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RESUMO
O mercado imobiliário tem ofertado, nos últimos anos, apartamentos cada vez
menores, onde o subdimensionamento do espaço e a supressão de mobiliários essenciais para a execução de atividades domésticas refletem-se em prejuízo da qualidade
funcional da habitação. Esta dissertação discute de forma analítica os critérios atuais
para dimensionamento do mobiliário habitacional da NBR 15575/2013 e seu impacto
na funcionalidade dos ambientes e qualidade dos projetos. Expõe as falhas projetuais
vinculadas ao subdimensionamento dos mobiliários e dos espaços habitacionais ao
analisar estudos de caso na cidade de São Paulo, correlacionando o envelhecimento
do morador com o ciclo de vida da habitação e a imprescindibilidade de espaços capazes de absorver esta demanda. A partir daí, buscou-se fundamentar a necessidade
de propor novos critérios dimensionais, de uso e circulação para estes mobiliários
pautados na ergonomia, funcionalidade e acessibilidade, trazendo o envelhecimento
do morador. Foi possível estabelecer relação entre o que o mercado oferece - e estabelece como mínimo - e o mínimo que realmente seria necessário para a realização
de atividades consideradas essenciais no âmbito doméstico. Como contribuição, propõe-se novas diretrizes para os critérios dimensionais mínimos do mobiliário habitacional da Norma e uma escala de avaliação dimensional da habitação.
Palavras-chave: NBR 15.575. Habitação. Mobiliário habitacional. Funcionalidade.
Acessibilidade. Arquitetura. Qualidade projetual.

ABSTRACT
Ergonomics, functionality and accessibility:
Proposed revision of the minimum dimensional criteria of the furniture housing
of NBR 15575/2013
The real estate market has been offering, in recent years, increasingly smaller
apartments, where the undersizing of the space and the suppression of essential furniture for the execution of domestic activities are reflected in the detriment of the functional quality of the housing. This dissertation discusses in an analytical way the current
criteria for dimensioning the residential furniture of NBR 15575/2013 and its impact on
the functionality of the environments and quality of the projects. It exposes the design
flaws linked to the undersizing of furniture and housing spaces when analyzing case
studies in the city of Sao Paulo, correlating the aging of the resident with the life cycle
of the housing and the indispensability of spaces capable of absorbing this demand.
From there, we sought to substantiate the need to propose new dimensional, use and
circulation criteria for these furniture based on ergonomics, functionality and accessibility. It was possible to establish a relationship between what the market offers - and
establishes as a minimum - and the minimum that would really be necessary to carry
out activities considered essential in the domestic scope. As a contribution, it is proposed to review the minimum dimensional criteria of the standard housing furniture and
also a scale for dimensional evaluation of the housing.
Keyword: NBR 15.575. Housing. Home furnishings. Functionality. Accessibility. Architecture. Design quality.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o alto custo da área construída tem determinado o surgimento de
habitações com área de piso cada vez menores, com apartamentos com área inferior
a 35 m², por exemplo. Com áreas tão reduzidas, torna-se um desafio para o morador
mobiliar os ambientes de modo que possa usufruir dos espaços com conforto, quanto
à circulação, acesso a equipamentos e utensílios.
Há normas nacionais que tratam de fatores dimensionais relacionados à habitação, sendo possível destacar as normas de acessibilidade (especialmente a NBR
9050) e a Norma de Desempenho (NBR 15575). A norma NBR 9050 (ABNT, 2020)
estabelece parâmetros dimensionais mínimos para circulação vertical e horizontal de
pessoas, bem como para alcance e uso de equipamentos e mobiliário. A Norma NBR
15575 (ABNT, 2013) indica a quantidade e as dimensões de equipamentos de mobiliário que devem constar em cada ambiente habitacional, respeitando espaços para circulação e questões de alcance e uso previstos em outras normas como a NBR 9050.
Os critérios presentes nas referidas normas podem auxiliar o projeto de ambientes com melhor ergonomia física, porém, nem sempre são suficientes para proporcionar condições ergonômicas adequadas nos recintos. Isso foi evidenciado no
trabalho final de graduação da autora, que teve como tema “Um estudo do Minha
Casa Minha Vida: análise, crítica e reproposição” (ÁSPERA, 2017), que contemplou
a análise de um conjunto de habitação de interesse social, na cidade de Lauro de
Freitas-BA, levando em consideração os parâmetros de habitabilidade estabelecidos
na norma NBR 15575-1 (2013): Edificações Habitacionais - Desempenho Parte 1:
Requisitos gerais. As conclusões do trabalho indicam que as dimensões mínimas do
mobiliário indicadas na referida norma não são suficientes para a obtenção de recintos com dimensões adequadas ao uso, causando descontentamento dos moradores.
Além disso, avaliações pós-ocupação realizadas em conjuntos habitacionais (VILLA;
SARAMAGO; GARCIA, 2016) evidenciam discrepâncias entre as dimensões do mobiliário que é de fato utilizado nas habitações e àqueles apresentados nos projetos
arquitetônicos e nos ambientes decorados utilizados para promoção de vendas. Isso
traz dificuldades ao morador para mobiliar os ambientes com móveis compatíveis com
o espaço disponível.
Outro ponto a se considerar é o uso de ambientes com dimensões reduzidas
pela população idosa, com mobilidade reduzida ou obesos. Considerando-se que toda
pessoa que adquire um imóvel tem a possibilidade de utilizá-lo até o final de sua vida,
os ambientes projetados no contexto atual poderão acarretar problemas ao usuário.
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1.1 Objetivo
O objetivo deste trabalho é analisar e propor diretrizes e critérios referentes
às dimensões do mobiliário habitacional e seus ambientes presente no item 16.2 da
norma NBR 15575 (ABNT, 2013), contemplando fatores relacionados à ergonomia física, normas e cartilhas de acessibilidade, como contribuição à criação de ambientes
funcionais com dimensões mínimas que permitam a execução de seus usos e funções
de modo pleno.

s dimensões
amentos moisponíveis
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2 MÉTODO
Para alcançar o objetivo proposto foram efetuadas as etapas de trabalho indicadas na Figura 1.
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Para desenvolvimento inicial da pesquisa, fez-se necessário o aprofundamento
teórico sobre os mobiliários da habitação e as relações do morador para com estes.
Diante deste entendimento, foi possível estabelecer o método e técnicas que melhor
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2.1 Revisão bibliográfica
Na revisão bibliográfica buscou-se informações referentes à história do mobiliário habitacional e requisitos e critérios que implicam na qualidade espaço-funcional
da habitação. Conceitos de ergonomia (e suas aplicações), dimensão mínima para
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ambientes habitacionais e seus mobiliários para realização das atividades necessárias, estudos de avaliação pós-ocupação, acessiblidade e análise da disposição dos
mobiliários em mercado. No Quadro 1, encontram-se os trabalhos que contribuíram
diretamente com a revisão bibliográfica para se chegar à proposta da autora.
Quadro 1 - Seleção de trabalhos identificados como relevantes à pesquisa teórica
Seleção de trabalhos relevantes
Ano

Autor

Título

Tipo

2020

Associação Brasileira de

Acessibilidade a edificações, mo-

Norma Técnica

Normas Técnicas

biliário, espaços e equipamentos
urbanos

2013
2010
2008

Associação Brasileira de

Edificações Habitacionais - Desem- Norma Técnica

Normas Técnicas

penho

São Paulo

Desenho Universal

Livro

FOLZ, Rosana

Projeto tecnológico para produção

Tese

de habitação mínima e seu mobiliário
2007

GURGEL, Miriam

Projetando espaços: design de

Livro

interiores
2003

PRONK, Emile

Dimensionamento em Arquitetura

Livro

2002

FOLZ, Rosana

Mobiliário na habitação popular

Dissertação

2002

PANERO, Julius; ZELNIK,

Dimensionamento para espaços

Livro

Martin

internos

PEREIRA, F. O. R. et al.

Inserção urbana e avaliação pós-

2002

Artigo

-ocupação (APO) da habitação de
interesse social
Fonte: Autoria própria

2.2 Análises específicas para auxiliar o desenvolvimento da proposta de novos critérios para a NBR 15575 quanto à ergonomia
Nos itens a seguir são indicados os procedimentos para análise das dimensões
do mobiliário disponível no mercado, para habitações de modo geral (2.2.1), bem
como critérios e métodos para analisar os estudos de caso quanto à sua adequação
ergonômica (2.2.2).
2.2.1 Análise das dimensões do mobiliário disponível no mercado
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Foi feita uma pesquisa pela autora, para verificação da disponibilidade dos mobiliários com dimensões exigidas em NBR 15575-1/2013, em quatro lojas varejistas
de abrangência nacional, sendo três delas e-commerce: Casa Bahia, Magazine Luiza,
Americanas e Mobly. Em cada loja, os móveis/eletrodomésticos foram selecionados e
listados em planilha (Apêndice I) com suas dimensões e hiperlink. As pesquisas nestes sites foram realizadas entre os dias 01 de março e 01 de junho de 2020.
Com base nos resultados desses estudos, puderam-se propor ajustes nos critérios da Norma, no que se refere ao dimensionamento mínimo dos mobiliários a partir
dos requisitos de ergonomia e acessibilidade. Esta etapa consistiu no desenvolvimento de tabela (Apêndice II) que compilou as dimensões mínimas referentes aos mobiliários exigidos em NBR 15575-1/2013 e resultando em áreas mínimas por cômodo
(Apêndice III) passíveis de atender à funcionalidade dos mesmos.
2.2.2 Estudo de caso
Foram selecionados três empreendimentos típicos que atendem públicos de
diferentes faixas socioeconômicas. A escolha da tipologia a ser analisada nos empreendimentos dos estudos de caso foi feita a partir do levantamento dos tipos de
arranjos familiares, lançamentos residenciais na cidade de São Paulo e a taxa de
fecundidade no país no período de 2006-18. Esta análise pode ser encontrada no
Apêndice IV. Manteve-se o caráter sigiloso dos empreendimentos, nomeando-os por
meio de letras.
Os apartamentos utilizados como estudos de caso foram avaliados com base
em requisitos e critérios resumidos nos itens a seguir.
2.2.2.1 Dimensões dos mobiliários e espaços para circulação
As plantas dos empreendimentos foram modeladas no software Revit 2020, da
Autodesk, que utiliza uma biblioteca de famílias de objetos paramétricos para Modelagem da Informação da Construção (em inglês, Building Information Modelling [BIM]).
Nas plataformas BIM, os projetos são conduzidos como modelos completos. O projetista pode desenvolver soluções de projeto por meio
de modelos paramétricos, acompanhando, em tempo real, volumetria,
plantas, cortes, quantificações de materiais, observando e ajustando
vários itens projetuais. (LOGSDON; FABRÍCIO; SOUSA; PADILHA,
2019).

Foram utilizadas as famílias de objetos paramétricos BIM referentes aos padrões dimensionais mínimos dos mobiliários da habitação exigidos na NBR 15575-
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1/2013, modeladas por Logsdon; Fabrício; Sousa; Padilha (2019) e disponíveis para
download no site do grupo de pesquisa ARQUITEC IAU-USP, na aba “Produção”,
“Biblioteca Bim”, “Mobiliário da habitação”.
Substituiram-se os mobiliários estabelecidos no layout apresentado pela incorporadora por famílias BIM (LOGSDON; FABRÍCIO; SOUSA; PADILHA, 2019) com as
dimensões e projeções de circulação definidas na NBR 15575 (ABNT, 2013) a fim de
verificar-se o seu cumprimento no que se refere às dimensões mínimas (ver Figuras
80, 96 e 112) e de funcionalidade do projeto.
2.2.2.2 Áreas para circulação
Com base na norma NBR 9050 (ABNT, 2020) e Desenho Universal (SÃO PAULO, 2010), foram considerados os critérios referentes às larguras mínimas de corredores e portas, bem como as áreas necessárias para movimentação e manobras de
cadeiras de rodas, dimensões e alturas para utilização dos mobiliários da habitação
para execução de atividades essenciais no âmbito doméstico.
2.2.2.3 Análise espacial e de usos
Foi feita uma verificação das necessidades físicas espaciais dos ambientes,
seguindo a classificação adotada por Silva (1982, apud PEREIRA, 2007). As atividades foram identificadas e classificadas em essenciais, complementares e suplementares, sendo aqui consideradas apenas as essenciais e complementares (Tabela 1).
Tabela 1 - Relevância das atividades desempenhadas no espaço doméstico
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Item

Funções

Atividades

1

dormir, repousar

2

descansar, ler deitado

3

Repousar

convalescer de enfermidade

4

alojar hóspedes eventuais

5

trocar de roupas

6

fazer refeições coletivamente

7

Convívio

receber visitantes

8

familiar e

conversar

9

social

assistir à televisão

10

atender ao telefone

11

guardar gêneros alimentícios

12

preparar alimentos

13

Alimentar

cozinhar refeições

14

lavar utensílios de cozinha

15

eliminar resíduos

16

guardar utensílios de cozinha

17

tomar banho

18

lavar rosto e mãos

19

Higiene

barbear-se

20

pessoal

pentear os cabelos

21

escovar os dentes

22

trocar de roupas

23

atender às necessidades fisiológicas

24

descansar
Lazer e

25

recreação

ler (distração)

26

brincar

27

realizar hobby

28

ler (estudo)

29

Estudar

realizar tarefas escolares (escritas)

30

realizar taferas manuais

31

reunir roupa suja

32

Vestuário

lavar roupa suja

33

(higiene e

secar roupa

34

guarda)

35

passar roupa à ferro
guardar roupas e calçados

Relevância

20

36

Guardar

37

pertences

38

diversos

guardar objetos pessoais diversos
guardar material escolar
guardar material de manutenção doméstica

Fonte: SILVA, 1982, apud PEREIRA, 2007

2.2.2.4 Método de Avaliação de Qualidade Projetual
Proposto por Pedro (2000), esse método considera descritores e critérios de
avaliação, relacionando características de uma solução com um valor da escala do
descritor, para cada indicador de qualidade arquitetônica relativo à habitação. A escolha do método em questão deu-se devido a união de aspectos qualitativos e quantitativos de análise projetual. Analisaram-se os indicadores de adequação espaço-funcional e articulação, de acordo com os requisitos e critérios dos Anexos I a IX. Nos itens
a seguir são apresentados os indicadores constantes no método selecinados para o
estudo, que estabelecem relação direta com o tema abordado pela autora.
• Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços:
Estas análises contemplam os requisitos e critérios de Pedro (2000, p. 130),
considerando que as habitações devem conter espaços suficientes para comportar
a sua adequada utilização pelo número possível de moradores, como indicado no
Anexo I. Nos critérios são estabelecidas as quantidades mínimas de espaços em
função da quantidade de pessoas que moram na habitação, com a indicação de uma
pontuação para cada item. Considera-se que a pontuação total correspondente a 2,0
é considerada adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos:
A adequação espaço-funcional relacionada à capacidade de uso dos equipamentos baseia-se nos requisitos e critérios estabelecidos por Pedro (2000, p.133). Os
requisitos exigem que as habitações devam possuir um programa de equipamentos
fixo capaz de comportar a sua adequada utilização pelo número total de moradores
da residência. São estabelecidos critérios baseados nos valores mínimos do comprimento do equipamento em planta por habitante, atribuindo-se uma pontuação para
cada item. Há gráficos que relacionam o comprimento dos elementos, o número de
moradores e a pontuação correspondente. Os critérios detalhados e os referidos gráficos estão indicados no Anexo II. Considera-se que a pontuação total correspondente
a 2,0 é considerada adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes mobiliáveis
A adequação espaço-funcional relacionada à extensão de paredes mobiliáveis
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baseia-se nos critérios estabelecidos por Pedro (2000, p.135). Os requisitos estabelecem que as habitações devam ter extensão de paredes mobiláveis capaz de comportar a colocação do mobiliário necessário à sua adequada utilização pelo número de
usuários. São estabelecidos critérios que indicam valores mínimos do comprimento
de paredes mobiliáveis nos ambientes. Há uma pontuação para cada item avaliado,
identificada por meio de análise gráfica. Os gráficos relacionam o comprimento total,
em planta, das paredes mobiliáveis, o número de dormitórios existente na habitação
e a pontuação correspondente. Os critérios detalhados e os referidos gráficos estão
indicados no Anexo III. Considera-se que a pontuação total correspondente a 2,0 é
considerada adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Área útil
A adequação espaço-funcional relacionada à área útil dos ambientes (Pedro,
2000, p.137) tem como requisitos a presença de espaços com dimensões suficientes
para comportar equipamentos, mobiliário e circulação em função do número de habitantes da residência. Há gráficos que relacionam a área útil do ambiente, o número
de dormitórios da habitação e a pontuação correspondente. Os critérios detalhados e
os referidos gráficos estão indicados no Anexo IV. Considera-se que a pontuação total
correspondente a 2,0 é considerada adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil
A adequação espaço-funcional relacionada à dimensão útil de ambientes (Pedro, 2000, p.140) tem como requisitos, a presença de espaços com dimensões suficientes para comportar equipamentos, mobiliário e circulação em função do número
de habitantes da residência. A dimensão útil mínima de um compartimento é determinada pelo diâmetro da maior circunferência que é possível inscrever no ambiente.
Há gráficos que relacionam o diâmetro da circunferência que é possível inserir no ambiente e a pontuação correspondente. Os critérios detalhados e os referidos gráficos
estão indicados no Anexo V. Considera-se que a pontuação total correspondente a 2,0
é considerada adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade
A adequação espaço-funcional relacionada à funcionalidade dos ambientes
(Pedro, 2000, p.145) refere-se a espaços com dimensões suficientes para realizar as
atividades previstas em uma habitação. Há treze requisitos para os ambientes, cuja
pontuação é 1 ou zero, ou seja, caso o elemento tenha as características exigidas a
pontuação será 1, caso contrário será zero. Os requisitos detalhados estão indicados
no Anexo IV. Considera-se que a pontuação total correspondente a 2,0 é considerada
adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Privacidade - Privacidade entre compartimentos
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Os requisitos para a adequação da articulação relacionada à privacidade entre
espaços sociais e privados (Pedro, 2000, p.150) possui cinco blocos com três itens
cada um, cuja pontuação varia de 1 a 3. Os requisitos detalhados estão indicados no
Anexo IV. Considera-se que a pontuação total correspondente a 2,0 é considerada
adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Acessibilidade - Relações entre espaços
Há cinco requisitos para a adequação da relação entre espaços (Pedro, 2000,
p.153) relacionado à extensão de espaço para circulação entre ambientes, com pontuação específica em função dessa extensão. Os requisitos e critérios detalhados
estão indicados no Anexo VIII. Considera-se que a pontuação total correspondente a
2,0 é considerada adequada;
• Adequação Espaço-funcional: Acessibilidade - Pessoas com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas
Há requisitos e critérios referentes a acessibilidade dos ambientes por pessoas com limitações de mobilidade (Pedro, 2000, p.158), relacionados a largura útil,
presença de desníveis, etc., com pontuação específica conforme atendimento. Os
requisitos e critérios detalhados estão indicados no Anexo IX. Considera-se que a
pontuação total correspondente a 2,0 é considerada adequada.
2.2.2.5 Adequações dos apartamentos dos estudos de caso
Como forma de corrigir os problemas identificados nas Figuras 80, 96 e 112,
realizou-se uma simulação para ajuste do projeto (Figuras 81, 97 e 113), mantendo os
critérios estabelecidos na NBR 15575 (ABNT, 2013) quando ao dimensionamento dos
mobiliários e suas áreas de utilização, de forma que estas não se sobrepusessem.
O layout e mobiliários estabelecidos em projeto pela incorporadora foram mantidos.
Quando modificados, a escolha deveu-se por priorizar o não aumento da área útil.
2.2.2.6 Proposta de adequação de apartamento do estudo de caso
Realizou-se uma simulação de ajuste do projeto (Figura 115) de um dos estudos de caso, utilizando os critérios de dimensionamento dos mobiliários e suas áreas
de utilização e circulação propostos pela autora no Apêndice II. Tentou-se manter,
sempre que possível, o formato da planta original apresentado pela incorporadora,
assim como a escolha dos mobiliários e layout. Quando modificados, a escolha deveu-se por priorizar o não aumento da área útil.
A fim de corroborar com os critérios quanto ao dimensionamento dos mobiliários e áreas de utilização e circulação e averiguar a melhora na qualidade projetual
da unidade habitacional em questão, foi feita uma verificação utilizando o Método de
Avaliação de Pedro (2000).
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Com esta análise, foi possível criar uma escala de avaliação dimensional da
habitação, relacionando índices às áreas úteis de cada cômodo.
A Figura 2 resume as estapas descritas no item 2.2, referente às análises dos
estudos de caso.

