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Objetivos: analisar por meio de parâmetros de qualidade preestabelecidos os aspectos que dizem 

respeito à inserção e implantação urbana do conjunto habitacional Henrique Paes de Medeiros em 

Laguna – SC. Além disso, verificar também as condições de conforto ambiental, adequação 

espaço-funcional, articulação, segurança e o nível de satisfação e de bem-estar dos moradores do 

conjunto. E por fim, tentar conhecer a relação entre este empreendimento e o Plano Municipal de 

Habitação - PMHIS e qual o seu impacto na redução do déficit habitacional do município.  

Metodologia: para definir exatamente quais itens seriam abordados na avaliação, bem como os 

parâmetros considerados na análise, foram consultadas seis referências bibliográficas principais:  

 A tese de doutorado “Funcionalidade e qualidade dimensional na Habitação: 

complemento a NBR 15.575/2013” escrita pela professora e arquiteta Gabriela Morais 

Pereira, apresentada em 2015 ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. 

 O Guia “Selo Casa Azul: Boas práticas para habitação mais sustentável”, realizado pela 

caixa e publicado em 2010. 

 O livro “Avaliação da qualidade da habitação de interesse social: projetos urbanístico e 

arquitetônico e qualidade construtiva”, publicado pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de Brasília. 

 O artigo “Ferramentas para avaliação da inserção urbana dos empreendimentos do 

Programa Minha Casa Minha Vida”, fruto da pesquisa homônima desenvolvida pelo 

Laboratório Direito à Cidade e Espaço Público da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo - USP em parceria com uma rede nacional formada por 

onze instituições de pesquisa, publicado em 2014 pela USP. 

 O livro “Observando a qualidade do Lugar: Procedimentos para a avaliação pós ocupação, 

publicado em 2009 pela Universidade do Rio de Janeiro. 

 A dissertação de doutorado “Definição e avaliação da qualidade arquitetônica 

habitacional” do arquiteto João António Costa Branco de Oliveira Pedro, concluída em 

2000 no Laboratório Nacional de Engenharia Civil da Universidade do Porto em Portugal. 

Então, com base na síntese desses referenciais mais a contribuição de técnicos da prefeitura, 

foi proposto um questionário com 64 questões a serem respondidas por um morador de cada 
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apartamento visitado, isso durante o período de levantamento de campo que durou 

aproximadamente quatro semanas. Foram visitadas 40 de um total de 172 unidades habitacionais 

distribuídas nos 11 blocos do conjunto Habitacional Henrique Paes em Laguna. Além do 

questionário a ser respondido durante a entrevista, tentou-se aplicar a técnica dos mapas mentais 

com a intenção de observar as questões relacionadas à afetividade e à percepção que os usuários 

têm do espaço nos limites do conjunto. Também foram realizados levantamentos fotográficos e 

medições para registrar condições de habitabilidade, apropriação do espaço e funcionalidade de 

layout.  

Resultados: Ao analisar o PMHIS de Laguna percebeu-se que o condomínio se origina de 

uma estratégia de ação integrante do Subprograma de apoio à promoção privada de novas 

unidades habitacionais e que este é parte da Linha programática de atendimento para produção e 

aquisição de habitação e produção de lotes urbanizados – LPA3. A meta é a erradicação do 

déficit habitacional entre as famílias com renda mensal de até três salários mínimos no período de 

10 anos. E, de acordo com a Amostra PMHIS, o déficit habitacional em Laguna para esta faixa de 

renda até o ano de 2019 foi estimado em 1280 unidades. Ou seja, considerando o período de 2010 

a 2019 tem se uma demanda anual média de 128 novas unidades para suprir o déficit. Sendo 

assim, o Conjunto Henrique Paes de Medeiros, inaugurado em setembro de 2015 é uma resposta 

a essa demanda. 

Além disso, ao considerar a opinião dos moradores se verifica que a justificativa mais citada 

para responder o porquê de a nova moradia ser considerada melhor do que a anterior é o fato de 

ela ser “própria e nova”. Quando questionados sobre a localização da nova residência as opiniões 

se dividem, há quem se sinta incomodado pela distância em relação ao centro da cidade (e 

consequente oferta de comércio e serviços), enquanto que o argumento mais usado em opiniões 

positivas é o fato de que há transporte público em diversos horários e que o bairro é relativamente 

seguro. Enquanto isso, chama a atenção o sentimento de insegurança em relação ao próprio 

condomínio pois a maioria dos entrevistados respondeu que não acredita que ele seja seguro já 

que só há um vigilante na guarita e durante a noite, então no período do dia ninguém controla os 

acessos. Em relação ao conforto acústico, a maior parte respondeu que se incomoda com algum 

tipo de ruído, sendo que a fonte predominante é o apartamento vizinho. Sobre o conforto térmico 

percebe-se que existe maior índice de insatisfação no verão por conta do calor, e foi recorrente a 

reclamação sobre a impossibilidade de instalar ar condicionado nos apartamentos. Outra questão 

que apresentou insatisfação foi a qualidade dos espaços de lazer do conjunto, predominaram as 

opiniões “regular” e “ruim”, seguidas por afirmações de que até existe espaço suficiente, mas que 

ele não é bem aproveitado, principalmente por que não oferece opções ao público idoso. Portanto, 

considerando as condições de inserção urbana, tipologia arquitetônica e as características de 

projeto, é possível concluir que o conjunto Henrique Paes de Medeiros, segue o padrão e tem 

limitações semelhantes às do restante do país.  

 

 

 

 

 


