plano 100 parece estar mais ajustado à realidade de grandes centros 

urbanos como São Paulo, habitada por um crescente número de pessoas sozinhas e 

com um bom poder aquisitivo.

No entanto, no caso do Plano 100  de Natal-RN, mesmo havendo apartamentos 

ocupados por pessoas sozinhas ou casais sem filhos, a família nuclear representa a 

maior parte dos moradores gerando dois tipos de conflito ligados à dificuldade de 

convivência e manutenção de hábitos.  

Neste sentido, a cozinha não dispõe de espaço para o agrupamento de muitas 

pessoas ao mesmo tempo, inviabilizando seu uso para momentos de convívio familiar. 

Sob este aspecto, os moradores estão satisfeitos com suas cozinhas como local de 

permanência apenas para afazeres domésticos, embora alguns deles ressaltem que 

gostariam de mantê-la como local de encontro da família, mas reconhecem que 

espacialmente não é possível e para preservar o hábito, transferem seu convívio para a 

sala.

 Quanto ao segundo aspecto, a ocupação dos apartamentos por um modelo 

tradicional de família torna evidente a dificuldade para a conservação de alguns valores 

e condutas/hábitos, como a realização simultânea de atividades diferentes. Assim, a 

exigüidade de espaço na cozinha e o fato da mesma estar conjugada à área de serviço 

dificulta ações ainda freqüentes (tais como, ralar coco, escamar peixe, debulhar milho, 

etc.), sobretudo quando acontecem ao mesmo tempo em que ocorrem atividades como 

a lavagem de roupas ou a secagem de fraldas, por exemplo. De fato, todas essas 

atividades são resquícios de uma sociedade na qual as famílias realizavam tais ações 

e, para tanto, dispunham de espaços domésticos generosos, como o quintal ou o 

alpendre.



No caso do Plano 100, como a cozinha possui uma área relativamente 

pequena, cuja largura é bastante reduzida, o espaço resultante não permite muitas 

variações no layout. Além disso, há uma tendência em adquirir móveis e equipamentos 

(mesmo que estes fiquem sem uso), para facilitar o trabalho doméstico, tornar a cozinha 

um lugar esteticamente agradável e proporcionar ao seu proprietário um certo “status”. 

É curioso ver que, mesmo reclamando do pouco espaço, “ninguém” quer abrir mão dos 

equipamentos que têm, porque todos associam uma cozinha equipada à ascensão 

social.

Este parece ser um aspecto que vem sendo discutido em todo o país por 

profissionais da construção civil e investidores imobiliários. Em debate ocorrido em 26 

de setembro de 2003 durante o Seminário Morador do Condomínio Econômico, 

promovido pela AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) em São 

Paulo, os usuários de apartamentos compactos de dois ou três dormitórios, as 

imobiliárias e representantes da Universidade de São Paulo - Prof. Dr. Marcelo 

Tramontano e Profª. Dra. Sheila Ornstein - trocaram idéias sobre os principais 

problemas construtivos e de projetação levantados pelos próprios moradores dos 

imóveis. Entre outros pontos deficientes, os condôminos apontaram: a diminuição da 

área útil das habitações, a compactação dos cômodos (que acarreta sobreposição de 

funções) e o custo adicional de mobília adaptada ao tamanho do imóvel. Ainda neste 

seminário, o Nomads1 apresentou estudos indicativos da influência do mercado 

imobiliário na padronização dos imóveis, que os dividem em áreas de serviço, social e 

íntima, mostrando que a nessa área não tem se preocupado em lançar propostas 

coerentes com modo de vida contemporâneo, prevalecendo o fator econômico. 

De modo geral o setor de serviço das habitações tem sido o mais 

comprometido. Buscando atender o modelo de cozinha-laboratório, os ambientes são 

claros, modernos e assépticos, dotados de uma gama de equipamentos, nem de longe 

se assemelhando às cozinhas-tradicionais cuja área “suja” ficava escondida das vistas 

alheias. Talvez isto justifique a rejeição pela única porta de entrada dos apartamentos 

do Plano 100 analisado, ampliada pela sua disposição junto à entrada única, que 

congrega ambos os acessos, social e de serviço, dificultando o isolamento das funções.



Além disso, o fato da cozinha estar conjugada à área de serviço, limita bastante 

a realização das atividades livremente. E embora o local esteja aparentemente bem 

resolvido, a proposta analisada incide em erros graves, tais como o fogão e o tanque de 

lavar roupa estarem dispostos lado a lado  (Condomínio A), haver uma janela de 

banheiro abrindo-se para a cozinha (Condomínio B) ou, ainda, a janela do ambiente de 

serviço ser baixa e toda em vidro, reduzindo a privacidade de seus residentes. Mesmo 

nos apartamentos reformados, o espaço e o layout mostraram-se limitantes, como 

evidenciou a análise de behavior settings efetuada. 

Estes são alguns pontos observados nesta análise que apontam como 

diagnóstico final o entendimento de que as cozinhas do Plano 100 não são adequadas 

ao modo de vida de seus moradores, pois, as mesmas foram propostas para famílias 

mínimas, porém são ocupadas por famílias tradicionais. Assim, embora para os 

proprietários a aquisição do imóvel seja uma grande realização, o modelo de cozinha 

conjugada à área de serviço não atende adequadamente suas necessidades, de modo 

que os mesmos mostram-se claramente insatisfeitos com a zona de serviço do 

apartamento. Tal fato contradiz a propaganda da construtora e incorporadora que 

vende uma imagem de total satisfação com o imóvel (ANEXO 02 – Folder de 

propaganda do Flórida Gardens). 