objetivo:
propor requisitos e critérios Figura
referentes às
do mobiliário
2 dimensões
- Fluxograma
dehabitacional
metodologia
presente na norma NBR 15575 (ABNT, 2013), contemplando fatores relacionados à
ergonomia física e normas de acessibilidade, como contribuição à criação de ambientes com dimensões mínimas que permitam seu uso de modo pleno.

de análise dos estudos de caso

ições

Levantamento geral

Modelagem BIM

Análise espacial

Método de avalia-

dos dados dos em-

para avaliação de

e de usos:

ção de qualidade

preendimentos

cumprimento de

VILLA, 2020

projetual:

normas técnicas:

PEDRO, 2000

NBR 15575
NBR 9050 e Desenho Universal

Aplicação dos critérios propostos
Definição de níveis de qualidade dos
cômodos por área em função dos mobiliários exigidos em NBR 15575:
PEDRO, 2000; BOUERI FILHO, 2014
Fonte: Autoria própria

Os trabalhos que apresentam os critérios utilizados para as análises dos estudos de caso estão indicados no Quadro 2.
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Quadro 2 - Seleção de trabalhos relevantes à pesquisa para análises dos estudos de caso
Seleção de trabalhos relevantes
Ano

Autor

Título

Tipo

Análise

2020

VILLA, Simone

Morar em apartamento

Livro

Espacial e

Barbosa
2019

2015

2014

2013

funcional

LOGSDON; FA-

Funcionalidade e mobiliário da

Artigo

BRÍCIO; SOU-

habitação: contribuições para o

cumprimento

SA; PADILHA

projeto de moradias

da Norma

PEREIRA, Ga-

Funcionalidade e qualidade na

briela

habitação: contribuição à NBR

cumprimento

15575/2013

da Norma

Tese

Avaliação de

BOUERI FILHO,

Recomendaçãoes: índices ergo-

Jorge

nômicos de dimensionamento e

de níveis de

avaliação da habitação

qualidade

SOUZA, Jacque-

O interior da habitação popular:

line

uma análise do arranjo do mobili-

Apostila

Avaliação de

Dissertação

Definição

Análise de
circulação

ário pela ótica da Ergonomia
2007

PEREIRA, Gabriela

Acessibilidade espacial na habita- Dissertação

Análise de

ção popular: um instrumento para

circulação

avaliação de projetos.
2000

PEDRO, João

Definição e Avaliação da Qualida-

Branco

de Arquitectónica Habitacional

Tese

Método de
avaliação de
qualidade
projetual

Fonte: Autoria própria

2.3 Proposta de redação para a norma
Como última etapa e resumo de todas as análises e propostas desenvolvidas
ao longo deste trabalho, discorre-se uma proposta de redação para a o Requisito 16.2
da NBR 15575/2013 como contribuição. Aponta-se as conclusões sobre a pesquisa
realizada e possibilidades de estudos futuros e aprofundamentos sobre o tema.
Por fim, são indicadas as referências bibliográficas, seguidas de Anexos e
Apêndices que complementam o corpo de texto.
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3 DIMENSÕES MÍNIMAS DE HABITAÇÕES E SEUS MOBILIÁRIOS
Com o crescimento da população urbana e o surgimento de cortiços e residências insalubres no final do século XIX e início do XX, a produção de habitação para
operários passou a ser um tema discutido em vários países.
Em Frankfurt, na década de 1920, ficou conhecida a Frankfurter Küche, uma
estratégia de racionalização do projeto de armários de cozinha, projetada pela arquiteta Grete Schütte-Lihotzky, que fazia parte da equipe responsável pelo programa
de conjuntos habitacionais extremamente racionalizados, sob direção de Ernst May,
arquiteto e assessor do município.
Essas pesquisas e observações resultaram na elaboração de diagramas de
circulação dentro da cozinha e na identificação da localização ótima dos equipamentos que a compõe. Simultaneamente, outras pesquisas foram realizadas junto aos
fabricantes de móveis e de componentes de cozinha (KOPP, 1990, apud FOLZ, 2002,
p. 43).
Figura 3 - Descrição da Frankfurter Küche (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: KUHN, 1988, apud FOLZ, 2002, p. 44

Ocorreram algumas modificações em plantas típicas de habitações, por exemplo, o surgimento de uma parede em alvenaria que funciona como elemento de separação entre os ambientes da sala e da cozinha, que antes eram um só. Na Figura
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3, pode-se observar as dimensões que foram utilizadas para o ambiente da cozinha
(3,44m x 1,87m).
Neste mesmo período, ainda na Alemanha, Gropius também estuda a questão da moradia com dimensões mínimas para garantir conforto no uso, a relação do
indivíduo e sua experiência no modo de morar a partir da experiência e dificuldades
encontradas no cotidiano. Propõe a racionalização não só da construção, mas também no comportamento dos habitantes, a exemplo da concepção da cozinha visando
a simplificação do trabalho doméstico.
Diante da criação da Lei Loucher, na França em 1928, que se firmava uma
área mínima de 14m² por pessoa, arquitetos como Le Corbusier e Pierre Jeanneret
propuseram a flexibilização dos espaços com a utilização de painéis deslizantes. Deste modo, os móveis estariam fixos nas paredes, somente mesas e assentos estariam
soltos na planta.
Figura 4 - Planta CIAM Paris (sem escala)

Fonte: KUHN, 1988, apud FOLZ, 2002, p. 47

No segundo CIAM, em 1929, o tema central escolhido para o congresso é a
produção habitacional e o desenvolvimento da tipologia do espaço mínimo necessário
para uso pleno dos recintos, onde arquitetos defenderam a ideia de uma nova forma
de morar. Sugerem mudanças como, por exemplo, a existência de um quarto para
cada habitante - já que, até então, todos os moradores dormiam no mesmo cômodo
- e a simplificação dos mobiliários, levando a redução do seu custo, ao defenderem
a “industrialização e taylorização de todos os elementos construtivos da habitação”
(FOLZ, 2002). Caselli (2007) ressalta a importância do congresso ao definir a funcionalidade como “articulação dos espaços do edifício de forma que se privilegiasse a
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qualidade de vida do usuário”, projetando-se para o ser humano.
A planta do Existenzminimum (Figura 5) desenvolvida por May, em Frankfurt,
é apresentada neste mesmo congresso. Uma planta padronizada, que permitia uma
produção em série de alguns componentes construtivos - onde Le Corbusier e Jeanneret propõem a aplicação do taylorismo.
Figura 5 - Planta do Existenzminimum (dimensão em metro, sem escala)

LEGENDA: 1- Sala; 2- Hall; 3 - Cozinha; 4- Dormitório 1; 5- Dormitório 2; 6- Dormitório 3;
7- Circulação; 8- Circulação vertical; 9- WC; 10- Banheiro; 11- Varanda; 12- Despensa.
Fonte: BENEVOLO, 2006, apud CASELLI, 2007, p. 45

Na planta (Figura 5), podem-se observar as medidas destinadas aos cômodos, a separação dos ambientes sociais e íntimos em níveis diferentes, e também a
Frankfurter Küche. Fica evidente aqui uma importante mudança com a proposta da
“habitação mínima”, dando destaque aos quartos e à cozinha - com as funcionalidades atreladas a ela, agora que os serviços domésticos passam a ser realizados pela
própria dona de casa.
No Brasil, o tema ganhou relevância com o Primeiro Congresso de Habitação,
realizado em São Paulo em 1931. As soluções apresentadas eram diretamente ligadas à questão sanitária ainda vivida no país, a fim de modificar costumes e hábitos de
seus habitantes a partir de uma nova organização dos espaços da casa.
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A questão da racionalização da construção e do mobiliário também foi discutida, tendo em vista o avanço da temática no exterior e a introdução de modelos sem
a devida adaptação às condições de vida regionais existentes, como comenta Folz
(2002). Passa-se a discutir sobre a necessidade de se definir o tamanho dos mobiliários e equipamentos para um melhor aproveitamento dos espaços e da distribuição
de luz e ar na residência.
Nas produções dos IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões) na década de
1940, ocorreram as primeiras tentativas de implantação de estudos de arquitetura modernista européia nos projetos para a construção de conjuntos habitacionais. Carlos
Frederico Ferreira, chefe do setor de arquitetura do IAPI (Institutos de Aposentadoria
e Pensões das Indústrias) buscava soluções para viabilizar a “habitação mínima”,
quando propôs então o beliche como forma inusitada de racionalização de espaço
(FOLZ, 2002, p. 52).
Passa-se a defender também a ideia de se entregar a casa mobiliada de forma
racional, onde Rubens Porto, arquiteto e assessor técnico do Conselho Nacional do
Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho, comenta em seu livro, O Problema das
Casas Operárias e os Institutos e Caixas de Pensões, a vantagem “[...] de órdem
higiênica [...]. Nos quartos e salas das casas de muita gente a única abertura de ilumina- ção e ventilação se encontra, se não totalmente, pelo menos em parte, obstruída
pela necessidade de instalar um grande armário [...]” (PORTO, 1938, apud BONDUKI,
1998, p. 153).
Folz (2002) ressalta a importância do projeto dos mobiliários e equipamentos
nas propostas dos arquitetos modernistas nos projetos de “habitação mínima”, no
intuito de garantir condições adequadas de habitabilidade para este tipo de moradia.
Desde o fim do século XIX, com a produção industrial, os móveis já vinham sofrendo alterações em seu projeto e adquirindo múltiplas funções, sendo cada vez mais
compactos. Muitas dessas ideias foram absorvidas pelos arquitetos modernistas e defendidas ao se pensar que o móvel deveria influenciar no comportamento do morador.
A escola Bauhaus, fundada na Alemanha em 1919, propôs-se a pensar em um
novo design para os mobiliários da “habitação mínima”, de forma a atingir uma harmonia entre o artesanato e a industrialização, apresentando significativas mudanças nos
materiais e opções de móveis. A produção industrial de móveis foi um fator decisivo
para criar uma linha de móveis populares. A produção seriada possibilitou um barateamento do produto para empresas que queriam atingir este nicho de mercado (FOLZ,
2002, p. 75). No Brasil, existiu a preocupação com o barateamento do mobiliário, porém houve impasses quanto à qualidade do produto entregue ou o desvinculamento
da realidade do espaço de uma habitação popular, como comenta Folz (2002). Adentrando no âmbito do morador, das exigências de espaço na unidade habitacional, Folz
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(2002) expõe estudos realizados sobre a relação do número de pessoas por cômodo
ou dormitório, a necessidade espacial, a sensação de congestionamento e exigências
de conforto. Ressalta que “o espaço arquitetônico para oferecer este conforto doméstico precisa estar equipado com objetos úteis para executar as funções dentro deste
lar” (FOLZ, 2002, p. 85).
Em estudo desenvolvido, onde comparam duas plantas de empreendimentos
habitacionais de interesse social no Brasil e em Portugal para uma família composta
por 4 pessoas, Pedro e Boueri Filho (2012) destacam a reduzida área bruta da habitação do programa brasileiro Minha Casa Minha Vida (MCMV), sendo aproximadamente
50% da área bruta da habitação do programa português Habitação de Custo Controlado (HCC) - 35,90m² e 85,20m², respectivamente. “Para os padrões europeus, a área
útil por morador estabelecida no programa MCMV situa-se abaixo do limiar crítico,
abaixo do qual tende a aumentar a prevalência de situações patológicas (i.e., acidentes, violência, insalubridade, doença), e numa faixa em que a satisfação dos moradores para com a habitação tende a ser negativa” (PEDRO; BOUERI FILHO, 2012, p.
129-130). Há avaliação negativa por parte dos moradores de ambos os programas no
que se refere ao tamanho da cozinha e áreas de serviço.
Figura 6 - Planta de habitação do programa HCC (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: PEDRO; BOUERI FILHO, 2012, p. 126

30

Figura 7 - Planta de habitação do programa MCMV (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: PEDRO; BOUERI FILHO, 2012, p. 126

Tendo em vista também que “as dimensões físicas e de uso do mobiliário e do
equipamento da habitação previstas no programa MCMV são idênticas ou inferiores
ao aplicável no programa HCC”, Pedro e Boueri Filho (2012, p. 128), sugerem “aumentar a área útil total das habitações, de modo a permitir aumentar a área de quartos, da sala e da instalação sanitária [...]” (PEDRO; BOUERI FILHO, 2012, p. 132).
Todavia, este aumento de área é dificultado pela limitação de valor pago pelo governo
aos empreendedores para a construção das habitações. Para que se permita uma
melhoria da qualidade da planta aumentando sua área, seria necessário um aumento
também no valor destinado a cada habitação.
Pedro e Boueri Filho (2012) evidenciam importante comparação quanto às dimensões físicas e de uso do mobiliário e equipamento da habitação em ambos programas, sendo estas mais significativas quanto ao mobiliário da sala de estar e nas
zonas livres de manobra da cozinha, instalação sanitária e área de acesso à habitação. No programa português HCC, estas áreas são mais amplas por assegurarem a
acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida e pessoas em cadeias de rodas
condicionadas a, pelo menos, estes equipamentos.
É possível perceber que, ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que se ampliaram os estudos vinculados às exigências para proposição da “habitação mínima”,
o tamanho desta foi sendo reduzido cada vez mais. Diante disto, vê-se a importância
de não deixar a cargo do mercado a determinação das dimensões mínimas das habitações produzidas - é necessário estabelecer normas e documentações técnicas
pautadas não somente nestes estudos, mas também no que diz respeito à satisfação
e relação dos moradores.

31

Figura 8 - Linha do tempo: dimensionamento de mobiliários da habitação
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4 NORMAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS
4.1 NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT, 2020) e Desenho Universal (SÃO PAULO, 2010)
O Desenho Universal é uma resposta ao movimento da sociedade,
que busca eficiência e funcionalidade para todos os indivíduos ao longo dos ciclos da vida.
[...] O Desenho Universal é a evolução de um conceito e a sua aplicação na habitação é uma demonstração de respeito aos direitos de
todos os humanos. (SÃO PAULO, 2010, p. 7).

Na norma NBR 9050 (ABNT, 2020) estabelecem-se dimensões mínimas de
mobiliários, áreas e dimensões mínimas de corredores para circulação horizontal e
vertical, regras para dimensionamento de escadas e rampas, bem como como equipamentos e dimensões mínimas, incluindo distâncias para uso considerando circulação horizontal e alcance vertical.
Para unidades habitacionais, é preciso pensar no espaço a longo prazo e também a possibilidade de modificações, tanto de espacialidade quanto mobiliário.
O direito à habitação não deve prescindir da liberdade e igualdade de
utilização por todos os usuários. Uma moradia digna contempla as
necessidades do ser humano em todas as etapas e circunstâncias da
vida. Por isso, quando falamos em habitação inclusiva, referimo-nos a
um conceito muito mais amplo do que a simples adaptação de imóveis
para atender situações específicas, como dificuldade ou incapacidade
de locomoção, deficiência visual, auditiva ou de qualquer natureza.
Falamos de uma casa e seus arredores concebidos para todas as
pessoas e por toda a vida (SÃO PAULO, 2010, p. 5).

Em análise da norma NBR 9050 (ABNT, 2020) e da cartilha de Desenho Universal (SÃO PAULO, 2010), apresentadas no Apêndice V, puderam-se notar pequenas
diferenças entre os dois documentos, quanto ao vão mínimo de passagem adotado,
respectivamente, de 0,90 m e 0,80 m. Porém, os dois documentos sugerem valores
semelhantes quanto às alturas mínimas de mobiliários para alcance manual, a exemplo do apoio sobre a pia, na cozinha, e armário/ estante/ rack/ criado-mudo, na sala
de estar. Alguns mobiliários não foram mencionados, mas é possível considerar os
documentos como complementares. Por este motivo, há possibilidade da utilização de
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ambos para um melhor resultado quanto ao tema abordado.
Dormitório de casal
A NBR 9050 detalha de forma muito clara as distâncias mínimas entre mobiliários e paredes e alturas de mobiliários nos dormitórios acessíveis. Sendo este o
quarto de casal, exige-se uma faixa livre mínima de circulação interna de 0,90 m de
largura, que preveja área de manobras para banheiro, cama e armários, e uma área
com diâmetro mínimo de 1,50 m, que possibilite um giro de 360°.
Em relação aos mobiliários, são indicadas as alturas mínimas para atender
às condições de alcance manual e visual de Pessoas em Cadeira de Rodas (PCR)
e recomendações de disposição de mobiliários de forma a não obstruírem uma faixa
interna de circulação mínima.
Tabela 2 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões
Cômodo

Mobiliário

Guarda-roupa
Dormitório de
casal

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

H= 0,40~1,40m

cabide H= 0,40~1,20m

cabide H= 0,80~1,20m

0,80m (passagem)

0,90m (passagem)
Cama de casal

1,50m e 0,90m (laterais)

0,80m x 1,20m (lateral)

H=0,46m
Criado-mudo

-

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010

-
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Figura 9 - Dormitório acessível - Área de circulação mínima - Exemplo - Vista superior (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 130

Importante destacar aqui que, para definição dessas alturas, em ABNT (2015,
p.15-21), leva-se em consideração estudos antropométricos, exemplificando dimensões mínimas e máximas confortáveis para alcance manual frontal e lateral com e
sem deslocamento do tronco para PCR.

Figura 10 - Relação entre altura e profundidade para alcance manual lateral para PCR sem
deslocamento do tronco (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 18
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São Paulo (2010, p. 60) sugere que, prioritariamente, o dormitório tenha dimensão e forma que permita a disposição e uso adequado para uma cama de casal
e armário para roupas.
Figura 11 - Planta baixa com disposição de mobiliários, circulação e utilização de dormitório
com cama de casal para PCR (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: SÃO PAULO, 2010, p.61

Dormitório para duas pessoas
Na norma NBR 9050 (ABNT, 2020), encontram-se dimensões referenciais para
deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) bastante próximas às de
pessoas em cadeira de rodas (P.C.R.) - 0,90m x 1,20m. Analisando a tabela produzida
(Apêndice VI), é possível perceber que alguns mobiliários definidos em ABNT (2013,
p. 58-59), estipulam medidas mínimas de circulação que claramente não englobam
todas as amostras de usuários. A exemplo do guarda-roupa, onde define-se 0,50m de
distância entre este e a parede/outro mobiliário, e entre duas camas de solteiro, para
dormitório para duas pessoas, com apenas 0,60 m.
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Tabela 3 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário

Quantidade

Dimensão

Circulação
0,50m entre o

Guarda-roupa

1

1,60mx 0,50m

mobiliário e/ou
parede

Dormitório
para duas

Cama de solteiro

2

0,80m x 1,80m

0,60m entre
camas

pessoas

0,50m entre o
Criado-mudo

1

0,50 x 0,50m

mobiliário e/ou
parede

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59

Tabela 4 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

H= 0,40~1,40m

cabide H= 0,40~1,20m

Dormitório

cabide H= 0,80~1,20m

0,80m (passagem)

para duas

0,90m (passagem)

Guarda-roupa

pessoas

Cama de solteiro
Criado-mudo

H=0,46m / 1,50m (giro)

0,80m x 1,20m

-

-

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010

Em São Paulo (2010), traz-se a necessidade de, pelo menos, um dos dormitórios ser acessível e apresenta a possibilidade, em planta, de um dormitório para duas
pessoas:
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Figura 12 - Planta baixa com disposição de mobiliários, circulação e utilização de dormitório
para duas pessoas e PCR (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: SÃO PAULO, 2010, p. 60
[...] de modo a possibilitar que o usuário de cadeira de rodas disponha
de:
•

área de aproximação ao armário, à janela e a eventual terraço,
com alcance e manuseio de todos os dispositivos de comando e
equiapmentos;

•

área de transferência lateral à cama;

•

área de manobra com amplitude mínima de 180°, para entrar e sair
de frente;

•

espaço para circulação entre móveis de, no mínimo, 80 cm;

•

espaço para aproximação e transferência para camas. (SÃO PAULO, 2010, p. 60).

Cozinha
Por ser um cômodo de uso comum, a utilização do ambiente da cozinha por
PCR e PMR deveria ser garantida. Sendo assim, mais uma vez, a NBR 15575 não
os engloba. Para isto, alturas máximas de bancada de pia e armários devem ser
adotadas, altura para a cuba da pia e área à frente da bancada da pia livre para sua
utilização.

39

Tabela 5 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

H= 0,40~1,40m

H= 0,40~1,20m

P=0,25~0,60m

P=0,50m

Geladeira

-

1,20m x 0,80m

Fogão

-

1,20m x 0,80m

Armário

0,80m x 1,20m

Cozinha
Apoio sobre a pia

H=0,73~0,85m

0,25m (abaixo da bancada)
H= 0,85m

Apoio para refeição
(duas pessoas)

H=0,75~0,85m

-

P=0,50m

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010
Figura 13 - Cozinha - Área de aproximação e medidas para uso (dimensão em metro, sem
escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 131

O Desenho Universal disponibiliza, além de mais informações sobre dimensões mínimas de utilização dos mobiliários que compõem a cozinha, uma melhor disposição que o cômodo pode ter para atender de forma mais adequada o uso destes.
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Figura 14 - Cozinha - Área de aproximação e medidas para uso (dimensão em metro, sem
escala)

Fonte: SÃO PAULO, 2010, p. 64-65
[...] no mínimo, um fogão, uma geladeira e uma pia, assim como espaço de armazenagem para utensílios de cozinha, ingredientes e alimentos, de modo a possibilitar que o usuário de cadeira de rodas disponha
de:
•

área de aproximação lateral ao fogão e à geladeira, com espaço
que possibilite ao usuário de cadeira de rodas posicionar-se lateralmente à frente desses equipamentos;

•

área de aproximação frontal ou lateral e local de armazenamento
para utensílios de cozinha e alimentos;

•

área de aproximação frontal à pia, com espaço livre de 25cm sob
o móvel;

•

pia com tampo reforçado, na altura máxima de 85cm, a partir do
piso, e torneira de mesa com comando adequado, conforme item
“Instalações hidráulicas”. O comando da torneira deve ficar distante, no máximo, 50cm da borda da bancada;

•

área de manobra com amplitude mínima de 180°, para entrar e sair
de frente;

•

registro de gás posicionado lateralmente ao fogão, cujo nicho deve
ter largura mínima de 75cm, com altura compatível com as normas
estabelecidas pela concessionária, entre 40cm e 1,20m , a partir
do piso. (SÃO PAULO, 2010, p. 64-65).
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Ambiente para higiene pessoal
O sanitário, por necessitar de uma área de manobra e transferência para PCR,
exige que uma das dimensões seja de 1,50 m, a fim de atender à NBR 9050 - ao
módulo de referência (MR) e à área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento com rotação de 360°.
Figura 15 - Área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento (dimensão em metro,
sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 11
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Figura 16 - Medidas mínimas de um sanitário acessível (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 87

Deve-se considerar também, para a instalação de bacias sanitárias, áreas de
transferência lateral, perpendicular e diagonal correspondente ao MR - 0,80m x 1,20m,
assim como para a utilização de lavatório.
Tabela 6 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)
1,20m x 0,80m

Lavatório

0,80m x 1,20m (à frente)

0,25m (abaixo da ban-

Fazer higiene

cada)

pessoal

H=0,80m
Chuveiro e box

0,90m x 0,95m

0,95m x 0,90m (box)

Vaso sanitário de cai-

0,80m x 1,20m

0,80m x 1,20m

xa acoplada

(ao lado)

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010
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Deve ter dimensões e forma que permitam a disposição e o uso adequado de vaso sanitário, chuveiro, bem como espaço de armazenagem para produtos de higiene pessoal, de modo a possibilitar que o
usuário de cadeira de rodas disponha de:
•

área de aproximação frontal do lavatório, com 25cm sob a louça;

•

lavatório de embutir sobre a bancada, contendo torneira de mesa
com comando adequado, conforme item “Instalações hidráulicas”.
O comando da torneira deve ficar a uma distância máxima de 50
cm da borda da bancada;

•

área frontal, diagonal e lateral à bacia sanitária;

•

área de transferência lateral, externa ao box do chuveiro;

•

box com dimensão mínima de 90 cm x 95 cm;

•

área de manobra com amplitude de 180°, para entrar e sair de
frente;

•

materiais construtivos capazes de suportar a fixação de barras de
sustentação em todas as paredes. (SÃO PAULO, 2010, p. 62).

Figura 17 - Planta-baixa e perspectiva de banheiro para PCR (dimensão em metro, sem
escala)

Fonte: SÃO PAULO, 2010, p. 62-63

Lavar, passar e secar roupas
Enquanto a NBR 9050 não cita sobre dimensões mínimas de utilização de ambientes como área de serviço para lavar, passar e secar roupas, o Desenho Universal
especifica o MR como área mínima e altura do tanque de 0,50 m. Vê-se aqui a complementaridade das normas técnicas para um melhor resultado na determinação de
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parâmetros mínimos de utilização de mobiliários para PCR e PMR.
Tabela 7 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário

Lavar, secar

Tanque

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

-

1,20m x 0,80m

e passar
roupas

H=0,50m
Máquina de lavar

-

0,80m x 1,20m

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010

Deve ter dimensões e forma que permitam a disposição e o uso adequado de, no mínimo, um tanque, uma lavadora de roupas e varal, de
modo a possibilitar que o usuário de cadeira de rodas disponha de:
•

área de aproximação frontal ao tanque com 25 cm de espaço livre
sob a louça;

•

tanque com coluna e fixação adequada;

•

alcance manual da torneira do tanque, com distância máxima do
comando de 50 cm;

•

área de aproximação à máquina de lavar roupa, de modo que a
cadeira de rodas possa posicionar-se lateralmente à frente do eletrodoméstico. (SÃO PAULO, 2010, p. 66).

Figura 18 - Planta-baixa de área de serviço para PCR (sem escala)

Fonte: SÃO PAULO, 2010, p. 66
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Sala de Estar
Mais uma vez, a NBR 9050 não traz informações sobre o cômodo da sala de
estar, porém o Desenho Universal descreve de forma muito detalhada as dimensões
e formas que permitem a circulação e utilização do espaço e mobiliários por PCR.
Tabela 8 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário
Sofá de dois ou três

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

-

1,20m x 0,80m

H= 0,40~1,20m

H= 0,40~1,20m

P=0,50m

P=0,50m

-

-

lugares
Sala de Estar
Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010

Figura 19 - Planta-baixa da sala de estar e jantar e cozinha para uso e disposição de mobiliário para PCR (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: SÃO PAULO, 2010, p. 58-59
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[...] de modo a possibilitar que o usuário de cadeira de rodas disponha
de:
•

área de aproximação ao mobiliário, à janela e a eventual terraço,
com alcance e manuseio de todos os dispositivos de comando e
equipamentos;

•

área de manobra com amplitude mínima de 180°, para entrar e sair
de frente;

•

espaço para circulação entre móveis de, no mínimo, 80 cm;

•

área de visibilidade situada a, no máximo 60 cm, de altura do piso,
permitindo alcance visual para uma pessoa sentada. (SÃO PAULO, 2010, p. 58).

Enquanto há uma Norma de Desempenho que pouco engloba PCR e PMR, e
uma norma específica (NBR 9050) para estes que é incompleta, é importante comentar novamente sobre a complementaridade destes documentos técnicos - incluindo o
Desenho Universal - para a melhora qualitativa de projeto para os usuários.
Alimentar
No que se refere a utilização deste cômodo, o Desenho Universal não menciona diretamente, como o faz sobre os outros, ficando subentendida, na planta-baixa,
a área destinada a utilização por PCR e PMR na “cabeceira” da mesa - onde possui
espaço de circulação equivalente com o MR. Por outro lado, desta vez, a NBR 9050
traz mais detalhadamente dimensões referentes a mesa, cadeira e suas alturas, além
de área de circulação que deve ser garantida.
Tabela 9 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

L= 0,80m
Mesa de jantar
Alimentar

H= 0,75~0,85m

-

P= 0,50m
0,75m x 0,47~0,51m
Cadeira

H= 0,41~0,45m
250kg

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010

-
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Figura 20 - Dimensões de mesa de refeição para PCR (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 119

Figura 21 - Dimensões para assentos de pessoas obesas (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 25

Estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos diversos
Da mesma forma que para o cômodo onde realizam-se as refeições, o Desenho Universal não menciona; já a NBR 9050 disponibiliza dimensões mínimas tanto
dos mobiliários quanto para suas utilizações.
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Tabela 10 - Trecho da tabela do Apêndice V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário
Mesa de jantar

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

L= 0,80m

-

H= 0,75~0,85m
Alimentar

0,47~0,51m x 0,75m
Cadeira

H= 0,41~0,45m

-

250kg
Fonte: Adaptada de ABNT, 2020; SÃO PAULO, 2010

Figura 22 - Mesa de trabalho - medidas e área de aproximação (sem escala)

Fonte: Adaptada de ABNT, 2020, p. 119

Fica cada vez mais evidente a necessidade de revisão da norma ABNT NBR
15.575 Edificações habitacionais - Desempenho. Por consequência, o aumento das
áreas mínimas que se destina a cada cômodo das unidades habitacionais, levando
em consideração não somente os mobiliários mínimos e suas áreas de circulação,
mas também de utilização dos mesmos, abrangendo o acesso e uso a todo e qualquer
tipo de usuário.
Comentários:
Além das limitações indicadas para cada ambiente com relação às exigências
da NBR 15575 (ABNT, 2020), vale ressaltar que a referida norma só considera movimentação e uso horizontal dos ambientes, sem levar em conta o acesso e uso vertical
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de equipamentos e mobiliários da habitação. Isto precisa ser considerado pois há necessidade de alcance de diversos equipamentos para se ter uso pleno dos ambientes.

4.2 NBR 15575-1_2013: Edificações Habitacionais - Desempenho (ABNT, 2013)
O primeiro documento publicado no país baseado no conceito de desempenho
para avaliação dos sistemas construtivos de habitações consiste na publicação do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, denominada “Critérios
mínimos de desempenho” resultado da pesquisa “Formulação de Critérios de Desempenho das Edificações” e a “Normalização de Interesse da Construção de Habitações”
(BORGES, 2008, apud KERN et al., 2015, p. 91).
Posteriormente, houve discussões para a criação de uma norma de desempenho de habitações, culminando na norma NBR 15575 (ABNT, 2013) que especifica
fatores relacionados à segurança, habitabilidade e meio-ambiente, subdivididos em
seis partes. Na parte 1, há critérios e requisitos quanto à habitabilidade, que incluem
estanqueidade à água; desempenho térmico; desempenho acústico; desempenho lumínico; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade; conforto
tátil e antropodinâmico.
Com destaque à parte que se refere à funcionalidade e acessibilidade, são indicados os equipamentos mínimos de mobiliário que devem conter os recintos habitacionais, bem como as dimensões mínimas desses mobiliários, como indicado a seguir.
Dormitórios
Na Tabela 11 são indicados os mobiliários e dimensões de corredores para circulação horizontal em dormitórios.
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Tabela 11 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário

Quantidade

Dimensão

Circulação

1

1,60mx 0,50m

0,50m entre o

Cama de casal

1

1,40m x 1,90m

mobiliário e/ou

Criado-mudo

2

0,50 x 0,50m

parede

Dormitório de Guarda-roupa
casal

0,50m entre o
Guarda-roupa

1

1,60mx 0,50m

parede

Dormitório
para duas
pessoas

mobiliário e/ou

Cama de solteiro

2

0,80m x 1,80m

0,60m entre
camas
0,50m entre o

Criado-mudo

1

0,50 x 0,50m

mobiliário e/ou
parede

Dormitório

Guarda-roupa

1

1,60mx 0,50m

0,50m entre o

para uma

Cama de solteiro

1

0,80m x 1,80m

mobiliário e/ou

Criado-mudo

1

0,50 x 0,50m

parede

pessoa

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59

É importante ressaltar que as distâncias mínimas para circulação horizontal
entre mobiliários ou do mobiliário até a parede previstas na norma NBR 15575 (ABNT,
2013) são menores do que as exigidas na norma NBR 9050 (ABNT, 2020), especialmente se for considerada a movimentação de PCR, para as quais é necessário
corredor livre de, no mínimo, 0,90m. Desta maneira, com dimensões tão reduzidas
dos ambientes, dificulta-se a utilização deste cômodo por uma parcela da população
quando especificado em suas menores dimensões (ver Figuras 23 a 28).
Há também de se comentar sobre o guarda-roupa, que se considera a mesma
dimensão para dormitórios de uma ou duas pessoas, o que não é adequado, pois as
necessidades de espaço para as roupas estão relacionadaa ao número de pessoas
que usam o dormitório. Na área de circulação, ao utilizar o mobiliário fazendo a abertura de suas portas, resta um espaço em torno de 0,10 m de passagem - espaço este
que impossibilita a passagem de qualquer pessoa, não somente as com mobilidade
reduzida ou em cadeira de rodas. Soluções para minimizar o problema podem ser a
utilização de armários com portas de correr, todavia, não é adequado que um projeto
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de arquitetura determine as características do mobiliário, que deveriam ser de livre
escolha do usuário conforme seu gosto pessoal.
Figura 23 - Dimensão do armário e circulação entre mobiliário e/ou parede (dimensão em
metro, sem escala)

1,80

0,50

0,50

1,60

Fonte: Autoria própria

0,50

Figura 24 - Dimensão da cama de casal e circulação entre mobiliário e/ou parede (dimensão
em metro, sem escala)
1,40

0,50

0,50
1,90

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Fonte: Autoria própria
0,60
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Figura 25 - Dimensão da cama de solteiro e circuração entre o mobiliário e/ou parede (dimensão em metro, sem escala)
0,50

1,60

0,80

1,60

0,50

0,50

1,80

0,50

0,50
1,80

0,50

Fonte: Autoria própria

0,50 e circulação entre mobiliário e/ou parede (dimensão
Figura 26 - Dimensão do criado mudo

em metro, sem escala)
0,50

0,50

Fonte: Autoria própria

0,50
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Figura 27 - Dimensão de armário e circulação entre o mobiliário e/ou parede (dimensão em
0,50

metro, sem escala)
1,40

0,50

Fonte: Autoria própria

1,90
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

1,60

Figura 28 - Circulação entre camas (dimensão em metro, sem escala)
0,60

0,50

0,50

Fonte: Autoria própria

Cozinha
Na Tabela 12 são indicadas as dimensões para circulação horizontal e mobiliário para a cozinha. A cozinha é um cômodo de uso comum, onde deve-se considerar
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que mais de uma pessoa irá utilizá-lo ao mesmo tempo. Por tal motivo, pode-se perceber que as distâncias mínimas previstas na NBR 15575 (ABNT, 2013) para a circulação não são suficientes para garantir uma movimentação adequada e com segurança.
O corredor previsto para o fogão, por exemplo, com distância mínima para passagem
de 0,85 m, pode não só ser suficiente para uso pleno do ambiente, mas também, colocar as pessoas em risco. Considerando que uma pessoa esteja abrindo o forno do
fogão e outra pessoa passando por trás, esta distância já não possibilitaria este tipo
de situação, que é bastante comum neste ambiente (Figura 29).