Esse tipo de contradição precisa ser compreendida e enfrentada pelos 

arquitetos no ato de projetar, cabendo a eles o papel de propulsor de transformações, 

repensando a habitação de acordo com o modo de vida da sociedade, buscando 

informações junto aos usuários e investidores, e as traduzindo em modelos 

habitacionais mais adequados às necessidades e expectativas dos moradores.     

Os diversos itens analisados apontam uma realidade visível aos olhos de 

qualquer profissional ligado à construção civil: as famílias buscam a moradia própria e 

dentro de seu poder aquisitivo, que esteja bem localizada e que apresente segurança, 

não importando se esta unidade habitacional possui níveis excelentes de acabamento e 

dimensões físicas reduzidas. Como disse um dos entrevistados: “Cabendo no bolso, 

está muito bom”. 

Tal aspecto é percebido quando se analisam os gráficos referentes à faixa 

etária, escolaridade e faixas de renda. A grande maioria dos moradores possui um bom 



grau de escolaridade e padrão de renda considerado de médio a alto. Os índices de 

faixa etária e status social indicam que neste empreendimento não há grande 

quantidade de pessoas da chamada “terceira idade”, nem de pessoas morando 

sozinhas ou em dupla. 

Convém ressaltar que estes resultados de certa forma já eram esperados, pois 

parecia um tanto evidente que os hábitos sócio-culturais e regionais das famílias 

natalenses ainda são bastante fortes. 

É certo que há uma oferta cada vez maior de unidades multifamiliares. Mas, 

como se livrar dos “velhos” hábitos? Como ajustar a família nuclear à “nova” moradia e 

suas dimensões tão reduzidas, sem alterar os costumes e as atividades desenvolvidas 

pela família? 

Pistas para a resposta a estas indagações de certa maneira já foram 

comentadas anteriormente: cada família se adapta ao meio e organiza suas atividades 

através de horários pré-estabelecidos, de modo que os problemas mais evidentes são 

minimizados, embora tal “solução” não represente satisfação. 



CONSIDERAÇÕES  FINAIS

O trabalho de avaliação das cozinhas do Plano 100, realizada através de várias 

formas de abordagem, permitiu a coleta de ricas informações a respeito das relações 

existentes naqueles locais, o que conduziu a uma breve reflexão acerca dos resultados 

obtidos.

Embora não seja possível intervir diretamente no espaço que fora  analisado, a 

possibilidade de discutir um modelo de habitação que está sendo paulatinamente 

implantado pelos construtores nesta capital, permitirá  melhorias na qualidade dos 

próximos espaços a serem projetados na região. Afinal, os arquitetos não podem perder 

de vista o principal objetivo de sua atividade profissional, propor espaço com qualidade, 

que sejam  compatíveis com o uso e aspirações de quem nele vai habitar. 

 Muitas indagações foram levantadas ao longo desta dissertação relativas à forma 

de utilização do espaço e o comportamento gerado em seus usuários. Essa dissertação 

não as responde completamente, uma vez que não tinha esta finalidade, porém permite 

o surgimento de outros elementos de análise que, somados às perguntas iniciais, 

despertam para o desenvolvimento de outras pesquisas (afins ao tema) que visem 

melhorar a produção arquitetônica. 

Além de oferecer o conhecimento específico sobre um modelo habitacional e sua 

forma de uso e, provavelmente, sua maior contribuição seja impulsionar novas 

pesquisas que também valorizem a opinião (visão) do usuário a respeito dos espaços 

que projetamos. Discutir os problemas e soluções adotadas nas habitações 

multifamiliares através dos métodos e técnicas utilizados na Avaliação Pós-Ocupação é 

algo ainda pouco conhecido por muitos projetistas. De fato, não se pode pensar na 

concepção espacial sem considerar seu potencial de uso, nem a compatibilidade entre 

o uso real e o previsto. Neste sentido, o cruzamento das informações obtidas pela 

análise dos aspectos físicos, com a análise puramente técnica, e a ótica dos usuários 

(técnicas adotadas pela Psicologia Ambiental) permitem maior aproximação com a 

realidade.



Nesse momento é oportuno tecer algumas considerações sobre a forma de 

abordagem utilizada. Por um lado ela possibilitou a obtenção de informações mais 

próximas do uso real do espaço em estudo através da percepção de seus usuários, o 

que constituiu um ponto extremamente positivo para a realização da análise. Por outro 

lado, muitos resultados não se mostraram muito claros, especialmente quando 

envolvendo conceitos e características pessoais e espaciais difíceis de serem 

mensuradas numericamente, difíceis de serem obtidas através da aplicação do 

questionário ou outros instrumentos estruturados. De fato, nessa dissertação os 

resultados obtidos através de vários modos de coleta de dados foram cruzados entre si, 

mesmo que, no processo de integração, algumas das informações tenham se perdido. 

 Nesse sentido, quando a Avaliação Pós-Ocupação envolve aspectos de ordem 

comportamental trabalhando com aspectos qualitativos não apresenta formas precisas 

de aferição. Talvez se o questionário aplicado junto aos moradores do Plano 100  fosse 

mensurado através de uma escala numérica que expressasse melhor a opinião das 

pessoas (ao invés de opções índices de satisfação), o resultado fosse melhor 

compreendido.

Outra linha de investigação envolveria a realização de medições através de 

aparelhos apropriados para aferição das condições físicas do espaço avaliado, 

sobretudo relacionadas à temperatura e iluminação, que poderiam aprofundar os 

resultados desta pesquisa, pela comparação dos dados perceptivos com medições 

objetivas.