Tabela 12 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário

Cozinha

Quantidade

Dimensão

Armário

1

-

Geladeira

1

-

Fogão

1

0,55m x 0,60m

Apoio sobre a pia

1

1,20m x 0,50m

Apoio para refeição

1

-

Circulação
0,85m

-

(duas pessoas)
Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59

Retratando, novamente, uma situação comum no ambiente da cozinha, onde
uma pessoa estaria com a geladeira aberta - que ocupa, pelo menos, 0,55m referente
a largura da porta - e outra passando por trás, só seria possível causando um pequeno incômodo a um dos usuários (Figura 30).
Também há um subdimensionamento do apoio sobre a pia, determinando uma
bancada com comprimento mínimo de 1,20m - que inclui a cuba, restando, assim, um
espaço ínfimo para o manuseio e preparo do alimento. Aqui também observa-se uma
área reduzida para utilização e circulação à frente da bancada (Figura 31).
Além disso, a ausência de informações referentes às dimensões dos armários
permitem que as construtoras entreguem ambientes que podem não ter espaço suficiente para acomodar armários disponíveis em lojas de departamentos, geralmente
adquiridos por pessoas de baixa renda, que não tem acesso a móveis planejados.
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Figura 29 - dimensão do fogão e circulação (dimensão em metro, sem escala)
1,20

0,85

0,85

0,60

0,55

Fonte: Autoria própria

0,
Figura 30 - Distância de corredor para circulação em frente à geladeira (dimensão em metro,

0,85

sem escala)

Fonte: Autoria própria
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Figura 31 - Dimensão do apoio sobre a pia e circulação (dimensão em metro, sem escala)

0,85

0,85

0,60

0,50

1,20

0,55

Fonte: Autoria própria

A cozinha é um cômodo que se deve ter uma atenção especial, levando em
consideração os usos e funções que se realizam nela, desde o preparo à cocção do
alimento, além do manuseio de pratos quentes. Por isto, as distâncias mínimas para
circulação adotadas na NBR 15575, além de não considerarem PCD, não proporcionam situações seguras e confortáveis para os seus usuários.
Ambiente para higiene pessoal
Na Tabela 13 são indicados componentes e dimensões para circulação em recintos para higiene pessoal. As dimensões previstas dos corredores para circulação
e uso dos componentes não são suficientes para pessoas comuns, com base em
exigências da NBR 9050 (ABNT, 2020), como pode ser visto nas Figuras 32 a 34. De
acordo com esta norma, para um lavatório, é necessário se ter uma distância correspondente a uma circunferência de 0,60 m; para circulação e uso do vaso sanitário
também precisa contemplar uma circunferência de 0,60 m. Na norma NBR 15575
(ABNT, 2013), é aceito um corredor com uma distância de 0,40 m para ambos os casos, em desacordo com a NBR 9050 (ABNT, 2020).
Se forem consideradas as necessidades de PCR, na NBR 15575 (ABNT, 2013)
não há espaço mínimo suficiente para rotação da cadeira de rodas e transferência
desta, considerando as exigências da NBR 9050 (ABNT, 2020). Deve-se também considerar que uma construção é um bem durável e que seus usuários irão viver nela
quando idosos, ou seja, possivelmente tendo limitações funcionais (mobilidade redu-
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zida) e precisando de objetos de apoio e adaptações de espaço capaz de promover
sua liberdade de movimento e circulação com segurança.
As dimensões previstas na NBR 15575 (ABNT, 2013) para boxes de chuveiros
(0,70 m x 0,90 m) são inferiores às exigidas pela Norma NBR 9050 (ABNT, 2020), que
estabelece o tamanho mínimo de 0,90 m x 0,95 m. Além disso, como a norma NBR
15575 (ABNT, 2013) não define uma dimensão mínima de circulação para além do
box, em muitos casos adota-se a mesma distância indicada para uso do vaso sanitário
ou pia (0,40 m). Ressalta-se que um espaço de 0,40 m não é suficiente para que uma
pessoa possa movimentar-se com liberdade para realizar as funções pós-banho, considerando que a largura média de uma pessoa é de 0,50 m (PANERO; ZELNIK, 2002)
e que quando ela está em movimento, a projeção do seu movimento pode ser ainda
maior, da ordem de 1,067 m (PANERO; ZELNIK, 2002).
Tabela 13 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário

Quantidade

Dimensão

Circulação

1

0,39m x 0,29m

0,40m frontal

1

0,70m x 0,90m

-

1

0,60m x 0,70m

0,40m frontal

Lavatório
Fazer higiene Chuveiro e box
pessoal

Vaso sanitário de caixa
acoplada

Fonte: Autoria própria

Figura 32 - Dimensão do lavatório e circulação (dimensão em metro, sem escala)

,40

,29

0,39

Fonte: Autoria própria

0,60
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Figura 33 - Dimensão do vaso sanitário e circulação (dimensão em metro, sem escala)

0,60

0,70

0,40

,40

0,70

,29

0,39

Fonte: Autoria própria

Figura 34 - Dimensão do box (dimensão em metro, sem escala)

0,60

0,90

0,40

0,70

0,70

Fonte: Autoria própria

Locais para lavar, secar e passar roupas
Na Tabela 14 são indicados os componentes e as distâncias para circulação e
uso destes em locais para lavar, secar e passar roupas. É prevista uma distância de
corredor para uso dos equipamentos de 0,50 m, que não é suficiente para a circula-
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ção de pessoas com base na norma NBR 9050 (ABNT, 2020) (ver Figuras 35 e 36).
No caso do uso de máquina de lavar com abertura frontal, essa largura de corredor
não é suficiente para acesso ao interior da máquina e colocação e retirada de roupas.
Além disso, para este recinto, não foram contemplados na NBR 15575 (ABNT, 2013)
um armário, para armazenar material de limpeza e utensílios domésticos e um varal,
considerando um espaço para secar as roupas. A ausência de informações acarreta a
possibilidade de criar-se ambientes sem espaço para a colocação desses elementos,
prejudicando o seu uso.
Tabela 14 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário

Lavar, secar
e passar

Quantidade

Dimensão

Tanque

1

0,52m x 0,53m

Máquina de lavar

1

0,60m x 0,65m

Circulação
0,50m frontal

roupas
Fonte: Autoria própria

Figura 35 - Dimensão e circulação do tanque (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Autoria própria

0,65
0,50

0,53

0,60

0,50

0,85

0,50

0,52

60

Figura 36 - Dimensão e circulação mínima da máquina de lavar (dimensão em metro, sem
escala)

0,52

0,50

0,50

0,65

0,53

0,60

Fonte: Autoria própria

Sala de Estar
Na Tabela 15 são indicados os mobiliários e dimensões de corredores para circulação e uso destes constantes na NBR 15575 (ABNT, 2013). Observa-se que também é adotada área de circulação horizontal com largura de 0,50 m, que não atende
as dimensões mínimas previstas na NBR 9050 (ABNT, 2020) (ver Figuras 37 a 39).
O conjunto de mobiliários mínimos exigidos na NBR 15575 para a sala de estar
não está associado ao número de usuários previstos no projeto. Imaginando que uma
família possa se reunir na sala, o mobiliário pode não atender ao número total de indivíduos que compõem àquela família. Seria necessário considerar o número total de
moradores para dimensionar o número de móveis da sala.
Tabela 15 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário
Sofá de dois ou três

Quantidade

Dimensão

1

1,20m x 0,70m

1

0,80m x 0,50m

1

0,80m x 0,70m

Circulação

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59

0,50m frontal
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Figura 37 - Dimensão e circulação do sofá (dimensão em metro, sem escala)

0,50

0,70

1,20

Fonte: Autoria própria

Figura 38 - Dimensão e circulação da poltrona (dimensão em metro, sem escala)

0,50

0,70

0,80

Fonte: Autoria própria
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Figura 39 - Dimensão e circulação do armário/ estante/ rack/ criado-mudo (dimensão em
metro, sem escala)
0,75

0,50

0,50

0,70

0,50

0,80

Fonte: Autoria própria

Espaço para alimentação
Na Tabela 16 são indicados os mobiliários e dimensões de corredores horizontais para circulação na área de alimentação. O espaço destinado à mesa de jantar
prevê uma distância mínima de 0,75 m em relação à borda da mesa. Desta forma,
mais uma vez, a norma desconsidera a possibilidade de utilização das cadeiras ao
mesmo tempo que um indivíduo esteja passando por trás delas. Também não há diferenciação de dimensão de corredores horizontais de circulação quanto aos possíveis
arranjos dos mobiliários e formatos diferentes para as mesas. A dimensão mínima
para a cadeira também não é descrita e não se consideram adaptações para PCD.
Outro fator a se considerar é o número de lugares à mesa conforme o número
de moradores, ficando assim restrito o número de pessoas sentadas à mesa ao número de moradores.
Tabela 16 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário
Mesa de jantar

Quantidade

Dimensão

Circulação

1

1,20m x 0,80m

0,75m a partir

Alimentar

da borda da
Cadeira

4

-

mesa

Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha
1
0,80m
x 0,60m
Fonte: Adaptada de ABNT,
2013,
p. 58-59

-

Cadeira

-

costurar,
reparar e
guardar objetos diversos
(opcional)

1

-

1,20
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Figura 40 - Dimensão e circulação da mesa de jantar (dimensão em metro, sem escala)
0,75

1,20

0,75

0,75

0,80

0,50

0,75

0,50

0

Fonte: Autoria própria

Locais para estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos diversos (opcional)
Na Tabela 17 são indicados mobiliários opcionais. Por ser opcional, não é comum ter áreas destinadas à execução destas funções especificamente. O que ocorre,
na maioria das vezes, é a utilização da mesa de jantar ou adaptação de cômodos para
suprir esta necessidade. Por este motivo, os mobiliários e suas dimensões e circulação não costumam atender à execução de suas funções.
Tabela 17 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Mesa de jantar
Alimentar
Cômodo

1

1,20m x 0,80m

ABNT (2013)
Cadeira
Mobiliário

0,75m a partir
da borda da

4
Quantidade

Dimensão

mesa
Circulação

Escrivaninha

1

0,80m x 0,60m

-

Cadeira

1

-

-

Estudar, ler,
escrever,
costurar,
reparar e
guardar objetos diversos
(opcional)
Fonte: Adaptada de ABNT (2013, p. 58-59).
Onde:
-: não cita.

64

Fonte: Autoria própria

Figura 41 - Dimensão da escrivaninha e circulação (dimensão em metro, sem escala)

0,60

0,80

Fonte: Autoria própria

Comentários:
A NBR 15575 (ABNT, 2013) possui pontos em abertos quanto ao dimensionamento dos mobiliários. Percebe-se, no Gráfico 1, que 76,2% dos mobiliários exigidos
em NBR 15575 (ABNT, 2013) possuem suas dimensões especificadas, porém 4 deles
- que representam 19,05% -, costumam já vir afixados nos empreendimentos entregues pelas construtoras, de forma que as medidas seguem modelos do mercado.
Da mesma forma, mais de 20% dos mobiliários/equipamentos fixos não tem
suas dimensões especificadas, dando margem aos projetistas e construtoras utilizarem valores muito abaixo do que o ideal - muitas vezes, podendo dificultar sua utilização.
Gráfico 1 - Mobiliários presentes em NBR 15575 com dimensões especificadas

19,05%

57,15%

23,8%

Mobiliários com dimensões especificadas em NBR 15t575

Mobiliárioscom
comdimensões
dimensõesespecificadas
especificadasem
emNBR
NBR15t575
15t575
Mobiliários
Mobiliários
Mobiliárioscom
comdimensões
dimensõesespecificadas
especificadasem
emNBR
NBR15t575
15t575
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Legenda:

Mobiliárioscom
comdimensões
dimensõesespecificadas
especificadasem
emNBR
NBR15t575
15t575
Mobiliários
Mobiliários/equipamentos
equipamentosfixos
fixoscom
comdimensões
dimensõesespecificadas
especificadasem
emNBR
NBR15575,
15575,
Mobiliários/
Mobiliários/
Mobiliários/equipamentos
equipamentosfixos
fixoscom
comdimensões
dimensõesespecificadas
especificadasem
emNBR
NBR15575,
15575,
porémde
detamanhos
tamanhospadronizados
padronizadospelo
pelomercado
mercadoe/ou
e/oujájáentregues
entreguespela
pelaconsconsporém
porém
porémde
detamanhos
tamanhospadronizados
padronizadospelo
pelomercado
mercadoe/ou
e/oujájáentregues
entreguespela
pelaconsconstrutora
trutora
Mobiliários/equipamentos
equipamentosfixos
fixoscom
comdimensões
dimensõesespecificadas
especificadasem
emNBR
NBR15575,
15575,
Mobiliários/
trutora
trutora
porém
detamanhos
tamanhos
padronizados
pelo
mercadoespecificadas
e/oujájáentregues
entregues
pela15575
consporém
de
padronizados
pelo
mercado
e/ou
pela
consMobiliários/
equipamentos
fixossem
sem
dimensões
especificadas
emNBR
NBR
15575
Mobiliários/
equipamentos
fixos
dimensões
em
Mobiliários/
equipamentos
Mobiliários/
equipamentosfixos
fixossem
semdimensões
dimensõesespecificadas
especificadasem
emNBR
NBR15575
15575
trutora
trutora
Fonte:
Autoria
própria especificadas
Mobiliários/equipamentos
equipamentosfixos
fixossem
sem
dimensões
especificadasem
emNBR
NBR15575
15575
Mobiliários/
dimensões
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5 USOS E ERGONOMIA
A qualidade da habitação esta relacionada ao projeto arquitetônico e suas especificações, sendo de grande importância instrumentos que analisem e qualifiquem a
eficência deste projeto. O uso ao qual o espaço foi destinado ressoa diretamente em
sua apropriação, possibilidades de adaptação e seu tamanho.
A Ergonomia é a ciência que estuda os problemas das pessoas ao ajustar-se
ao seu ambiente buscando adaptar as condições de trabalho ao trabalhador; baseada
na anatomia, fisiologia e psicologia e as relações entre as pessoas e seus ambientes
(PANERO; ZELNIK, 2002). Estas denominações encaixam-se perfeitamente no campo da arquitetura e design de interiores, associando o usuário ao espaço ao qual ele
se apropria e destina um uso.
Obviamente, a dimensão corporal é apenas uma das inúmeras configurações humanas que tem impacto na fixação das dimensões de
espaços interiores. (PANERO; ZELNIK, 2002, p. 45).

Em seus estudos, Panero e Zelnik (2002) tomam como referência dois tipos
básicos de dimensões corporais que influenciam diretamente no projeto de espaços
interiores - as dimensões estruturais e funcionais. A primeira trata-se das dimensões
do corpo humano em posições estáticas padronizadas; já a segunda, são as dimensões do corpo humano executando determinadas funções, em trabalho.
Deixam clara a preocupação quanto a englobar em seus estudos a temática
da acessibilidade, ressaltando também as diferenças de alcances entre homens e
mulheres, crianças e idosos, até mesmo entre as diferentes etnias, etc. Desta forma,
amplia-se a margem das dimensões para que se possa estabelecer uma gama de medidas do corpo humano capaz de propiciar dimensões para utilização de mobiliários
que atenda um número maior de pessoas.
A idade é outro fator significativo no estabelecimento das dimensões
corporais. [...] Em termos de antropometria dos idosos, um estudo feito na Inglaterra indicava que a dimensão corporal das mulheres mais
velhas era menor que das mulheres mais jovens. [...] A conclusão do
estudo foi a redução na altura de alcance vertical entre os idosos. (PANERO; ZELNIK, 2002, p. 25).

É importante comentar que a NBR 15575 (ABNT, 2013) traz o termo “vidá útil”
do edifício/construção, considerando a sua durabilidade e de seus sistemas. Por isto,
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deve-se admitir que o usuário acompanhará o seu envelhecimento residindo no empreendimento ao longo deste tempo.
Quando se estuda a mobilidade de pessoas portadoras de deficiência física,
deve-se considerar não somente os usuários de cadeira de rodas, mas também os deficientes ambulantes, que utilizam muletas, andadores, bengalas e os que vão acompanhados de cachorros.
Todos esses equipamentos de auxílio tornam-se, em essência, uma
parte funcional do corpo do indivíduo. Logo, em qualquer circunstância, tanto o equipamento auxiliar quanto o usuário devem ser vistos
como uma entidade única. Para fins de projeto, deve-se conhecer não
apenas algo da antropometria envolvida, mas também algo sobre as
análises espaciais envolvidas. (PANERO; ZELNIK, 2002, p. 55).

Diante da compreensão do termo “portadores de deficiência física” estabelecido por Panero e Zelnik (2002), constata-se a omissão de alguns indivíduos em NBR
9050 e no dimensionamento estabelecido. Portanto, faz-se necessária a revisão desta, tendo, por consequência, ajustes de dimensionamento quanto a área de deslocamento sugerida em norma.
O Ministério das Cidades publicou uma portaria que regulamenta a aplicação
do artigo 32 Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015) em programas
habitacionais públicos ou subsidiados, que prevê o direito a ocupar, pelo menos, 3%
das unidades habitacionais. Definem-se três requisitos mínimos de acessibilidade das
moradias de programas habitacionais que houver aplicação do dinheiro público, onde
todos os cômodos deverão contar com espaços livres de obstáculos em frente às portas, que devem ter no mínimo 1,20 m de largura; nos banheiros deverá ser possível
inscrever módulo de manobra sem deslocamentos que permita rotação de 360°, com
diâmetro de 1,50m; e todos os cômodos deverão possibilitar a inscrição de módulo
de manobra de cadeira de roda, sem deslocamentos, que permita rotação de 180°,
1,20m x 1,50m, livre de obstáculos.
No tema acessibilidade, Pereira (2007) desenvolve parâmetros mínimos para
projetos de habitação como instrumento de avaliação, influindo diretamente na qualidade espaço-funcional não somente para portadores de deficiência física, mas também para idosos. Desta forma, assegura-se o cumprimento do papel da habitação a
todo e qualquer usuário, independente de sua condição física. Este estudo reforça a
importância de vincular os parâmetros mínimos estabelecidos em NBR 15575 à NBR
9050, Desenho Universal e estudos correlatos de ergonomia e dimensionamento mínimo de mobiliário e espaço.
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Outras bibliografias foram utilizadas a fim de buscar um melhor resultado no
que diz respeito às dimensões de mobiliários e utilização dos mesmos. As contribuições de Pronk (2003) e Gurgel (2007), além das já citadas Panero e Zelnik (2002) e
Pereira et al. (2002), configuram o Apêndice VII desenvolvido pela autora.
Dormitório de casal
Nos desenhos de Panero e Zelnik (2002) referentes às dimensões de utilização, ilustram-se várias atividades que podem ser realizadas, como ajoelhar-se para
arrumar camas baixas ou para fazer a limpeza embaixo da cama, abrir gaveta de
cômoda que se localiza próxima à cama, entre outras. Por este motivo, percebe-se
uma variação tão grande na área de utilização da cama de casal do Apêndice VII dos
autores supracitados. Já em relação ao guarda-roupa, a variação deve-se ao fator
gênero, masculino e feminino, que é levado em consideração em toda a obra. Considera-se também não somente o espaço para abertura das portas do guarda-roupas,
mas também a circulação de uma pessoa atrás.
Gurgel (2007) recomenda que o lado mais prejudicado da cama de casal não
tenha menos do que 50 cm, quando não poder ter 60 cm, mas não menos do que isso,
de forma a garantir uma boa circulação. Para a altura da cama de casal, se o cômodo
for pequeno, 45 cm; camas de colchão duplo somente quando o quarto for relativamente amplo. No que diz respeito ao guarda-roupa, ressalta que deve-se considerar
a abertura das portas e o espaço necessário para que se possa movimentar, abaixar
e pegar o que for preciso, mas não especifica valores mínimos.
Em Pronk (2003), as dimensões de utilização da cama de casal variam de
acordo com o mobiliário que se encontra entre esta e a parede. Quando o móvel for
um criado-mudo, por exemplo, 60 cm; quando for um guarda-roupa com profundidade
variando entre 55 e 60 cm, mínimo de 70 cm de utilização.
Tabela 18 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário
Guarda-roupa

Dormitório de Cama de casal
casal

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização

P= 0,508~0,711m

P= 0,864~0,914m

1,219~1,524m x

0,66~1,524m

1,981~2,134m
Criado-mudo

-

-

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002
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Tabela 19 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário
Guarda-roupa

Dormitório de Cama de casal
casal
Criado-mudo

(2003)
Dimensão

Utilização

0,55~0,60m x 1,20m

0,80m

1,30~1,80m x

0,40~0,60m e 0,80m

1,90~2,00m

(laterais)