Apesar dessas considerações sobre a forma de abordagem adotada, e que com 

certeza serão repensadas em pesquisas futuras, pode-se afirmar que o trabalho com as 

informações provenientes de várias modalidades de observação do espaço possibilitou 

a confirmação da hipótese lançada no início deste volume, ou seja, em Natal, as 

cozinhas do modelo Plano 100 não atendem satisfatoriament e aos seus usuários, nem 

estão adequadas a eles. 

Finalmente, é interessante ressaltar que atualmente, inúmeras as pesquisas cujo 

objeto de análise envolve o espaço residencial, suas formas, seus usos, suas 

adequações aos usos, a qualidade do espaço, o material adotado, a maior parte das 

quais voltadas para a melhoria e a busca de excelência na qualidade do ambiente 



edificado.  Somente através de análises constantes será possível oferecer espaços 

racionalizados, ao mesmo tempo viáveis economicamente e comprometidos com a 

manutenção de condições mínimas de habitabilidade.  

Nesse sentido, espera-se que outras pesquisas desenvolvidas em nossa cidade 

possam dar continuidade a essa busca incessante em compreender a relação existente 

entre o espaço e seu modo de utilização pelas pessoas, a fim de que nossas 

habitações estejam cada vez mais ajustadas aos nela irão habitar.

Talvez seja difícil responder com uma única frase o questionamento feito no 

início dessa dissertação – “Para que servem hoje nossas cozinhas?, afinal são muitas 

as possibilidades de uso da mesma. Todavia, é possível afirmar que, em função da 

gradativa redução de suas dimensões e do acúmulo de eletrodomésticos, nas 

habitações edificadas na última década, este é o espaço que parece estar 

comprometido. Aliás, a maior parte das dificuldades diz respeito à própria dicotomia 

entre sua produção e uso, ou seja, como tentamos demonstrar na ilustração da capa da 

dissertação, hoje esse é um espaço pensado para o futuro, mas usado como no 

passado. É preciso, no entanto, projetar no presente e para o presente. A cozinha não 

pode ser esquecida, nem renegada a segundo plano, por parte dos projetistas.  Quando 

essa consciência for despertada, aí, sim, teremos encontrado a forma correta de 

perceber o espaço e permitir seu uso livremente.
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APÊNDICE A 

Instrumentos para o trabalho de campo. 

APÊNDICE A.1 – Modelo Questionário Piloto. 

APÊNDICE A.2 – Modelo Questionário. 

APÊNDICE A.3 – Roteiro de Behavior Settings.
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UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Programa de Pós-Graduação – MESTRADO

__________________/_____ 

Pesquisa: PARA QUE SERVEM HOJE AS NOSSAS COZINHAS? 
Análise de uso das cozinhas do Plano 100 (Natal / RN). 

Questionário Piloto  

Informante: ____________________________  Data ______________  Horário 

_______________

A) IDENTIFICAÇÃO
1. Edifício: _________________________________________________
2. Apartamento nº: __________________ Pavtº: ___________________ 
3. Condição da Propriedade:     (    ) Proprietário               (    ) Inquilino      (    ) Outros 
4. Renda familiar (aproximada):  R$ _______________     (s.m.___________)  (s.m.p.c.__________) 
5. Tempo de Residência: ______________________________________
6. Procedência (moradia anterior): _______________________________
7. Por que escolheu morar neste móvel? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8. Família (moradores): 
Posição Idade Escolaridade PEP 1* 2* 

     

     

     

Posição Escolaridade  PEP- Posição na Estrutura Produtiva
Casal (P, M)  Analfabeto           Assalariado 
Filho (F1, F2, F3)          1.º Grau           Empresário 
Avós (A)       2.º Grau                     Autônomo 
Netos (N)    3.º Grau             Aposentado 
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Empregados (E)           Pós-graduação           Desempregado 
Outro:            Estudante 

             Outros: 
1* Bairro da cidade onde trabalha e/ou estuda 
2* Período do dia que fica em casa ( M / T / N )

B) OBSERVAÇÕES SOBRE A COZINHA DO APARTAMENTO

1. Quantidade de usuários da cozinha: ______________________________________
2. Quantidade máxima de usuários simultâneos: ______________________________
3. Quais as principais atividades realizadas na cozinha: 

Atividade Pessoas envolvidas Permanência (Período) Obs. 

    

    

    

    
Entende-se por atividades: Cozinhar, Refeição 1 (café/lanche), Refeição 2 (almoço,jantar), Lavar louça, Lavar roupa, 
Secar roupa, passar, conversar, ouvir música, ver TV, brincar, tarefa escolar, ler, dormir, atividade remunerada 
(cozinhar, artesanato,..) e outras.

C) IDENTIFICAÇÃO FÍSICA DA COZINHA / NÍVEIS DE SATISFAÇÃO COM O ESPAÇO

1. A cozinha foi projetada por um profissional (equipamentos e mobiliário)?    (     ) Sim    (    ) Não
OBS.:_________________________________________________________________________
2. Avalie sua satisfação com os seguintes itens:

Item MS S I MI NR Observação 
1 Área da cozinha       
2 Largura       
3 Comprimento       
4 Posição da Bancada       
5 Altura da Bancada       
6 Quantidade de equipamentos       
7 Distribuição dos equipamentos       
8 Qualidade dos equipamentos       
9 Material do piso       

10 Material das paredes       
11 Material do teto       
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12 Ser conjugada com a área de serviço       
13 Temperatura ambiente       
14 Iluminação natural       
15 Iluminação Artificial       
16 Cores       
17 Funcionalidade       

Legenda:   MS (muito satisfeito) / S (satisfeito) / I (insatisfeito) / MI (insatisfeito) / NR (não respondeu) 

3. Já houve reforma na cozinha?   (     )   Sim    (      )   Não 
4. Se houve, qual foi a modificação e o porquê?__________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Se não houve mudança, há intenção futura de modificar o espaço da cozinha e quais seriam estas 
mudanças?______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

D) LAYOUT

Móveis / Eletrodomésticos Quant. Móveis /  Eletrodomésticos Quant. 
Mesa  Geladeira  
Cadeiras ou bancos     Freezer  
Armários    (      ) Nº portas  Fogão               (      ) Bocas  
Gelágua / filtro  Exaustor  
Cafeteira (de bancada)  Microondas  
Televisor  Máquina de Lavar Roupa  
Som/ CD / Rádio, etc.  Tábua de Passar  
Máquina de Lavar Louça    
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UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

Programa de Pós-Graduação – MESTRADO

__________________/_____ 

Pesquisa: PARA QUE SERVEM HOJE AS NOSSAS COZINHAS? - 
Uma análise de uso das cozinhas do Plano 100 em Natal / RN. 

Questionário

Informante: ____________________________   Data ________________   Horário 

_______________

A) IDENTIFICAÇÃO
9. Edifício: _________________________________________________
10. Apartamento nº: __________________ Pavtº: ___________________ 
11. Condição da Propriedade:     (    ) Proprietário               (    ) Inquilino      (    ) Outros 
12. Renda familiar (aproximada):  R$ ________________   (s.m.___________)  (s.m.p.c.__________) 
13. Tempo de Residência: ______________________________________
14. Procedência (moradia anterior): _______________________________
15. Por que escolheu morar neste móvel? 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

16. Família (moradores): 
Posição Idade Escolaridade PEP 1* 2* 

Posição Escolaridade  PEP- Posição na Estrutura Produtiva
Casal (P, M)  Analfabeto           Assalariado 
Filho (F1, F2, F3)          1.º Grau           Empresário 
Avós (A)       2.º Grau                     Autônomo 
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Netos (N)    3.º Grau             Aposentado 
Empregados (E)           Pós-graduação           Desempregado 
Outro:            Estudante 

             Outros: 
1* Bairro da cidade onde trabalha e/ou estuda 
2* Período do dia que fica em casa ( M / T / N )
B) OBSERVAÇÕES SOBRE A COZINHA DO APARTAMENTO
4. Quantidade de usuários da cozinha: ______________________________________
5. Quantidade máxima de usuários simultâneos: ______________________________
6. Quais as principais atividades realizadas na cozinha: 

Atividade Pessoas envolvidas Permanência (Período) Obs. 

    

    

    

    

    
Entende-se por atividades: Cozinhar, Refeição 1 (café/lanche), Refeição 2 (almoço,jantar), Lavar louça, Lavar roupa, 
Secar roupa, passar, conversar, ouvir música, ver TV, brincar, tarefa escolar, ler, dormir, atividade remunerada 
(cozinhar, artesanato,..) e outras.

C) IDENTIFICAÇÃO FÍSICA DA COZINHA / NÍVEIS DE SATISFAÇÃO COM O ESPAÇO
6. A cozinha foi projetada por um profissional (equipamentos e mobiliário)?    (     ) Sim    (    ) Não
OBS.:__________________________________________________________________________
7. Avalie sua satisfação com os seguintes itens:

Item MS S I MI NR Observação 
1 Área da cozinha       
2 Largura       
3 Comprimento       
4 Posição da Bancada       
5 Altura da Bancada       
6 Quantidade de equipamentos       
7 Distribuição dos equipamentos       
8 Material do piso       
9 Material das paredes       

10 Material do teto       
11 Ser conjugada com a área de serviço       
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12 Porta da cozinha defronte à de porta de 
entrada (acesso social) 

      

13 Temperatura ambiente       
14 Iluminação natural       
15 Iluminação Artificial       
16 Cores       
17 Funcionalidade       

Legenda:   MS (muito satisfeito) / S (satisfeito) / I (insatisfeito) / MI (insatisfeito) / NR (não respondeu) 

8. Já houve reforma na cozinha?   (     )   Sim    (      )   Não 
9. Se houve, qual foi a modificação e o porquê?________________________________________

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Se não houve mudança, há intenção futura de modificar o espaço da cozinha e quais seriam estas 
mudanças?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D) LAYOUT

Móveis / Eletrodomésticos Quant. Móveis /  Eletrodomésticos Quant. 
Mesa  Geladeira  
Cadeiras ou bancos     Freezer  
Armários    (      ) Nº portas  Fogão               (      ) Bocas  
Gelágua / filtro  Exaustor  
Cafeteira (de bancada)  Microondas  
Televisor  Máquina de Lavar Roupa  
Som/ CD / Rádio, etc.  Tábua de Passar  
Máquina de Lavar Louça    
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Roteiro para Análise de Behavior Setting   Plano 100 
(Baseado em  WICKER, 1979) 