0,40m x 0,40m

0,60m x 0,40m

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003

Evidencia-se uma área mínima de utilização recomendada (GURGEL, 2007;
PANERO e ZELNIK, 2002; PRONK, 2003; PEREIRA et al., 2002) para os mobiliários
maior do que a especificada na NBR 15575 (ABNT, 2013), configurando, consequentemente, no aumento da área mínima do dormitório de casal. Pereira et al. (2002)
ainda diferencia as dimensões para guarda-roupa de casal e solteiro, que a NBR
15575 (ABNT, 2013) considera um único tamanho para dormitórios com uma e duas
pessoas, sugerindo o comprimento de 1,80 a 1,95m para casal.
Dormitório para duas pessoas
Panero e Zelnik (2002) consideram, entre as camas de solteiro, uma zona de
circulação onde seja possível uma pessoa andar e a outra realizar alguma atividade,
como, por exemplo, arrumar a cama. Para isto, recomenda-se a distância mínima de
91,4cm entre as camas e estas, afastadas da parede com um espaço de 66 a 76,2cm.
Entretanto, Pronk (2003) sugere, entre camas, espaçamento igual a NBR
15575 - 60cm, que impossibilita a passagem de PCR, por exemplo, ou simplesmente
de executar serviços como fazer a limpeza embaixo da cama ou arrumá-la, segundo
medidas estabelecidas por Panero e Zelnik (2002).
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Tabela 20 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário

Dormitório

Guarda-roupa

para duas

Cama de solteiro

pessoas

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização

P= 0,508~0,711m

P= 0,864~0,914m

0,914~0,991m x

0,914m (entre camas) e

1,981~2,134m

0,66~2,337m (laterais)

-

-

Criado-mudo

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002

Tabela 21 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo
Dormitório

Mobiliário
Guarda-roupa

para duas
pessoas

(2003)
Dimensão

Utilização

0,55~0,60m x

0,80m

1,80~1,95m
Cama de solteiro

0,88m x 1,88m

0,80m (entre camas)

Criado-mudo

0,40m x 0,40m

0,60m x 0,40m

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003

Dormitório para uma pessoa
Importante ressaltar que, para Panero e Zelnik (2002), as alturas referentes aos
mobiliários e utilização destes também são estudadas e levadas em consideração.
Para os quartos, recomenda-se uma distância variável, de acordo com o mobiliário,
entre a cama e a parede que apresenta janela de, pelo menos, 1,524m e peitoril entre
0,406 e 0,914m a fim de garantir visibilidade do exterior. As dimensões para a cama
de solteiro apresentam variação, não somente por considerar os gêneros masculino
e feminino em seus estudos, mas também pelas mudanças de posições corporais durante o sono. Desta forma, sugerem um espaçamento lateral para além das medidas
do corpo humano estático.
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Para o guarda-roupa, como já citado anteriormente, há variação quanto às dimensões do mobiliário e de utilização deste, em lagura e profundidade, mas também
em altura. Panero e Zelnik (2002) recomendam a altura do cabideiro variando entre
1,524 e 1,727m, e da prateleira mais alta de 1,753 a 1,93m.
Tabela 22 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário
Guarda-roupa

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização

P= 0,508~0,711m

P= 0,864~0,914m

0,914~0,991m x

0,66~2,337m (laterais)

Dormitório
para uma

Cama de solteiro

1,981~2,134m

pessoa
Criado-mudo

-

-

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002

Tabela 23 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário

(2003)
Dimensão

Utilização

0,55~0,60m x 1,40m

0,80m

Dormitório

Guarda-roupa

para uma

Cama de solteiro

0,88m x 1,88m

1,48m x 2,43m

Criado-mudo

0,40m x 0,40m

0,60m x 0,40m

pessoa

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003

Pronk (2003) estabelece medidas diferentes entre a cama e a parede, a depender do mobiliário que esteja entre eles - 0,60m para criado-mudo, 0,70m para guarda-roupa. Quando em corte, não há diferenciação de altura por gênero, chamando atenção para alturas de prateleira e cabideiro - de 0,35 a 0,75m e 1,50m, respectivamente.
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Para a cama, altura entre 0,45 e 0,55m.
Pareira (2007) traz medidas de alcance para usuário cadeirante, onde as dimensões mínimas e máximas de alcance lateral e frontal com e sem a presença de
obstáculo limitam o acesso e manuseio de itens no guarda-roupas. Utiliza os mesmos
valores mínimos para incluir àqueles que possuem uma leve limitação dos membros
superiores, como idosos.
Cozinha
No cômodo da cozinha, Pronk (2003) traz dois layouts: o primeiro, onde a bancada para cozinhar, preparar e lavar encontra-se de um único lado, e o segundo,
onde bancadas e mobiliários da cozinha estendem-se em ambas as paredes ao longo
desta. Para cada um destes, considera-se uma dimensão para zona de circulação e
de trabalho.
Neste mesmo sentido, Panero e Zelnik (2002) apresentam diferentes situações
possíveis neste ambiente, apliando as distâncias horizontais envolvidas para execução das funções na zona de trabalho.
Tabela 24 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário

Armário

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização

H= 0,076m a 1,753m

P= 1,219~1,676m

P= 0,61~0,66m (baixo) e

(considerar mais

0,305~0,33m (alto)

0,61~0,762m para circulação)

Geladeira
Fogão

-

P= 0,914m

0,495~1,168m x

P= 1,016m

0,61~0,699m

(considerar mais
0,762m para circulação)

Cozinha
Apoio sobre a pia

1,067m x 0,61~0,66m

P= 1,016m

H= 0,889~0,914m

(considerar mais

(melhor: 0,813m)

0,762~0,914m para
circulação)

Apoio para refeição
(duas pessoas)

0,762m (por pessoa) x
0,457m

P= 0,914m

H= 0,457~0,914m
Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002
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Tabela 25 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário
Armário
Geladeira
Fogão
Apoio sobre a pia

(2003)
Dimensão

Utilização

H= 0,28~1,40m

1,20m x 0,90m

0,48~0,60m x 0,55m

0,70m x 0,90m

0,60m x 0,65m

0,60m x 0,90m

1,60m x 0,65m (conside-

1,20m x 1,10m

rando a pia de 0,40m)

Cozinha

P= 0,70m (considerar,
Apoio para refeição
(duas pessoas)

tH= 0,68~1,05m

para cadeirante, pro-

P= 0,55m

fundidade mínima de
0,50m abaixo da superfície de apoio)

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003

O ambiente da cozinha é de uso comum e, por este motivo, deve-se considerar
alturas mínimas e máximas para seus mobiliários, a fim de assegurar seus usos por
todos os moradores.
Ambiente para higiene pessoal
Outro ambiente que merece atenção por ser de uso comum é o sanitário. Por
isto, Panero e Zelnik (2002) lembram da importância da altura para o lavatório - que
muitas vezes é colocada a uma altura muito baixa, obrigando o usuário a inclinar-se
mais para alcançá-lo. Com isto, adotou-se 0,904m como uma altura confortável que
atende a quase todos os usuários da amostra estudada. Para o box, o nível de conforto e segurança foram levados em consideração, de modo que a distância entre
as paredes tenha um espaço livre mínimo de 1,372m, acomodando as variações de
posições e garantindo a possibilidade de se instalar um banco de 0,305m quando
necessário.
Por outro lado, Pronk (2003) apresenta dimensões bem reduzidas, principalmente no que diz respeito ao vaso sanitário, box e suas áreas de utilização. As medidas do lavatório e vaso sanitário na Tabela 26 foram retiradas de Pronk (2003), e do

74

box, de Gurgel (2007).
Tabela 26 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário

Lavatório

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização

P= 0,406~0,61m

P= 0,457m

H= 0,66~1,092m

(considerar mais

ideal H= 0,904m

0,762m para circulação)

1,372m x 0,914m

0,61m x 0,762m (à

Fazer higiene
pessoal

Chuveiro e box

frente)
Vaso sanitário de cai-

variável (Y x Z)

0,61m (à frente)

xa acoplada

0,305~0,457m (laterais)

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002

Tabela 27 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário

Lavatório

(2003)
Dimensão

Utilização

0,50m x 0,40m

P= 0,60m

H= 0,81m

0,45m (laterais a partir
do eixo da cuba)

0,80m x 0,80m (quadraFazer higiene Chuveiro e box

do)

0,60m x 0,60m

0,70m x 1,00m (retan-

pessoal

gular)
0,35~0,60m (à frente)
Vaso sanitário de caixa acoplada

0,36~0,47m x

0,35m (laterais a partir

0,61~0,67m

do eixo do vaso sanitário)

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
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2003

Gurgel (2007) ressalta que, em sites de fornecedores de louças sanitárias,
encontram-se as dimensões recomendadas para utilização a fim de condicionar um
maior conforto, segurança e praticidade.
Locais para lavar, secar e passar roupas
Panero e Zelnik (2002) não comentam sobre cômodos, mobiliários e áreas destinadas à execução destes serviços domésticos. Entretanto, Pronk (2003) determina
dimensões mínimas para diferentes tipos de tanques para lavar roupas, assim como
alturas de instalação das torneiras.
Gurgel (2007) e Pereira et al. (2002) citam que, além do tanque e máquina de
lavar - que a NBR 15575 (ABNT, 2013) traz como mobiliários mínimos -, também é
indispensável uma secadora, varal e tábua de passar roupas na área de serviço.
Tabela 28 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário

(2003)
Dimensão

Utilização

0,54~0,63m x
Lavar, secar

Tanque

e passar
roupas

0,42~0,55m

0,55m x 0,70m

H= 0,80~0,87m
Máquina de lavar

0,55~0,62m x

1,00m x 0,70m

0,55~0,70m
Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003

Para a máquina de secar roupas, Pereira et al. (2002) define as dimensões de
0,60m x 0,60m e sinaliza a opção de instalar sobre a máquina de lavar, deixando para
utilização uma área de 0,60m x 0,70m à frente.
Sala de estar
Panero e Zelnik (2002) apresentam as dimensões de sofás de dois e três lu-
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gares considerando todos os usuários do mesmo gênero, porém comenta sobre a
necessidade de se considerar sempre, em locais onde o uso é misto, as maiores
dimensões.
Tabela 29 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização

1,575~1,727m x
1,067~1,219m (dois
lugares, inclui espaço à
Sofá de dois ou três
lugares

P= 0,762~0,914m

frente para os pés)
2,286~2,438m x
1,067~1,219m (três
lugares, inclui espaço à

Sala de Estar

frente para os pés)
Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona

P= 0,457~0,61m

P= 0,914~1,016m

Hmax= 1,753~1,829m
0,864~1,016m x

P= 0,762~0,914m

1,067~1,219m
Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002

Tabela 30 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário
Sofá de dois ou três

(2003)
Dimensão

Utilização

1,30m x 1,00m

1,30m x 0,60m

1,00m x 0,45m

1,00m x 0,70m

0,90m x 0,70m

0,90m x 0,60m

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona
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Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003

Espaço para alimentação
As possíveis situações do ambiente da sala de jantar podem variar bastante as
dimensões destinadas à utilização do mobiliário da mesa e cadeiras. Panero e Zelnik
(2002) ilustram-nas levando em consideração também o formato da mesa e quantidade de cadeiras. Ressaltam também as larguras mínimas e ótimas da mesa para
que os indivíduos possam realizar as funções individualmente, além de partilhar um
espaço sobre a mesa.
Pereira et al. (2002) apresenta um espaço bem reduzido de 1,20m x 2,40m
para a disposição da mesa de jantar e quatro cadeiras e utilização destes.
Tabela 31 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização
0,762~2,438m (de cada

Mesa de jantar

1,219m x 1,372m

lado a depender da disposição do ambiente)

Alimentar

P= 0,457~0,61m
Cadeira

0,457~0,61m x

(considerar mais

0,457~0,61m

0,762~0,914m para
circulação)

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002

Tabela 32 - Trecho da tabela do Apêndice VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
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Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário
Mesa de jantar

(2003)
Dimensão

Utilização

3 opções (ver Figuras 40

3 opções (ver Figuras

e 41)

40 e 41)

0,34~0,47m x

0,75m (da borda da

0,42~0,56m

mesa até a parede)

Alimentar
Cadeira

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003
Figura 42 - Dimensão de mesa redonda e quadrada com 4 lugares e suas respectivas áreas
de utilização (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: GURGEL, 2007, p. 133
Figura 43 - Mesa retangular com 6 lugares (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: GURGEL, 2007, p. 133
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Locais para estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos diversos (opcional)
Os mobiliários da escrivaninha e cadeira para estudar são considerados opcionais na NBR 15575 (ABNT, 2013), porém, cada vez mais se vê a necessidade de um
espaço destinado ao trabalho em casa.
Tabela 33 - Trecho da tabela do Apêndice IV - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão
H=0,711~0,762m

Estudar, ler,
Escrivaninha

escrever,

Utilização

P=0,61~0,762m

costurar,
P= 0,457~0,61m

reparar e
0,432~0,483m x

guardar objetos diversos

Cadeira

0,394~0,406m
H= 0,356~0,457m

(opcional)

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; PANERO; ZELNIK, 2002
Tabela 34 - Trecho da tabela do Apêndice IV - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário

(2003)
Dimensão
1,10m x 0,50m

Estudar, ler,
escrever,

Utilização

Escrivaninha

H= 0,73~0,75m

-

costurar,
reparar e
guardar objetos diversos
(opcional)

0,34~0,47m x
Cadeira

0,42~0,56m

-

H= 0,45m

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59; GURGEL, 2007; PEREIRA et al., 2002; PRONK,
2003
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6 ANÁLISE DE MOBILIÁRIO NAS GRANDES LOJAS VAREJISTAS
Realizou-se uma pesquisa nas lojas varejistas de móveis e eletrodomésticos
nacionalmente conhecidas referente aos mobiliários exigidos em ABNT (2013, p. 5859). Para isto, fez-se seleção de quatro lojas de departamento e-commerce: Magazine
Luiza, Casas Bahia, Mobly e Americanas. Somente os itens de eletrodomésticos não
foram encontrados na Mobly, pois a loja não os oferta. Os itens foram pesquisados
entre os dias 01 de março a 01 de junho de 2020 nos sites referentes às lojas citadas e
listados em planilha (Apêndice I), com hiperlink. A seleção dos mobiliários deu-se, preliminarmente, pelo dimensionamento e, em seguida, pelo menor valor ofertado. Desta
forma, fora atender à NBR 15575 - critério principal vinculado às análises desta dissertação -, o custo atribuído ao produto é um fator limitante na decisão do consumidor.
A análise foi feita a fim de constatar a existência de móveis populares e acessíveis adequados aos padrões normativos da NBR 15575 quanto às suas dimensões
mínimas.
Dormitórios de casal e solteiro (para duas pessoas)
Na Tabela 35, encontram-se os mobiliários com as menores dimensões ofertados nas lojas.
Tabela 35 - Trecho da tabela do Apêndice I - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de
dimensões mínimas de mobiliário encontrados em lojas de departamento
Cômodo

Mobiliário

Lojas
Magazine Luiza

Americanas

1,572m x 0,47m

1,595m x 0,55m

cama casal padrão

cama casal padrão

Criado-mudo

0,38m x 0,40m

0,40m x 0,38m

Dormitório

Guarda-roupa

1,572m x 0,47m

1,595m x 0,55m

para duas

Cama de solteiro

cama solteiro padrão

cama solteiro padrão

0,38m x 0,40m

0,40m x 0,38m

Dormitório de Guarda-roupa
casal

pessoas
Cômodo

Cama de casal

Criado-mudo
Mobiliário

Dormitório de Guarda-roupa
casal

Cama de casal
Criado-mudo

Lojas
Casas Bahia

Mobly

1,63m x 0,465m

1,61m x 0,53m

cama casal padrão

cama casal padrão

0,40m x 0,335m

0,40m x 0,36m

81

Cômodo
Dormitório

Mobiliário
Guarda-roupa

Lojas
Casas Bahia

Mobly

1,63m x 0,465m

1,61m x 0,53m

cama solteiro padrão

cama solteiro padrão

0,40m x 0,335m

0,40m x 0,36m

para duas
pessoas

Cama de solteiro
Criado-mudo

Fonte: Adaptada de AMERICANAS, 2020; CASAS BAHIA, 2020; MAGAZINE LUIZA, 2020;
MOBLY, 2020

Alguns dos mobiliários tiveram medidas não tão precisas, tendo sido selecionado o que apresentou pelo menos uma das dimensões mais próxima que o especificado na Norma de Desempenho (ABNT, 2013).
Na Figura 44, pode-se perceber, quanto às dimensões da cama de casal e
cama de solteiro, que o mercado apresenta dimensões padrão. Dimensões estas que,
quando comparadas à norma, apresentam valores ligeiramente inferiores - 1,40m x
1,90m e 0,80m x 1,80m, respectivamente.
Figura 44 - Dimensões padrões de colchões encontrados no mercado (dimensões em metro,
sem escala)

Fonte: Autoria própria
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Cozinha
No cômodo da cozinha, encontrou-se maior dificuldade para pesquisar fogões
que estivessem dentro das dimensões mínimas estabelecidas em NBR 15575, como
mostram as Tabelas 36 e 37.

Tabela 36 - Trecho da tabela do Apêndice VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário

Cozinha

Quantidade

Dimensão

Circulação

Armário

1

-

Geladeira

1

-

Fogão

1

0,55m x 0,60m

Apoio sobre a pia

1

1,20m x 0,50m

Apoio para refeição

1

-

0,85m

-

(duas pessoas)
Onde:
-: não cita dimensões do mobiliário/equipamento padrão.

Fonte: Adaptada de ABNT, 2013, p. 58-59

Tabela 37 - Trecho da tabela do Apêndice I - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de
dimensões mínimas de mobiliário encontrados em lojas de departamento
Cômodo

Mobiliário
Magazine Luiza

Americanas

*

*

Geladeira

0,691m x 0,616m

0,621m x 0,741m

Fogão

0,515m x 0,603m

0,51m x 0,60m

Apoio sobre a pia

x

x

Apoio para refeição

x

x

Armário
Cozinha

Lojas

(duas pessoas)
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Cômodo

Mobiliário

Lojas
Casas Bahia

Mobly

*

*

Geladeira

0,611m x 0,7141m

-

Fogão

0,527m x 0,625m

-

Apoio sobre a pia

x

x

Apoio para refeição

x

x

Armário
Cozinha

(duas pessoas)
Onde:
x: mobiliário/equipamentos fixos de tamanhos padronizados pelo mercado e/ou já entregues pela construtora;
-: não vende este mobiliário/eletroméstico;
*: mobiliário com dimensões não especificadas em norma.