1. Identificação do Setting:___________________________________  Nº: ______ 

2. Localização:  

3. Limites do Setting (Físicos e Temporais) 

3.1 Ocorrência 

3.2 Duração 

3.3 Limites Físicos 

4. Componentes 

4.1 Posições das pessoas 

4.2 Objetos físicos mais importantes 

5. Programa  

6. Sinomorfia 

7. Possibilidade de substituição de pessoas 

8. Relações de Funcionamento 

8.1 Número mínimo de pessoas 

8.2 Número máximo de pessoas 

8.3 Satisfações proporcionadas pelo Setting 

9. Sistemas Auto-reguladores. 
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APÊNDICE B 

Estatísticas descritivas (tabelas geradoras dos gráficos) 
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1P 4000 6,00N 4 2N MI MI S S S S S MS MS MS I I MI S
2P 4000 5,00N 1 1N S MI MI S S I I S S S MI I I S 
3P 2000 3,00N 5 3N I MI MI I S S S MS MS MS MI MI MI S
4P 3000 4,00N 3 3S I S MI S S MS MS S I S I I MS MS
5I 2000 0,42N 1 1N I MI S I MI S MS S S S MI MI MI MS
6P 3000 0,67N 2 2S S S S MS MS S S MS I MS NR MI I MS
7I 4000 1,00N 2 2N I I I S S S S I I I MS I S MS
8I 3000 2,00N 1 1N MI MI MI S S NR I I I NR MI MI MI I 
9P 4000 3,00N 1 1N I I I S S NR I S S S MI I MI I

10P 4000 4,00N 5 3N S I S I S I S MS MS MS NR MI I MS
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12P 1600 4,00N 2 2S S I I S I S S S S S MI MI S MS
13I 1600 2,00N 1 2N I I I S S S S S S S MI I S S
14P 4000 1,33N 3 1S S I S I MS MS S S S S S NR I S 
15P 3500 5,00N 3 3S I I I S S S S MI MI MI MI I MS S
16P 3000 5,00N 4 3S I I S S S MS MS S S S MI MI S S 
17I 2800 0,67O 2 2N MI MI S S S MS MS MI MI NR MI NR MI MS
18P 3500 5,00N 4 2N MI MI MI S S S S I S S MS I I S 
19P 5000 0,01N 2 2S I I I S S S MS MS MS MS MI I I S
20I 4000 5,00N 1 1N S I S I S MS S S I I MI S I I 
21I 2800 4,00O 1 1N MI MI MI S S S S S S S MI MI MI I
22I 5000 4,00O 2 2N I MI I S S MS I S I S MI MI MI MS
23I 3000 0,75O 3 3N I I I I I S S S S S MI I MS MS
24P 2000 4,00N 4 2N I MI S S S I S S S S MI MI MI MS
25I 3500 0,08N 2 1S I I I S S S I S S S MI S MI S
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26P 2200 5,00O 1 2N S S S S S MS S S S S MI I MS MS
27P 1500 4,00O 3 1N I MI I S I S MI S S S MI I S S
28I 800 4,00O 2 2N S I S S S I S S S S MI I MI S 
29P 3000 5,00O 4 3S I I I S S I S S S S MI I MI S
30P 6000 5,00O 2 2S I I I S S S S MS MS MS MI MI MS S 
31P 2500 3,00O 2 1N I MI S S S I S S S S MI MI MI MS
32I 1000 2,00O 1 2N S S S S S MS MS S S S I I MS MS
33I 1500 2,00O 3 3N S I S S S I I S S S MI NR MI S
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34I 1600 3,00O 3 1N I I I S S S S S S S MI MI MI I 
35P 3000 1,00O 2 2N MI MI MI S S S S S S S MI MI MI S
36I 2000 5,00O 2 1N I I I S S S S S S S MI I S S 
37P 5000 3,00O 2 2S S S I S S I MS MS MS MS MI MI MS MS
38P 1200 4,00O 1 1S MS MS MS S S MS MS NR S S I S MS MS
39P 2500 0,75N 3 2N I I I S S S S S I I MI MI MI S
40P 4000 5,00N 2 2N I I I S S S I S MI S MI MI MS MS

TABELA 02 – Condomínio A (Villaggio di Roma) 
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1I 4000 0,33N 2 2S S I I MS MS S S I I MS I MI MS MS MS MS MS
2I 2400 2,00N 4 4S I I I S S S S S I S NR NR MS MS MS MS MS
3P 2000 2,00N 4 4N I I I I I S S S MI I MI MI MS S S MS S
4P 1500 0,67N 3 2N I I I NR S S I S I S MI MI S MS MS I NR 
5I 2800 1,00O 4 4N S S S S S MS S NR MI S MI NR MS MS S S S
6P 2000 2,00O 2 1N S S S S I I S I S S S S MS MS MS MS S 
7P 6000 2,00O 2 2N S S S S S S NR S S S NR NR MS MS MS S S
8P 2400 2,50N 3 3S S S S S I S S I I S MI I S S S MS S 
9I 3500 2,00N 3 3N S S S S S S S S I S MI MI I S S S S

10P 2000 2,00O 3 2N MI MI MI S S I S I I I MI MI S S S S MI 
11I 1600 0,50O 2 2S I I I S S S S S S S S MI S S S S S
12I 2000 1,00N 5 3N MI MI MI S S S S S S S MI MI S S S S I 
13P 800 0,25O 1 1N S S S S S S S S S S MI I S S S S S
14P 1200 1,50O 1 1N S S S S S S S S S S I S S S S S S 
15I 1200 2,00N 1 1S S S S S S S S S S S I S S S S S S
16P 2000 2,50O 2 1N I I I S S I I I I I MI S I I S MI S 
17P 3800 1,00O 1 1N I I I S S S S S I S I NR S S S NR S
18P 8000 2,00N 1 1N I I I S S S I I I S MI I I S S S S 
19I 4000 2,00N 2 2N S S S S S S S I I S MI MI S S S S S
20P 3000 2,00N 3 3N S I S S S S S MI I S MI MI I S MS S S 
21P 3300 1,17N 2 2N S I S S S S S S I S MI MI MI S S MS NR
22P 2000 1,83O 1 1N MS I S S S S S MS MS MS I MI MI MS MS S S 
23I 1200 1,00O 3 3N S I S S S S S S I NR I I I MS MS MS S
24P 1600 2,00N 1 1N I I I S S S NR S I I MI I I MS MS S S 
25I 1500 1,50O 2 2N S I S S S S S I S S I MI MI MS S NR S

TABELA 03 – Condomínio B (Califórnia Gardens) 
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APÊNDICE C 

Análise   de behavior    settings (1 a 12) 



122

Behavior Setting – 1: lavagem de roupa

Descrição da família:

Senhora idosa com uma diarista. 

Descrição do local:

Cozinha contendo fogão, geladeira, gelágua, armário e mesa com 02 cadeiras. Conjugada à 

cozinha, a área de serviço conta com o tanque e a máquina de lavar. Não há divisória. 

Cena típica:

Uma pessoa lava a roupa da residência. 

Limite temporal: 

2x por semana (3ª e 5ª), período da tarde com duração de 2 horas. 

Limite espacial: 

Área de serviço 

Componentes humanos: 

A diarista 

Componentes não-humanos: 

Tanque de lavar roupa, balde e varal 

Programa básico (resumido): 

A pessoa traz a roupa suja, coloca no chão, separa por tipo e cor. Coloca uma parte no balde 

para ensaboar, depois enxágua e as coloca para secar no varal. Repete todas as ações várias 

vezes.  

Número de pessoas: 

01 pessoa 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A família tem sua roupa limpa e a diarista seu pagamento.  

Sistemas auto-reguladores: 

Horários diferentes para outros settings. A diarista necessita organizar o horário de suas 

atividades, compatibilizando o uso do espaço, por ser este, conjugado à cozinha. 

Sinomorfia:

Só houve sinomorfia porque este serviço é realizado sempre no período da tarde. Se 

este setting ocorresse também pela manhã, junto a outros settings, o espaço não 

permitiria que funcionassem bem.
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Behavior Setting – 2: lavagem de roupa e de pratos

Descrição da família:

Três adultos sem parentesco, estudantes universitárias. 

Descrição do local:

Cozinha contendo apenas a geladeira, o gelágua, uma estante em ferro. Conjugada à cozinha, 

a área de serviço conta só com o tanque. Não há divisória. 

Cena típica:

Uma pessoa lava a roupa enquanto a outra lava toda a louça da residência. 

Limite temporal: 

2 a 3 x/semana, com duração variável (  1 h de justaposição). 

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

Dois adultos 

Componentes não-humanos: 

Tanque de lavar roupa, balde, varal e pia. 

Programa básico (resumido): 

Enquanto uma pessoa lava aa roupas e as coloca para secar no varal, outra pessoa lava a 

louça.

Número de pessoas: 

02 pessoas 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

Limpeza das roupas e da cozinha. 

Sistemas auto-reguladores: 

Não houve necessidade.

Sinomorfia:

A sinomorfia foi completa. Porém, era considerada a possibilidade de aquisição de uma 

máquina de lavar louça.
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Behavior Setting – 3: preparo de comida x fumante

Descrição da família:

Jovem casal sem filhos e uma diarista. 

Descrição do local:

Cozinha contendo fogão, geladeira, gelágua, armários e bancada americana voltada 

para as salas de jantar e estar. Conjugada à cozinha, a área de serviço conta com o 

tanque e a máquina de lavar. Há divisória.

Cena típica:

Uma pessoa (diarista) prepara a comida. 

Limite temporal: 

Período da tarde com duração de 1 a 2 horas. 

Limite espacial: 

Cozinha americana/área de serviço, salas de jantar e estar. 

Componentes humanos: 

Uma cozinheira e a patroa fumante. 

Componentes não-humanos: 

Geladeira, pia, bancada e fogão. 

Programa básico (resumido): 

A cozinheira pega o alimento da geladeira, leva-o a pia e o prepara. Posteriormente leva-o ao 

fogão para o cozimento.  

Número de pessoas: 

02 pessoa. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A família ganha a comida pronta e a cozinheira seu salário. 

Sistemas auto-reguladores: 

 Mecanismo sensor – a cozinheira percebe a fumaça do cigarro. 

 Mecanismo executor – a cozinheira fala com a patroa. 

 Mecanismo contra-desviante – a patroa passa a fumar na varanda com a porta 

fechada.

Sinomorfia:

Como o espaço da cozinha possui uma abertura para o outro ambiente, deixando passar 
barulhos e odores, há ausência de sinomorfia. A cozinheira parece estar satisfeita com seu 
serviço, porém se sente incomodada pelo cigarro da patroa que chega à cozinha pela abertura 
existente entre ela e sala de jantar/estar, onde se encontra a patroa fumando. 
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Behavior Setting – 4: preparo rápido de comida e posterior degustação 

Descrição da família:

Um adulto morando sozinho. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão de 06 bocas, geladeira, freezer, armários altos e mesa de apoio com 

02 cadeiras. Conjugada à cozinha, a área de serviço conta com o tanque e a máquina de lavar. 

Não há divisória.

Cena típica:

Uma pessoa prepara a refeição e a degusta. 

Limite temporal: 

Por volta de 13h, com duração de 40 min. 

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

Um adulto 

Componentes não-humanos: 

Geladeira, fogão, utensílios, mesa, cadeira e som.  