Fonte: Adaptada de AMERICANAS, 2020; CASAS BAHIA, 2020; MAGAZINE LUIZA, 2020;
MOBLY, 2020

Para o fogão ofertado nas lojas selecionadas, percebe-se valores dimensionais
próximos aos estabelecidos em norma, mas ainda menores, como mostra a Tabela
36. A geladeira é um item que a norma não determina dimensões mínimas, apenas
a dimensão de utilização desta (ver Figura 45). Porém, as geladeiras ofertadas no
mercado apresentam a largura entre 0,611m e 0,691m, deixando à sua frente uma
passagem de menos de 0,30m quando aberta.
Figura 45 - Distância de corredor para circulação em frente à geladeira (dimensão em metro,

0,85

sem escala)

Fonte: Autoria própria

0,55
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Fazer higiene pessoal
Os mobiliários e equipamentos-padrão deste cômodo encontrados nas lojas
apresentam dimensões padronizadas pelo mercado e/ou possuem dimensões estabelecidas em projeto pela incorporadora/construtora, independendo das lojas de departamento.
Lavar, secar e passar roupa
Pode-se encontrar, nas lojas de departamento, dimensões de mobiliários
e equipamento-padrão com valores muito semelhantes aos estabelecidos na NBR
15575 (ABNT, 2013).
Sala de Estar
Na Tabela 38 pode-se ver os mobiliários encontrados nas lojas de departamento. O mobiliário do sofá foi o único que ofertou dimensões exatas às da NBR 15575
(ABNT, 2013). Mas, em casos como o armário/ estante/ rack/ criado-mudo, apresenta
uma das dimensões muito menor.
Tabela 38 - Trecho da tabela do Apêndice I - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

Mobiliário
Sofá de dois ou três

Lojas
Magazine Luiza

Americanas

1,20m x 0,70m

1,20m x 0,70m

0,80m x 0,42m

0,90m x 0,30m

0,70m x 0,62m

0,78m x 0,65m

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona
Cômodo

Mobiliário
Sofá de dois ou três

Lojas
Casas Bahia

Mobly

1,28m x 0,74m

1,20m x 0,54m

0,70m x 0,45m

0,82m x 0,36m

0,76m x 0,82m

0,82m x 0,70m

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona

Fonte: Adaptada de AMERICANAS, 2020; CASAS BAHIA, 2020; MAGAZINE LUIZA, 2020;
MOBLY, 2020
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Espaço para alimentação
Assim como o sofá, da sala de estar, a mesa de jantar ofertadas pelas lojas de
departamento apresentam dismensões idênticas às exigidas na NBR 15575 (ABNT,
2013). A Norma não estabelece dimensões para o mobiliário da cadeira (ver Apêndice
VI), somente quantidade para compôr o ambiente. A seleção feita no Apêndice I para
representar este mobiliário deve-se ao que apresentou menor dimensão dos ofertados nas lojas de departamento.
Locais para estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos diversos (opcional)
Assim como as cadeiras para a sala de jantar/espaço para alimentação, que a
Norma de Desempenho (ABNT, 2013) não estabelece dimensões, aqui não é diferente. Por isto, a seleção feita no Apêndice I também deve-se ao mobiliário que apresentou menor dimensão dentre os ofertados pelas lojas.
O mobiliário da escrivaninha apresenta, pelo menos, uma das dimensões menor do que a exigida.
Comentários
O mobiliário estabelecido em NBR 15575 (ABNT, 2013, p. 58-59) é facilmente
encontrado no mercado varejista atualmente. No Gráfico 2, constata-se que grande
parte apresenta dimensões bastante similares às exigidas na Norma, porém, pela
maioria ser pré-fabricada ou ter dimensões padronizadas pelo mercado, há, grande
parte das vezes, pequenas variações quanto às medidas da norma.
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Gráfico 3 - Comparativo das dimensões do armário/ estante/ rack/ criado-mudo entre as
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Portanto, no caso apresentado no Gráfico 3, todos as lojas tiveram o mobiliário
do armário/ estante/ rack/ criado-mudo com, pelo menos, uma das medidas abaixo
do que recomenda a norma. Desta forma, foram representados, no Gráfico 2, como
“dimensões abaixo da NBR 15575”.
Importante salientar que mobiliários com dimensões acima das estabelecidas
em Norma (ABNT, 2013) atendem mais satisfatoriamente a execução das funções
às quais estes são propostos; porém, o que se vê hoje em dia nos empreendimentos
são apartamentos cada vez menores, onde móveis acima das exigências normativas
malmente caberiam. Apartamentos com plantas rígidas e que, em sua maioria, necessitam de um mobiliário específico a fim de atender às necessidades de forma funcional, mas que se enquandra dentro de valores muito acima dos praticados no mercado
varejista, por serem feito sob medida.
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7 PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA O MOBILIÁRIO DA NORMA DE DESEMPENHO
Diante das análises das normas NBR 15575 e NBR 9050, documentos técnicos, como o Desenho Universal, estudos ergonômicos e de mercado, reuniu-se as
informações de dimensionamento dos mobiliários a fim de se propor novo valor a cada
um deles, com intuito de permitir seu uso por uma gama maior de pessoas e requisitos
de utilização para execução de suas funções.
Nas análises resultantes da autora, foram incluídos dimensionamentos especificados na NBR 9050 (ABNT, 2020) e Desenho Universal (SÃO PAULO, 2010), visando
“proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente,
edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou
percepção” (ABNT, 2020, p. 1).
Utilizaram-se como referência recomendações de Pereira (2007) que ressalta
a importância de se buscar o atendimento do maior número de usuários em projetos
de forma confortável, segura e eficiente, independentemente de idade, onde se faz
necessário o conhecimento e previsão de atendimento da variação de restrições do
usuário ao longo da vida.
Diante do Escopo apresentado na NBR 9050 (ABNT, 2020, p. 1) e em Pereira
(2007), considera-se indispensável trazer o conceito de vida útil discorrido na NBR
15575 (ABNT, 2013), tendo em vista que, ao adquirir uma unidade habitacional, o
comprador anseia permancer nela por longos anos, possivelmente envelhecer nela.
Dessa forma, a habitação deve atender a esta “variação de restrições do usuário ao
longo da vida” (PEREIRA, 2007, p. 67).
Vida útil (VU): período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas
se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos
considerando a periodicidade e correta execução dos processos de
manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e
Manutenção (a vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e certificada). (ABNT, 2013).

Também se considerou a publicação da Secretaria Especial da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo (SEPED), que, em parceria com o
Instituto Brasil Acessível, criou selos de Habitação Universal e Visitável, instituídos
pelo Decreto Municipal n° 45.990 (SÃO PAULO, 2005), visando ampliar a qualidade
das moradias assegurando um nível mínimo de acessibilidade. Tem como intuito cer-
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tificar os imóveis a construir ou existentes que permitam o acesso total ou parcial às
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.
Condições para Emissão do Selo:
•

Selo de Habitação Universal:

A residência tem de permitir o acesso e utilização de entradas, corredores, cozinha, instalação sanitária completa, sala, quartos, escadas,
rampas, equipamentos eletromecânicos e estacionamento por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, permitindo ainda adaptações para ajudas técnicas (possibilidade de instalação de barras, se
necessário, entre outros) sem alterações estruturais, demonstrando
graficamente, quando pertinente e através de memorial descritivo [...]
•

Selo de Habitação Visitável:

Permitir pelo menos o acesso à edificação, à sala, cozinha e utilização
de um sanitário por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida
[...]. (SÃO PAULO, 2005).

Foi abordado também o Center for Universal Design (CUD), que apresenta os
conceitos de Desenho Acessível, Adaptável e Universal, com tradução livre por Pereira (2007):
•

Habitação acessível:

é aquela que possui elementos prescritos por normas e legislação
pertinente à habitação para pessas com deficiência e outras. Inclui
itens como portas mais largas, circulação livre para cadeiras de rodas, bancadas em altura que permita sua utilização por um usuário
sentado, torneiras e maçanetas do tipo alavanca, banco de apoio no
box do chuveiro, barras de apoio no banheiro, espaço livre sob bancadas e pias, sinalização auditiva e visual, interruptores e controles em
locais de fácil acesso, acessos sem degraus ou escadas, e uma rota
acessível através da casa. A maioria dos acessórios e equipamentos
é parmanente. [...]
•

Habitação adaptável:

possui os mesmos elementos de acessibilidade que o tipo anterior,
no entanto, alguns dos itens não são entregues junto com a casa. O
edifício está preparado para recebê-los assim que sejam necessários.
Em um projeto adaptável, requisitos como a largura de portas, espaços para as pernas, posição de interruptores e registros ou paredes
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reforçadas em determinados pontos, são considerados, porém as barras de segurança, por exemplo, poderão apenas ser parafusadas em
locais pré-estabelecidos, quando necessário, sem nenhuma reforma.
O espaço sob bancadas e pias pode ainda ser ocupado por armários
móveis, facilmente removidos quando necessário. Armários baixos
podem igualmente ter portas escamoteáveis e guarda-roupas poder
ter cabideiros extensíveis, tudo para se ajustar às necessidades do
usuário. [...]
•

Habitação universal:

como já explicado, refere-se a edificações que atendam a maioria dos
usuários, independentemente de apresentarem ou não alguma deficiência. Na habitação, os elementos acessíveis ou adaptáveis são
também universais. Maçanetas redondas, por exemplo, são de difícil
utilização por pessoas com algum comprometimento nas mãos, porém maçanetas em alavanca atendem a este usuário assim como aos
demais.
Alguns elementos, como interruptores e tomadas, quando instalados
em altura compatível para usuários cadeirantes, atenderá certamente
a uma gama maior de usuários. (CUD, 1991, apud PEREIRA, 2007).

Diante do exposto e todas as análises efetuadas pela autora, foram desenvolvidas tabelas nas quais se buscou unificar as dimensões mínimas do mobiliário e espaços de utilização dos mobiliários exigidos na NBR 15575 (ABNT, 2013) com outros
documentos técnicos - já mensionados anteriormente -, a fim de prever a adequada
utilização do espaço por uma maior gama de usuários, possibilitando uma habitação
universal.

7.1 Os cômodos e seus mobiliários
Dormitório de casal
Na Tabela 39 são apresentadas as dimensões dos elementos presentes no
dormitório de casal, incluindo informações da atual versão na norma NBR 9050 e as
dimensões desses elementos proposta pela autora.
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Tabela 39 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

ABNT (2013)

A autora
Dimensão

Utilização

H= 0,40~1,20m
Guarda-roupa

1,60m x 0,50m

(cabides)

P= 0,90m

1,80~1,95m x
0,55m

Dormitório de
casal

Cama de

1,40m x 1,90m

casal

1,50m e 0,90m
1,30m x 1,981m

(laterais)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

0,50m x 0,50m

0,50m x 0,60m

Fonte: Autoria própria

O comprimento deste mobiliário sofreu aumento por se tratar de um móvel
destinado a armazenagem de itens de dois usuários. A área de utilização também sofreu aumento, por considerar não somente o espaço suficiente para a aberturas das
possíveis portas do guarda-roupas, mas também para as gavetas, passagem de uma
pessoa por trás - quando em utilização-, e possibilitar a passagem do cadeirante entre
o mobiliário e/ou parede.
Além das dimensões de comprimento e largura do guarda-roupa e sua área
de utilização, determinou-se valores quanto a altura dos cabides, como exige a NBR
9050 (ABNT, 2020) e Desenho Universal (SÃO PAULO, 2010), abrangendo o uso à
PCD.
Sabe-se que, a cama de casal, apesar de apresentar valores ergonomicamente
mais adequados na Tabela 39, a dificuldade para adaptação passa por um viés mercadológico e que foge das dimensões padrões de fácil acesso atualmente. Estabeleceu-se também alturas máximas para transferência por PCD, assim como aumento das
áreas de utilização nas laterais da cama, permitindo o acesso por PCR.
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Figura 46 - Altura de alcance manual lateral por PCR para acessar comandos

Fonte: SÃO PAULO, 2010, p. 48

Dormitório para duas pessoas
Na Tabela 40 tem-se as dimensões dos mobiliários para dormitório para dias
pessoas.
Tabela 40 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

ABNT (2013)

A autora
Dimensão

Guarda-roupa

1,60m x 0,50m

Utilização

H= 0,40~1,20m
(cabides)

P= 0,90m

1,80~1,95m x
0,55m

Dormitório
para duas
pessoas

Cama de sol-

0,80m x 1,80m

teiro

1,50m (giro)
0,914m x 1,98m

0,66~2,337m (laterais)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

0,50m x 0,50m

Fonte: Autoria própria

0,50m x 0,60m
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Assim como no dormitório de casal, no para duas pessoas, o guarda-roupa
apresenta aumento em suas dimensões pelo mesmo motivo de servir a dois usuários,
assim como as alturas de alcance manual de cabides e área de utilização.
Para as camas de solteiro, sugeriu-se aumento em suas dimensões por questões ergonômicas. Aqui, considerou-se, entre as camas, a distância de 1,50m, correspondente ao raio de giro da cadeira de rodas e, em suas laterais, valores que podem
variar de 0,66m a 2,337m para execução de atividades com um e/ou dois usuários.
Para justificar essas dimensões propostas, pode-se observar as Figuras 47 e 48, nas
quais são apresentadas situações do cotidiano e espaços necessários para uso e
execução das funções e atividades da cama.
Figura 47 - Espaços livres entre duas camas de solteiro

Fonte: Autoria própria
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Figura 48 - Espaços livres para cama de solteiro

Fonte: Autoria própria

Dormitório para uma pessoa
Na Tabela 41, a dimensão de comprimento do guarda-roupas estipulado na
NBR 15575 (ABNT, 2013), foi mantido, pelo uso ser por apenas uma pessoa. À lateral
da cama de solteiro, sugere-se 1,50m de vão livre, suficiente para o giro por PCR.
Tabela 41 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

ABNT (2013)

A autora
Dimensão

Guarda-roupa

1,60m x 0,50m

H= 0,40~1,20m

Dormitório

(cabides)

para uma

1,60m x 0,55m

pessoa

Cama de sol-

0,80m x 1,80m

0,914m x 1,98m

teiro
Criado-mudo

Utilização
P= 0,90m
0,90~1,50m (giro)
H= 0,46m

0,50m x 0,50m

0,50m x 0,50m

Fonte: Autoria própria

0,50m x 0,60m
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Cozinha
Neste ambiente, muitas informações foram incluídas, a fim de se estabelecer
uma melhora na execução de funções que se precisa ter muito cuidado. Suas dimensões estão na Tabela 42.
Tabela 42 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

ABNT (2013)

A autora
Dimensão

Utilização

P= 0,25m (baixo)
Armário

-

P= 0,50m (alto)

P= 1,219m (con-

H= 0,076m (do

siderar mais

chão)

0,61~0,762m para

H= 0,40~1,20m

circulação)

(prateleiras)
Geladeira

-

0,48~0,60m x

0,914m x 1,20m

0,55m
P= 1,016m (conCozinha

Fogão

0,55m x 0,60m

0,60m x 0,65m

siderar mais
0,762~0,914m para
circulação)

Apoio sobre

1,20m x 0,50m

a pia

1,60m x 0,65m

1,60m x

H= 0,73~0,813m

1,20~2,478m (inclui
circulação)

Apoio para

-

P= 0,914m (conside-

refeição (duas

1,524m x 0,55m

rar, para cadeirante,

pessoas)

H= 0,75~0,85m

profundidade mínima
de 0,50m abaixo da
superfície de apoio)

Fonte: Autoria própria

Primeiramente, as áreas de utilização dos mobiliários sofreram aumento, de
forma que a geladeira, por exemplo, possa ser aberta, ocupando uma profundidade
referente a sua porta, enquanto outra pessoa passe por trás desta. O fogão, onde manuseia-se panelas quentes, necessita de um espaçamento a sua frente maior do que
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o estabelecido em NBR 15575 (ABNT, 2013) para sua utilização e, ainda, acrescer
0,762m a 0,914m para circulação (ver Figuras 59 e 50).
Outro ponto levado em consideração foram as alturas dos armários, apoio para
refeição e apoio sobre a pia, passando a atender não somente PCR, mas também
pessoas de baixa estatura (ver Figura 50).
Figura 49 - Área da bancada da pia e circulação

Fonte: Autoria própria

98

Figura 50 -Comparações entre alcances em armários altos

Fonte: Autoria própria

Importante destacar que, para determinar os valores das dimensões dos mobiliários e de utilização dos mesmos na tabela desenvolvida pela autora, tentou-se
chegar a um denominador comum que atendesse aos gêneros masculino e feminino,
estudados por Panero e Zelnik (2002), e também à NBR 9050 (ABNT, 2020) e Desenho Universal (SÃO PAULO, 2010).
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Figura 51 - Cozinha - área de aproximação e medidas para uso (dimensões em metro, sem
escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 151

Fazer higiene pessoal
Este foi outro cômodo que novos requisitos foram adicionados, em se tratando
de um espaço que, assim como as salas de estar e jantar e a cozinha, quando adaptados permitindo o uso e acesso por PCD e PCR, podem, ao menos, estampar o “Selo
de Habitação Visitável” (SÃO PAULO, 2005).
Na Tabela 43 são apresentadas as dimensões dos elementos presentes neste
cômodo, além das informações atualmente encontradas na norma NBR 15575.
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Tabela 43 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

ABNT (2013)

A autora
Dimensão

Utilização
0,80m x 1,20m (con-

Lavatório

0,39m x 0,29m

H= 0,81~1,092m

siderar mais 0,762m

0,50m x

para circulação)

0,406~0,61m

0,25m (abaixo da
bancada)

Fazer higiene Chuveiro e
pessoal

0,70m x 0,90m

1,372m x 0,914m

0,80m x 1,20m

box
1,20m x 0,80m (à
Vaso sanitário
de caixa aco-

frente) ou
0,60m x 0,70m

0,60m x 0,70m

plada

0,80m x 1,20m (lateral)

Fonte: Autoria própria

A altura do lavatório, permitindo o uso por PCR, crianças, homens e mulheres e
utilização de forma confortável. Sua área de utilização também sofreu um relativo aumento, sendo compatível com o MR, e possibilitando também a utilização do sanitário
por mais de um usuário ao mesmo tempo - situação comum em cômodos compartilhados - com a circulação acrescida (ver Figura 52).
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Figura 52 - Área do lavatório

Fonte: Autoria própria

O box do chuveiro sofreu aumento a fim de atender PCR e possibilitar um maior
conforto e segurança no banho, acomodando uma grande variedade de posições corporais e permitindo “a inserção eventual de um banquinho de cerca de 30,5cm” (PANERO; ZELNIK, 2002), como demonstrado na Figura 53.
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Figura 53 - Área para box

Fonte: PANERO; ZELNIK, p. 167

Tanto a NBR 9050 (ABNT, 2020) quanto o Desenho Universal (SÃO PAULO,
2010) especificam a necessidade do MR para transferência lateral, perpendicular e
diagonal para o vaso sanitário (ver Figuras 54 e 55); e lateral para o box do chuveiro.
Figura 54 - Áreas de transferência para a bacia sanitária (medida em metros, sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 90
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Figura 55 - Áreas de transferência e manobra, respectivamente, para uso da bacia sanitária (medida
em metros, sem escala)

Fonte: ABNT, 2020, p. 86

Lavar, secar e passar roupas
Atualmente, a maioria dos apartamentos incorporaram a área de serviço à cozinha, reduzindo seu espaço, permitindo somente alojar a máquina de lavar e o tanque,
tendo que se passar a roupa em outro cômodo da casa, como, por exemplo, a sala de
estar. Na Tabela 44 são apresentadas as dimensões e áreas de utilização propostas
pela autora.
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Tabela 44 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo
Lavar, secar

Mobiliário
Tanque

ABNT (2013)
0,52m x 0,53m

e passar
roupas

A autora
Dimensão

Utilização

0,54m x 0,53m

1,20m x 0,80m

H= 0,50m
Máquina de

0,60m x 0,65m

0,60m x 0,65m

1,00m x 1,20m

lavar
Fonte: Autoria própria

As áreas de utilização para o tanque e máquina de lavar , recomendada pela
NBR 9050 (ABNT, 2020) e Desenho Universal (SÃO PAULO, 2010), passam a equivaler ao MR, permitindo também executar uma função especificada em NBR 15575
(ABNT, 2013), porém omitida quanto ao seu dimensionamento.
Sala de Estar
Como já comentado anteriormente da necessidade, este cômodo exigiu aumento de suas dimensões, tanto dos mobiliários em si, quanto das áreas de utilização, a fim de garantir, ao menos, o que seria um “Selo de Habitação Visitável” (SÃO
PAULO, 2005).
O conforto antropodinâmico e a execução de funções contemplando os quesitos ergonômicos também foram levados em consideração, como podemos constatar
na Tabela 45, onde, para o sofá e poltrona “inclui espaço a frente para os pés”.

105

Tabela 45 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

ABNT (2013)

A autora
Dimensão

Sofá de dois

1,20m x 0,70m

ou três luga-

Utilização

1,575~1,727m x
1,067~1,219m

res

(dois lugares, inclui
espaço a frente
1,30m x 0,80m

para os pés)
2,286~2,438m x
1,067~1,219m
(três lugares, inclui

Sala de Estar

espaço a frente
para os pés)
Armário/

0,80m x 0,50m

estante/ rack/

H= 0,40~1,20m
1,00m x 0,50m

P= 0,914~1,016m

0,90m x

0,90m x

1,067~1,219m

0,762~0,914m

criado-mudo
Poltrona

0,80m x 0,70m

Fonte: Autoria própria

Alimentar
A sala de jantar é um ambiente que apresenta muitas possibilidades quanto ao
formato da mesa e quantidade de cadeiras. Por isto, na Tabela 46, foi considerada
uma mesa de jantar retangular com quatro cadeiras, porém Panero e Zelnik (2002)
apresentam outras possibilidades e suas respectivas medidas mínimas e ótimas.
Tabela 46 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário
Mesa de

Alimentar

ABNT (2013)
1,20m x 0,80m

jantar
Cadeira

-

A autora
Dimensão

Utilização

1,219m x 1,372m

0,80~2,438m (de

H= 0,75~0,85m

cada lado a depen-

0,75m x

der da disposição do

0,457~0,61m

ambiente)

Fonte: Autoria própria
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Aqui, é importante considerar que, além da própria utilização dos mobiliários,
a circulação com pratos quentes, PCR e/ou uma pessoa em pé arrumando ou preparando a comida a ser servida também foi incluído na área de utilização dos mobiliários
exigidos neste cômodo.
Locais para estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos diversos
A NBR 15575 (ABNT, 2013) considera este cômodo/mobiliários como opcionais, porém, cada vez mais vemos a aderência do home office pelas empresas. Fato
este que cresceu ainda mais no ano de 2020 diante da pandemia do novo Coronavírus e que muitas pessoas precisaram adaptar suas residências e criar estações de
trabalho, como apresentado na Tabela 47.
Tabela 47 - Trecho da tabela do Apêndice II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

ABNT (2013)

A autora
Dimensão
H= 0,75m

Estudar, ler,
escrever,

Utilização

Escrivaninha

0,80m x 0,60m

1,10m x 0,90m

costurar,
1,10m x 0457~0,61m

reparar e
0,75m x

guardar objetos diversos
(opcional)

Cadeira

-

0,42~0,56m
H= 0,356~0,51m

Fonte: Autoria própria

Para estes mobiliários especificamente, recomenda-se, mais do que nunca,
seguir os requisitos ergonômicos, já que uma má postura e utilização destes pode vir
a desencadear problemas físicos graves. As alturas da escrivaninha e cadeira devem
ser seguidas fielmente.
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7.2 Área mínima dos compartimentos da moradia
Considerando que a Norma NBR 15575 (ABNT, 2013) não estabelece “dimensões mínimas” de cômodos, deixando aos projetistas e incorporadores a decisão de
formatar os ambientes da habitação. Entretanto, parâmetros dimensionais e de áreas mínimas contribuem para o desenvolvimento projetual, bem como a indicação do
equipamento mínimo, áreas de circulação e utilização (SILVA, 1982, apud LOGSDON;
FABRÍCIO; SOUSA; PADILHA, 2019).
Nessa linha, a partir das tabelas supracitadas neste capítulo, fazendo-se um
redimensionamento dos mobiliários exigidos na NBR 15575 (ABNT, 2013) e suas respectivas áreas de utilização tendo como base requisitos ergonômicos e de acessibilidade, pôde-se chegar a uma proposta para as áreas mínimas dos compartimentos
da moradia (ver Apêndice III). Na Tabela 48 são apresentadas as dimensões mínimas
propostas para os ambientes, incluindo informações obtidas de outros autores para
proporcionar comparações. Importante destacar que os valores estabelecidos pela
autora consideram a não sobreposição dos mobiliários e equipamentos-padrão, ao levar em conta as análises supracitadas e admitindo-se o uso simultâneo dos cômodos.
Tabela 48 - Área mínima dos compartimentos da moradia, segundo diversos autores e da
autora, em metros quadrados (m²)
Cômodo

A autora (2021)

IPT (1987)

Boueri Filho

Pedro (2000)

(1994)
Dormitório

11,54

9,00

14,00

10,50~12,00

16,00

8,00

12,00

10,50~12,00

5,85

8,00

8,00

5,50~6,50

Cozinha

9,00

10,00

7,20

8,00~12,50

Fazer higie-

4,63

2,50

4,20

4,00~7,00

2,84

-

5,40

3,40~4,40

de casal
Dormitório
para duas
pessoas
Dormitório
para uma
pessoa

ne pessoal
Lavar, secar e passar roupas
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Cômodo

A autora (2021)

IPT (1987)

Boueri Filho

Pedro (2000)

(1994)
Sala de

5,78~6,54

Estar
Alimentar

9,00~19,00
12,00

15,00

8,38

10,5

Estudar, ler,
escrever,
costurar,
reparar e

1,17

-

-

2,50~7,50

guardar
objetos
diversos
Fonte: IPT (1987); BOUERI FILHO (1994); PEDRO (2000), Autoria própria.

Outro ponto importante a se comentar é a ciência do impacto do aumento significativo de área útil diante da proposta, principalmente considerando a não sobreposição de área útil dos mobiliários. Entende-se que há implicação direta na viabilidade
econômica do empreendimento, assim como no desenho e limitações diante do formato do terreno. Por isto, propor-se-á escalas de avaliação dimensional onde será
recomendado um índice mínimo de atendimento.
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8 O OBJETO DE ESTUDO
8.1 A tipologia do apartamento pesquisado
Selecionou-se apartamentos de tipologias studio, 1 e 2 dormitórios (ver critérios de seleção no Apêndice IV), que tem se apresentado como a maioria dos lançamentos do mercado imobiliário paulistano. A escolha também levou em consideração
as faixas de renda dos potenciais compradores dos empreendimentos, de forma que
a análise foi feita separadamente.
Os equipamentos coletivos ofertados, em sua maioria, vão além dos programas básicos de atendimento coletivo, como piscinas, sala de ginástica, áreas gourmet, passando a incluir espaços coletivos a fim de suprimir cômodos que fazem parte
de uma planta tradicional.
Figura 56 - Planta e fotos do decorado de apartamento de 2 dormitórios de 42m²

Fonte: GRUPO LAR, 2020

No Quadro 3, tem-se os empreendimentos selecionados como estudos de
caso, idealizados por arquitetos distintos, de forma a potencializar os resultados da
avaliação. Também vale ressaltar as diferentes classes socioeconômicas que foram
representadas, a fim de atender a realidade encontrada, não somente no Município de
São Paulo, mas também em todo o país.
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Quadro 3 - Seleção dos empreendimentos dos estudos de caso
Empreedimentos selecionados
Unidade

Tipologia

Área útil do apartamento

Studio

28m² / 29m² / 36m²

Studio

25m²

Habitacional
A

1 dormitório (suíte) B

opcional
2 dormitórios (suíte)

37m² / 42m²
37m² / 42m²

- padrão

C

Studio

18m²

1 dormitório

28m²

2 dormitórios

46m²

Garden

42m²

Fonte: Adaptado de IDEA ZARVOS, 2020; GRUPO LAR, 2020; TPA EMPREENDIMENTOS,
2021

A partir dos critérios pré-estabelecidos no Apêndice IV, foi feita uma segunda
seleção de amostragem, dentro dos empreendimentos supracitados, das tipologias a
serem analisadas nos estudos de caso e que apresentam a menor área útil:
• studio;
• 1 dormitório;
• 2 dormitórios.
A definição da amostragem referente à área útil foi analisada em tópicos referentes a cada unidade habitacional, levando em consideração a tabela do Apêndice
III - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e área mínima de mobiliário e utilização
resultado de análise da autora.
8.2 Unidade habitacional “A”
8.2.1 Caracterização da Habitação
O empreendimento localiza-se em um bairro nobre da cidade de São Paulo,
no distrito de Pinheiros, região oeste. Há espaços de convivência, onde alguns tem
como objetivo suprir a omissão de cômodos ou equipamentos da unidade habitacional. Atende, principalmente, solteiros ou casais por dispôr apenas da tipologia studio,
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comportando, no máximo, duas pessoas (uma cama de casal).
Figura 57 - Localização da unidade habitacional “A”

Distrito de Pinheiros

Fonte: Autoria própria

Para análise de estudo de caso, selecionou-se a tipologia studio com 28m², por
ter a menor área ofertada no empreendimento:
Quadro 4 - Ficha técnica da unidade habitacional “A”
Ficha técnica da amostragem do estudo de caso
Localização

Rua Padre João Golçalves, 58 Vila Madalena, São Paulo - SP
lançamento

Status
Área do apartamento

Studio

28m²
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Piscina
Áreas

Academia

comuns

Espaço colaborativo
Área de convivência
Lavanderia coletiva

Número de pavimentos

térreo + 8

Número de apartamentos

111

Número de apartamentos

16

por andar
Número de vagas

bicicletário

Número de elevadores

2

Fonte: Adaptado de IDEA ZARVOS, 2020

Figura 58 - Planta de apartamento de 28m² da unidade habitacional “A” (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: IDEA ZARVOS, 2020
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O apartamento de 28m² possui um banheiro social, cozinha tipo americana, sacada, e, pela tipologia studio, quarto sem parede/fechamento - sendo o apartamento
um grande e único cômodo, com exceção do banheiro.
As análises a seguir serão feitas a partir dos conceitos de funcionalidade e
acessibilidade - subdivisão a qual os requisitos e critérios de disponibilidade mínima
de espaços para uso e operação da habitação contempla os móveis e equipamentos-padrão listados no Apêndice VI (ABNT, 2013, p. 30).
8.2.2 Caracterização Espacial e de Funções
Na unidade habitacional “A”, observa-se a entrada diretamente pelo espaço de
serviço (ver Figura 58), destinado ao preparo de alimentos, armazenagem de gêneros
alimentícios, cozimento de refeições, lavagem de utensílios de cozinha e eliminação
de resíduos. Em empreendimentos típicos é usual a entrada ser na área sociail, como
a sala. Essa mudança se deve, provavelmente, à pequena área do apartamento.
Observando-se a Figura 59, na área delimitada na cor amarela, localiza-se a
área social (com sala de estar e sacada), à direita da entrada, a cozinha, à esquerda,
o sanitário. Em verde, a área destinada ao dormitório.
Figura 59 - Análise espacial da unidade habitacional “A”

Legenda:
Dormitório
Banho/ sanitário
Sala (jantar e/ou estar)
Cozinha e/ou serviço
Varanda/ sacada

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

A área referente ao dormitório permite a inserção dos móveis e equipamentos-padrão recomendados pela NBR 15575 (ABNT, 2013, p. 58) - cama de casal,
guarda-roupa e criado-mudo -, bem como os mobiliários compatíveis com a execução
de atividades como estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos - escrivaninha ou mesa e cadeira. No espaço correspondente à sala de estar e banheiro, o
projeto também atende os requisitos mínimos da referida norma quanto à seleção dos
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mobiliários.
De acordo com a Tabela 1, que indica a classificação da importância das atividades desempenhadas no espaço doméstico, a unidade habitacional “A” proporciona
ao usuário a realização de grande parte das funções e suas atividades. Porém, identificou-se que a atividade 6 (fazer refeições coletivamente), considerada essencial, não
dispõe de espaço apropriado para colocação de mobiliário, prejudicando seu uso.
Da mesma forma, as atividades 11 a 16 (guardar gêneros alimentícios, preparar
alimentos, cozinhar refeições, lavar utensílios de cozinha, eliminar resíduos, guardar
utensílios de cozinha), 26 e 27 (brincar e realizar hobby) podem ser executadas dentro
do ambiente doméstico, porém, com restrições tanto de espaço livre quanto de, quando necessário, existência de mobiliário.
As atividades 32 e 33 (lavar roupa suja e secar roupa suja) só podem ser executadas no espaço coletivo do empreendimento destinado a estas - lavanderia coletiva. Para a atividade 34 (passar roupa a ferro), falta espaço livre dentro da unidade
habitacional para sua realização, sendo possível somente com a improvisação e uso
de outro mobiliário.
O item 38 da Tabela 1 (guardar material de manutenção doméstica), assim
como o item 34, também só serão realizados com a adequação, por exemplo, do
guarda-roupas (35 e 36 - guardar roupas e calçados e objetos pessoais diversos) para
mais esta atividade.
Ou seja, a unidade habitacional A apresenta sobrecarga de atividades que podem ser executadas - em sua maioria consideradas essenciais - tanto por falta de
espaço livre destinado à elas quanto para armazenagem.
8.2.3 Estudo de circulação
Nesta etapa, faz-se, inicialmente, a análise de circulação mínima prevista na
NBR 9050 (ABNT, 2020), de 80cm, em planta com o layout disponibilizado pela incorporadora em seu site.
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Figura 60 - Estudo de circulação (NBR 9050) da unidade habitacional A (sem escala)

Legenda:
Circulação
Conflito

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

Na área demarcada na Figura 60, há sobreposição da área conseiderada como
circulação ao mobiliário. Desta forma, o espaço entre os mobiliários destinados à passagem dos usuários acontecerá de forma não adequada. Além disso, não há espaço
suficiente para transitar em cadeira de rodas por esta unidade habitacional.
As portas de acesso à residência e ao sanitário tem o vão livre menor do que
80cm, que é o valor mínimo exigido pela norma NBR 9050 (ABNT, 2020). O apartamento como um todo não dispõe de espaço livre que permita a manobra completa de
uma cadeira de rodas. Esta tipo de situação limita o uso da habitação a pessoas que
não tenham restrições de locomoção.
Dentro do sanitário, caso fosse possível o acesso por PCR, o seu dimensionamento permite o uso de forma restrita, sendo necessário que o usuário entrasse de ré,
podendo utilizar apenas o vaso sanitário e a pia.
No que se refere à área de circulação estabelecida pela NBR 15575 (ABNT,
2013) entre os mobiliários e/ou parede, considerando o layout apresentado, tem-se a
situação indicada na Figura 61.
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Figura 61 - Estudo de circulação (NBR 15575) da unidade habitacional “A” (sem escala)

Legenda:
40cm à frente
50cm à frente
85cm à frente
40cm à frente
Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

Na área destinada ao preparo e armazenamento de alimentos, tem-se, à frente dos mobiliários existentes, espaço necessário para sua circulação, segundo recomendado pela Norma (ABNT, 2013). Porém, identifica-se um conflito entre o espaço
dispoível para a abertura da porta da geladeira e o espaço para abertura da porta de
entrada da unidade habitacional quando em uso, o que pode acarretar acidente no
caso de duas pessoas usarem esses elementos ao mesmo tempo.
Identificam-se pontos de conflito de circulação em toda a área de convívio. Em
frente ao rack/estante, as poltronas não permitem livre acesso para utilização deste;
à frente do sofá e das poltronas, observa-se sobreposição de usos. Aqui é importante
lembrar que, na NBR 15575 (ABNT, 2013), a dimensão recomendada à frente dos mobiliários para sua utilização é intitulada de “circulação”, não havendo sugestação para
acréscimo de espaço aquém deste, como em Panero e Zelnik (2002).
No espaço onde contém os mobiliários destinados às atividades de repouso e
estudo, há sobreposição de áreas de circulação para realização de atividades relacionadas ao mobiliário, como é o caso do criado-mudo, cama de casal e armário.
Ainda relacionado às dimensões de circulação à frente dos mobiliários, a Norma NBR 15575 (ABNT, 2013) estebelece que essas dimensões podem estender-se
até outro mobiliário ou até a parede. Desta forma, teria-se um conflito apenas entre
os mobiliários da cama e sofá, e rack/estante e poltrona. Ao considerar que o studio
é uma tipologia destinada a um ou dois usuários, as situações e sobreposições de
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circulação/utilização são suscetíveis a restrições de atividades simultâneas.
8.2.4 Análise de Qualidade Arquitetônica da Habitação
8.2.4.1 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo I, conforme consta na Tabela 49, que indica a pontuação obtida por cada ambiente e a pontuação total. Esses critérios consideram o número mínimo de ambientes
necessários para comportar a quantidade de moradores do local.
A fim de elucidar os cálculos e tabelas da análise, fez-se a aplicação no exemplo abaixo:
• para cada opção de resposta há uma pontuação (Pt) - A (3 pontos), B (2
pontos) e (1 ponto);
• cada item analisado possui uma ponderação (Pd) variando entre 1 e 3;
• para se chegar à pontuação Pt*Pd de cada item, deve-se multiplicar a pontuação (Pt) obtida na resposta com a ponderação (Pd) do item;
• o total do indicador (Σ Pt * Pd) corresponde à somatória da pontuação final
do item, descrito no tópico acima;
• o valor de desempenho do indicador (Total ÷ ΣPd) é obtido através da divisão do total (Σ Pt * Pd) - descrito no tópico acima - pela somatória das
ponderações (ΣPd) de cada item. Em tabela, no anexo correspondente ao
indicador, identifica-se o critério de avaliação - nulo (0), mínimo (1), recomendável (2) e ótimo (3).
Tabela 49 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços do
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Estar, jantar e receber (1)

C

1

1

1

Higiene pessoal (2)

C

1

2

2

Tratamento de roupa (3)

C

1

2

2

Refeições recorrentes (4)

C

1

1

1

Arrumação (5)

C

1

1

1

Área de convivência (6)

A*

3

1

3

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

10
1,25 (Mínimo)

Nota:
*Consideraram-se os espaços coletivos e áreas de convivência como “espaço exterior priva-
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do”.
Fonte: Autoria própria

Foi obtido o valor 1,25 para a pontuação da habitação. Esse valor esta abaixo
do recomendado por Pedro (2000), que seria 2,0, como mostram os critérios estabelecidos para este indicador no Anexo I.
Atestam-se aqui pontos já comentados nos itens 8.2.2 e 8.2.3 no que se refere
ao espaço da habitação e seus mobiliários para execução de atividades consideradas
essenciais, de forma a atender todos os possíveis moradores. A unidade habitacional
“A” cumpre os requisitos limitadamente, dando condições mínimas, porém insatisfatórias, a exemplo dos elementos de avaliação 1 e 4 - espaços de estar, jantar e receber
e espaços de refeições correntes.
8.2.4.2 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados
no Anexo II, conforme consta na Tabela 50. Na referida tabela são indicados os comprimentos dos elementos constantes na cozinha, quarto e corredor, respectivamente,
bancada para preparar alimentos, armário do quarto e roupeiro, além das pontuações
individuais e totais da habitação. Na Figura 62 são destacados os comprimentos desses elementos na planta do apartamento.
Tabela 50 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos do Anexo II
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Bancada da cozinha (1)