Programa básico (resumido): 

A pessoa chega à cozinha, liga o rádio, depois pega o alimento pré-preparado no congelador e 

o põe no forno. Quando estava pronto para o consumo, ela pôs um prato, sentou-se à mesa e 

efetuou a refeição.   

Número de pessoas: 

01 pessoa. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A comida pronta. 

Sistemas auto-reguladores: 

Não houve. 

Sinomorfia:

A sinomorfia foi completa, pois a pessoa estava bastante satisfeita , pois o espaço lhe parecia 

adequado e agradável (ouvindo música); além disso, realizou tudo muito à vontade, porque 

viera da praia e ainda estava com traje de banho. 
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Behavior Setting – 5: lanche e manicure 

Descrição da família:

Um casal com uma filha de 08 anos e uma irmã adulta. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, gelágua, armário, microondas. Conjugada à 

cozinha, a área de serviço conta apenas com o tanque e mesa com 04 cadeiras. Não 

há divisória. 

Cena típica:

Mãe e filha preparam um lanche, enquanto outra pessoa (tia) faz as unhas com uma manicura. 

Limite temporal: 

Período da tarde, com duração 30 min. 

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

Mãe, sua filha, sua irmã e uma manicura. 

Componentes não-humanos: 

Fogão, alimento, panela, prato, produtos de manicura, mesinha e cadeiras. 

Programa básico (resumido): 

Ajudada pela filha pequena, a senhora prepara a sobremesa. Ambas põem o alimento na 

panela e o levam ao fogo; enquanto a tia recebe a manicura que faz a higienização da sua mão 

na mesinha próxima à área de serviço. 

Número de pessoas: 

04 pessoas 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

Mãe e filha tiveram sua comida pronta, tia ganhou boa aparência estética e a manicure 

seu pagamento. 

Sistemas auto-reguladores: 

Não houve. 

Sinomorfia:

A mãe se posicionou sempre à frente da atividade e a filha assumiu o papel de auxiliar; como a 
outra atividade não interferia no que realizavam, o setting ocorria sem problemas. Apesar de 
realizarem atividades de natureza tão distintas, todas as pessoas se mostravam bastante 
satisfeitas. Para mãe e filha o momento lhes proporcionava alegria e integração; para a tia a 
possibilidade de realizar uma atividade ligada à vaidade física. 



127

Behavior Setting – 6: lavando roupa na máquina

Descrição da família:

Casal idoso. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, gelágua, armários, mesinha de apoio com 02 

banquinhos e bancada americana voltada para as salas de jantar e estar. Conjugada à 

cozinha, a área de serviço conta com o tanque e a máquina de lavar. Não há divisória. 

Cena típica:

Uma pessoa (diarista) lava a roupa da residência. 

Limite temporal: 

Período da tarde, com duração de 2h. 

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

Uma moradora  

Componentes não-humanos: 

Máquina de lavar roupa e varal. 

Programa básico (resumido): 

A  proprietária põe a roupa na máquina de lavar, pois não há tanque no ambiente; depois as 

colocar para secar na varanda, porque não há varal na área de serviço. 

Número de pessoas: 

01 pessoa. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

Embora as ações não se desenvolvam de forma livre, há a satisfação do ganho de roupa limpa 

por parte da família.

Sistemas auto-reguladores: 

Não houve

Sinomorfia:

Neste caso há ausência de sinomorfia. Não há muita satisfação por parte da moradora, 
pois a ausência do tanque faz com que toda a roupa (até a miúda) seja lavada na 
máquina, como também o fato de poder secá-las no ambiente , obrigando o 
deslocamento para a varanda 
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Behavior Setting – 7: cozinhando com fraldas

Descrição da família:

Um casal com um bebê e uma diarista. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, armários altos e mesa com 02 cadeiras. Conjugada à 

cozinha, a área de serviço conta com o tanque e a tábua de passar. Não há divisória 

Cena típica:

Uma pessoa (diarista) lava a roupa da residência. 

Limite temporal: 

Manhã, com duração de 2h. 

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

A moradora 

Componentes não-humanos: 

Fogão, fraldas e varal. 

Programa básico (resumido): 

Enquanto a comida é cozinhada no fogão, as fraldas secam no varal localizado ao lado do 

fogão.

Número de pessoas: 

01 pessoa. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A família tem seu almoço pronto e o bebê suas fraldas limpas e cheirosas 

Sistemas auto-reguladores:

Não houve 

Sinomorfia:

Não havia sinomorfia. A pessoa que realiza a atividade ligada à culinária, não estava muito 

satisfeita com o cheiro de gordura que iria para a roupa do bebê. Porém era necessário secar 

as fraldas naquele momento, pois não é possível acumular roupa para lavar/secar. 
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Behavior Setting – 8: banho no almoço

Descrição da família:

Jovem senhora, com dois filhos pequenos (03 e 06 anos) e uma empregada doméstica. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, freezer, gelágua, armários e mesa de apoio com 03 

cadeiras. Conjugada à cozinha, a área de serviço conta com o tanque e a máquina de lavar. 

Não há divisória.

Cena típica:

Uma pessoa (empregada) prepara o almoço enquanto outra pessoa toma banho. 

Limite temporal: 

11h

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

Dois adultos 

Componentes não-humanos: 

Pia, fogão e chuveiro. 

Programa básico (resumido): 

A cozinheira prepara o almoço, enquanto a patroa utiliza o banheiro com a janela aberta; esta 

janela tem abertura para a cozinha. 

Número de pessoas: 

O2 pessoas 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A família recebe seu almoço pronto e a patroa toma o seu banho. 

Sistemas auto-reguladores: 

 Mecanismo sensor – a cozinheira percebe odor vindo do banheiro. 

 Mecanismo executor – a cozinheira fala com a patroa. 

 Mecanismo contra-desviante – a patroa fecha a janela do banheiro. 

Sinomorfia:

Não havia sinomorfia, pois não houve muita satisfação. A cozinheira estava profundamente 

incomodada com o mau cheiro vindo do banheiro no momento em que preparava o almoço. 
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Behavior Setting – 9: escamas na roupa limpa

Descrição da família:

Casal com dois filhos adultos. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, freezer, armários altos e mesa de apoio com 03 cadeiras. 

Conjugada à cozinha, a área de serviço conta com o tanque e a máquina de lavar. Há divisória. 

Cena típica:

Uma pessoa (mãe) escama o peixe para o almoço no tanque enquanto a roupa seca no varal 

acima do tanque. 

Limite temporal: 

10h

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

Um adulto 

Componentes não-humanos: 

Tanque, varal com roupas secando e balde de lixo. 

Programa básico (resumido): 

Uma pessoa descama um peixe no tanque de lavar roupa enquanto a roupa seca no varal 

acima do tanque. 

Número de pessoas: 

01 pessoa. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A família ganha seu almoço e sua roupa limpa. 

Sistemas auto-reguladores: 

Não houve 

Sinomorfia:

Não havia sinomorfia. Não houve grandes satisfações no setting, por não haver local apropriado 

para a realização da atividade. 
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Behavior Setting – 10: briga do lixo

Descrição da família:

Casal com dois filhos adultos e uma diarista. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, freezer, gelágua, armários e microondas. Conjugada à 

cozinha, a área de serviço conta com o tanque e a máquina de lavar. Não há divisória 

Cena típica:

Uma pessoa (diarista) necessita sair com lixo quando há uma visita na sala de estar. 

Limite temporal: 

Período da tarde, com duração de minutos. 

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço e sala de estar. 

Componentes humanos: 

A diarista, a moradora e uma visita. 

Componentes não-humanos: 

Um saco de lixo. 

Programa básico (resumido): 

A diarista apanha o saco com o lixo e para retirá-lo do apartamento necessita sair pela porta 

principal, na vista da visita. 

Número de pessoas: 

03 pessoas. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A família tem sua cozinha limpa e a diarista realiza seu trabalho. 

Sistemas auto-reguladores: 

Não houve 

Sinomorfia:

Não havia sinomorfia. Não satisfação neste setting pois, a diarista não estava muito á vontade, 

a moradora também não se sentiu bem, tão pouco a visita, que percebeu o constrangimento. 
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Behavior Setting – 11: lavando roupa na pia

Descrição da família:

Uma senhora com um filho adulto. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, gelágua e armários. A área de serviço foi eliminada 

(retirado o tanque e não conta com máquina de lavar). 

Cena típica:

Uma pessoa  sozinha (o filho), pois a mãe viajara, lava a roupa da residência na pia da cozinha. 

Limite temporal: 

Período da noite, com duração de 20 min. 

Limite espacial: 

Cozinha/cozinha auxiliar. 

Componentes humanos: 

Um adulto 

Componentes não-humanos: 

Pia auxiliar e varal. 

Programa básico (resumido): 

O morador, lava suas cuecas na pia auxiliar, porque não há tanque, nem máquina de lavar 

roupa. (ele é inquilino) 

Número de pessoas: 

01 pessoa. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

O morador tem suas roupas íntimas limpas. 

Sistemas auto-reguladores: 

Não houve. 

Sinomorfia:

Não havia sinomorfia. O homem estava bastante contrariado por não dispor dos equipamentos 

certos para a realização da atividade sugerida no setting. 
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Behavior Setting – 12: geladeira x porta da cozinha

Descrição da família:

Dois adultos sem parentesco. 

Descrição do local: 

Cozinha contendo fogão, geladeira, gelágua, armários e mesa de apoio com 02 cadeiras. 

Conjugada à cozinha, a área de serviço conta apenas com o tanque. Não há divisória 

Cena típica:

Uma pessoa inicia o preparo de uma refeição no momento em que outra pessoa necessita 

entrar na cozinha. 

Limite temporal: 

Período da noite, com duração de 2 min. 

Limite espacial: 

Cozinha/área de serviço. 

Componentes humanos: 

Dois adultos. 

Componentes não-humanos: 

Geladeira e porta de acesso à cozinha. 

Programa básico (resumido): 

Uma pessoa abre a geladeira para pegar tudo o que precisa para preparar o jantar, enquanto 

outra pessoa tenta entrar, sem sucesso, na cozinha.  

Número de pessoas: 

02 pessoas. 

Satisfações proporcionadas pelo setting: 

A família ganha a refeição pronta, enquanto a outra pessoa realiza seu lanche no 

espaço da cozinha. 

Sistemas auto-reguladores:

 Mecanismo sensor – ambos percebem que a falta de espaço. 

 Mecanismo executor – a  cozinheira fecha a geladeira. 

 Mecanismo contra-desviante – a outra pessoa entra na cozinha. 

Sinomorfia:

Não havia sinomorfia. Há um grande mal estar no momento do setting, por haver restrições no 

uso do espaço. 
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ANEXOS
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  Anexo 01 – Propaganda do Califórnia Gardens (Jornal Impresso) 
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Anexo 02 – Propaganda do Flórida Gardens (Folder)
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