1,35m

0

1

0

Armário do quarto (2)

1,30m/hab

3

1

3

Roupeiro corredor (4)

0,60m

1

1

1

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

4
1,33 (Mínimo)
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Figura 62 - Dimensões da bancada da cozinha, armário do quarto e roupeiro do hall de entrada da unidade habitacional “A” (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

A bancada da cozinha tem comprimento de 1,35m e, de acordo com o gráfico
específico que indica a pontuação para este elemento, tem-se a pontuação nula por
ser menor que 1,80m, que é o valor mínimo. Isso evidencia que há um subdimensionamento dos mobiliários e equipamentos para execução de atividades consideradas
essenciais nesse ambiente.
O armário do quarto, com comprimento total de 2,60m, considerando-se o total
máximo de dois moradores, a pontuação é 3, sendo considerado adequado. Na entrada do apartamento, ao lado da porta do sanitário, há um roupeiro com largura de
0,60m de comprimento, obtendo-se a pontuação 1, que é o mínimo para esta tipologia. A habitação apresenta pontuação total de 4, e valor de desempenho mínimo de
1,33, que evidencia o subdimensionamento dos mobiliários e equipamentos a fim de
se executar as atividades domésticas e de armazenagem.
8.2.4.3 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes mobiliáveis
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo III, conforme consta na Tabela 51. Na referida tabela são indicados os comprimentos das paredes mobiliáveis no dormitório da sala e cozinha, além das pontuações individuais e totais da habitação. Na Figura 63 são destacados na cor laranja os
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comprimentos das paredes mobiliáveis dos ambientes.
Tabela 51 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes
mobiliáveis do Anexo III
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dormitório (1)

6,50m

0

2

0

Sala (2)

2,45m

0

1

0

Cozinha (3)

2,00m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0
0 (Nulo)

Fonte: Autoria própria

Figura 63 - Entensão de paredes mobiliáveis da unidade habitacional “A” (dimensão em
metro, sem escala)

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

Para todos os ambientes foi obtida pontuação nula. Isto indica que não há
espaço suficiente para instalação de armários para armazenagem de itens diversos,
principalmente utensílios de cozinha e limpeza da casa.
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8.2.4.4 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Área útil
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo IV, conforme a Tabela 52. Na referida tabela são indicadas as áreas dos recintos, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 64 são indicadas
as áreas da planta da habitação.
Tabela 52 - Resultado de Análise Espaço funcional: Espaciosidade - Área útil do Anexo IV
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Quarto (1)

9,45m²

0

3

0

Serviço e Sacada (2)

6,49m²

0,5

3

1,5

Sala (3)

2,41m²

0

3

0

Sanitário (4)

3,79m²

0,5

1

0,5

Circulação (5)

2,00m²

0

2

0

Total (Σ Pt * Pd)

0

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0,17 (Nulo)

Fonte: Autoria própria

Figura 64 - Área útil dos ambientes da unidade habitacional “A” (dimensão em metro, sem
escala)

Sala

4,41 m²

Serviço
3,89 m²

Sacada
2,60 m²

Quarto
9,45 m²

Sanitário
3,79 m²

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020
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Observa-se que, para a sala, descontou-se 2,00m² de sua área, correspondente ao espaço de circulação, conforme recomendado por Pedro (2000) e indicado na
observação 2 no Anexo IV.
Verificou-se que todos os ambientes possuem pontuação próxima de zero. Isto
indica que a área útil da unidade habitacional “A” não é capaz de comportar os mobiliários, equipamentos e área para circulação para atender às demandas dos usuários.
8.2.4.5 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo V, conforme consta na Tabela 53. Na referida tabela são indicados os diâmetros máximos de circunferências inscritas nos ambientes, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 65 são indicadas as referidas cincunferências
em planta.
Tabela 53 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil do Anexo V
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dormitório (1)

2,65m

1,8

3

5,4

Cozinha (2)

1,71m

1

3

3

Sala (3)

1,76m

0

3

0

Vestíbulo de entrada (4)

0,00m

0

1

0

Circulação (5)

0,80m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

8,4
0,76 (Mínimo)
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Figura 65 - Dimensão útil dos ambientes da unidade habitacional “A” (dimensão em metro,
sem escala)

Sala

1,76m

Serviço
Circulação

1,71m

0,80m

Quarto
2,65m

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

O dormitório atende ao critério referente ao valor mínimo quanto à dimensão
útil, bem como a área de serviço/cozinha, porém os demais ambientes não são adequados, apresentando pontuação nula. A pontuação total da habitação é 8,4, o que
confere um valor de desempenho mínimo para este indicador. Isto significa que a
habitação não possui extensão total suficiente para comportar os mobiliários, equipamentos-padrão e circulação mínima para atender à demanda dos usuários para
execução de atividades.
8.2.4.6 Adequação Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos de avaliação indicados
no Anexo VI, conforme consta na Tabela 54. Na referida tabela são indicados os ambientes, além das pontuações individuais e total da residência, referentes ao atendimento de dez itens exigidos. Na Figura 66, são indicados problemas quanto a essas
exigências, em vermelho, na planta da habitação.
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Tabela 54 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade do
Anexo VI
Item
1

Requisito
Camadas afastadas

Resposta

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

Falso*¹

0

2

0

Verdadeiro

1

1

1

Falso

0

1

0

Falso

0

1

0

Falso

0

1

0

Falso

0

1

0

Falso

0

3

0

Falso*²

0

3

0

Falso

0

2

0

de obstáculos
Cuba, bancada de
2

preparação de alimentos e fogão em
sequência
Planos de trabalho de

3

0,40m de cada lado
da cuba da pia
Plano de trabalho

4

para realizar atividade
na posição sentada
Plano de trabalho de

5

0,20m de cada lado
do fogão
Porta da geladeira
não esta em conflito

6

com outros equipamentos ou porta de
acesso
Espaço para refei-

7

ções recorrentes sem
sobreposição a outros
espaços funcionais

8

Espaço para tratamento de roupa
Não existem conflitos

12

entre portas e compartimentos
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Satifeitas as distân13

cias mínimas entre

Verdadeiro

1

2

2

equipamentos sanitários de 0,40m frontais
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

3
0,18 (Nulo)

Nota:
*¹ Em se tratando da tipologia studio, considerou-se o mobiliário do sofá como a “parede
oposta”;
*² considerou-se apenas o espaço para passar a roupa a ferro, já que o empreendimento dispõe de lavanderia coletiva para lavagem e secagem de roupa;
Os elementos de avaliação 9-11 não se encontram na Tabela 54 por não se aplicarem a unidade habitacional “A”.
Fonte: Autoria própria

Figura 66 - Problemas quanto a funcionalidade da unidade habitacional “A” (dimensão em
metro, sem escala)

Legenda:
Problemas
Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

A unidade habitacional “A” não atende a oito dos dez requisitos avaliados, não
proporcionando ao usuário espaço suficiente à execução de funções e atividades consideradas essenciais ao uso da habitação.
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8.2.4.7 Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos de avaliação indicados
no Anexo VII, conforme consta na Tabela 55. Na referida tabela são indicados os requisitos e pontuações individuais e total da residência. Na Figura 67, são indicados de
modo gráfico, por meio de setas, as questões relativas à privacidade envolvidas nos
requisitos.
Tabela 55 - Resultado de Análise Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos do Anexo VII
Item

Requisito

Resposta

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

A

3

1

3

C

1

1

1

C

1

1

1

A

3

1

3

C

1

1

1

Sala/cozinha tem aces1

so a instalações sanitárias por circulação
separada de quartos
Quartos não tem
acesso a instalações

2

sanitárias por circulação separada de sala/
cozinha
Quarto não tem aces-

3

so à porta de entrada/
saída por circulação
separada da sala
Cozinha tem acesso
direto à porta de entra-

4

da/saída por circulação
separada da sala sem
passar pela zona dos
quartos
Sala não tem acesso à
porta de entrada/saída

5

por circulação separada e que não passa
pelo quarto
Total (Σ Pt * Pd)

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

9
1,8 (Recomendável)
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Fonte: Autoria própria

Figura 67 - Privacidade entre compartimentos da unidade habitacional “A” (dimensão em
metro, sem escala)

Legenda:
Sala/cozinha x instalações sanitárias;
Quarto x instalações
sanitárias;
Quarto x entrada/saída;
Cozinha x entrada/saída;
Sala x entrada/saída.

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

O trajeto para que se vá do quarto ao sanitário passa pela sala, não existindo
privacidade para o morador; da mesma forma que, para que se vá do quarto à entrada/saída da residência, é necessário passar pelo meio da sala - não havendo uma
circulação à parte. Estas relações de privacidade, comuns para esta tipologia, conferiram pontuação mínima nesses elementos de avaliação - itens 2, 3 e 5.
Observou-se que, mesmo se tratando da tipologia studio, a unidade habitacional “A”, nos requisitos referentes à privacidade entre os compartimentos, atingiu desempenho recomendável. Importante salientar que os elementos de avaliação desta
etapa referem-se a relação com as instalações sanitárias ou entrada/saída da unidade
habitacional.
8.2.4.8 Articulação: Acessibilidade - Relações entre espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo VIII, conforme consta na Tabela 56. Na referida tabela são indicados os requisitos e pontuações individuais e total da residência. Na Figura 68, são
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indicados de modo gráfico a extensão dos espaços para circulação dos ambientes.
Tabela 56 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Relação entre os espaços do
Anexo VIII
Item

Resposta

Extensão entre quarto e sanitário

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

5,80m

2,75

1

2,75

1,09m

3

1

3

(1)
Extensão entre cozinha e porta de
entrada/saída (3)
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

5,75
2,88 (Ótimo)

Nota:
Os demais elementos de avaliação constantes no Anexo VIII foram omitidos, pois não se aplicam a esta unidade.
Fonte: Autoria própria
Figura 68 - Acessibilidade - relações entre espaços da unidade habitacional “A” (dimensão
em metro, sem escala)

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

129

Em se tratando de extensões de percursos entre os espaços foi adequada, especialmente diante das reduzidas dimensões totais do apartamento.
8.2.4.9 Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de mobilidade e em cadeira de rodas
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo IX, conforme consta na Tabela 57. Na referida tabela são indicados os requisitos, critérios e pontuações individuais e total da residência. Na Figura
69, são indicados de modo gráfico os espaços para circulação nos ambientes.
Tabela 57 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de
mobilidade do Anexo IX
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dimensão útil da cozinha (1)

1,11m

1

1

1

Dimensão útil da instalação sanitá-

0,92m

0

1

0

0,00m

0

1

0

0,43m

0

1

0

A

3

3

9

C

1

3

3

ria principal (2)
Dimensão útil do vestíbulo de entrada (3)
Dimensão útil de espaços de circulação (4)
No apartamento não existem
desníveis de pavimento com altura
superior a 0,02m (5)
No apartamento existem vão de
acesso a compartimentos com
largura útil inferior a 0,80m (6)
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

13
1,3 (Mínimo)

130

Figura 69 - Acessibilidade - utentes condicionados de mobilidade da unidade habitacional
“A” (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

A unidade habitacional “A” atende aos requisitos mínimos de dimensões úteis
da cozinha e desníveis de pavimento com altura não superior a 0,02m; mas não atende às dimensões úteis mínimas do sanitário, vestíbulo de entrada (por não possuir
espaço específico destinado a este) e vão de acesso a compartimentos não inferior
a 0,80m. Na Figura 69, vê-se dimensões, inclusive acesso ao espaço do dormitório,
pelas laterais da cama, de 0,43m e 0,57m - dimensões de acessibilidade abaixo do
exigido na NBR 9050 (ABNT, 2020), impossibilitando a circulação e utilização dos mobiliários por PCR e PMR. Especificamente a largura útil de 0,43m, ainda encontra-se
abaixo da exigida na NBR 15575 (ABNT, 2013), que é de 0,50m.
Entretando, sua pontuação total é de 13, conferindo-lhe valor de desempenho
mínimo para este indicador.
8.2.5 Análise de atendimento aos critérios da Norma NBR 15575 (ABNT, 2013)
Foi analisada a adequação das dimensões dos recintos aos equipamentos e
mobiliários previstos na NBR 15575, indicada na Figura 70, no layout apresentado
pela incorporadora utilizando famílias BIM modeladas (LOGSDON; FABRÍCIO; SOUSA; PADILHA, 2019) a fim de verificar-se o seu cumprimento no que se refere às
dimensões mínimas e de funcionalidade do projeto.
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Figura 70 - Unidade habitacional “A” com aplicação dos mobiliários BIM (dimensões e circulação) estabelecidos na Norma de Desempenho (ABNT, 2013) (sem escala)
10

9

8

7

1

6

2

3

4

5

Legenda:
Área de uso do móvel/equipamento
Dimensões do móvel/equipamento segundo NBR 15575
Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

Na sacada, a área de uso da poltrona (1), indicada na Figura 70, conflitua com
o a área do guarda-corpo. Todos os mobiliários do quarto tem as suas projeções de
áreas de uso sobrepostas - a escrivaninha, cadeira e criado-mudo (2), criado-mudo
e cama (3) e criado-mudo, cama e armário (5). A dimensão da cama de casal (4) também encontra-se, no layout da incorporadora, com dimensões abaixo do recomendado. No espaço da cozinha, a geladeira (6), quando aberta para sua utilização, ocupa
a projeção de abertura da porta de entrada/saída da habitação - assim como, a porta
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de entrada/saída, quando aberta, obstrui a utilização do balcão/armário que se encontra atrás desta; o fogão, no layout da incorporadora, ocupa a bancada da pia (7) da
cozinha, reduzindo a área para preparo de alimento. Na sala, conflitos nas áreas de
utilização das poltronas com o sofá (8 e 10) e do aparador/rack com as poltronas (9).
Constata-se aqui a falha no pré-dimensionamento para desenvolvimento do
projeto, não considerando as “dimensões corretas e em conjunto com a área de uso
de cada um” (LOGSDON et al., 2019).
Cumprimento de Norma
O projeto teve suas áreas ajustadas de modo a permitir a inserção dos mobiliários e espaços para circulação previstos na norma NBR 15575 (ABNT, 2013), como
indicado na Figura 71.
Figura 71 - Simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário (ABNT, 2013) na unidade
habitacional “A” (sem escala)
9
8
1

7
6

2

3

4

5

Legenda:
Área de uso do móvel/equipamento
Dimensões do móvel/equipamento segundo NBR 15575
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Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

Na Figura 71, o acréscimo de 0,18m foi o suficiente para que a área de utilização da poltrona (1) coubesse totalmente dentro da área útil da sacada. No espaço
referente ao quarto, a parede atrás da cama, que antes tinha 3,96m, agora esta com
5,05m (aumento de 1,09m). Desta forma, ganhou-se 0,22m a mais de passagem entre a cama e a parede (2), pôde-se desobstruir as áreas de utilização da escrivaninha/
cadeira, criado-mudo/cama (3) e criado-mudo/cama/armário (5) e adequar a cama (4)
com o dimensionamento estabelecido na Norma (ABNT, 2013). Na sala/cozinha, a
parede da bancada da pia foi deslocada 1,23m e ganhou mais 0,91m, aumentando a
área útil do apartamento, de forma que foi possível solucionar as áreas de utilização
da porta de entrada/saída com o móvel atrás desta e da geladeira (6), da poltrona e
sofá (7) e das poltronas e aparador/rack (8). Com este ganho de área, pode-se substituir o fogão do tipo cooktop por um fogão tradicional (9), sobrando mais espaço na
bancada da pia para preparo de alimento.
Figura 72 - Áreas da unidade habitacional “A” antes e depois da simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário (ABNT, 2013) (dimensão em metro, sem escala)
0,98

4,59

2,65

Sala

4,41 m²

Serviço
3,89 m²

Sacada
2,60 m²

Quarto

1,56

9,45 m²

3,96

Antes do ajuste: área útil total de 24,14m²

Sanitário
3,79 m²
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1,16

5,50

3,88

Sala

Sacada

9,30 m²

Serviço
7,84 m²

4,52 m²

Quarto

1,56

11,64 m²

Sanitário
3,79 m²

5,05

Depois do ajuste: área útil total de 37,09m²
Fonte: Adaptada de IDEA ZARVOS, 2020

O ajuste resultou no acréscimo de 53,64% de área útil - 12,95m² a mais, viabilizando a utilização dos mobiliários especificados. Porém, ainda apresenta defasagem
em relação aos estudos ergonômicos e de acessibilidade desenvolvidos pela autora
no capítulo 6 e as análises realizadas nos itens 7.2.2 a 7.2.4.
Importante destacar que á área útil original do projeto (24,14m²) representa
uma área de 12,07m²/hab, onde Boueri Filho (2014) classifica como “regular” - suportando o mobiliário e equipamento básico com dimensões reduzidas às usuais e
não suportando a flexibilidade no arranjo de mobiliário e equipamentos básicos. Com
o ajuste realizado na Figura 80, esta relação passa a ser de 26,82m²/hab, assemelhando-se a valores mínimos sugeridos por Boueri Filho (1994) - 21,80m²/hab - para
habitações para 2 moradores.
8.3 Unidade habitacional “B”
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8.3.1 Caracterização da Habitação
Localizado em um bairro nobre da cidade de São Paulo, no distrito de Santo
Amaro, zona sul da capital. O empreendimento oferta áreas de lazer e, assim como
na unidade habitacional “A”, oferece espaços de convivência com o objetivo de prover
a supressão de cômodos/equipamentos comumente inseridos no domicílio. Atende
uma, duas (um casal ou dois solteiros) ou três pessoas (casal com filho/agregado).
Figura 73 - Localização da unidade habitacional “B”

Distrito de
Santo Amaro

Fonte: Autoria própria

Para análise de estudo de caso, selecionou-se a tipologia de dois dormitórios
(suíte, padrão) com 37m², por ter a menor área ofertada no empreendimento:
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Quadro 5 - Ficha técnica da unidade habitacional “B”
Ficha técnica da amostragem do estudo de caso
Avenida Adolfo Pinheiro, 1313
Localização

- Alto da Boa Vista, São Paulo
- SP
lançamento

Status
Área do apar-

2 dormitórios

tamento

(1 suíte)

42m²
Coworking
Espaço delivery
Espaço fitness
Espaço pet
Lavanderia coletiva

Áreas comuns

Lobby
Lounge Gourmet
Lounge Rooftop
Piscina adulto
Solário
Terraço Rooftop

Número de pavimentos

19

Número de apartamentos

161

Número de apartamentos por

(não cita quantidade)

andar
Número de vagas

(possui, mas não cita
quantidade)

Número de elevadores

2

Fonte: Adaptado de GRUPO LAR, 2020
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Figura 74 - Planta de apartamento de 42m² (suíte) da unidade habitacional “B” (dimensão
em metro, sem escala)

Fonte: GRUPO LAR, 2020

O apartamento de 42m² possui um quarto de casal (suíte), uma cozinha americana integrada com a sala de estar, um sanitário social, um quarto de solteiro e uma
sacada.
As análises a seguir serão feitas a partir dos conceitos de funcionalidade e
acessibilidade - subdivisão a qual os requisitos e critérios de disponibilidade mínima
de espaços para uso e operação da habitação contempla os móveis e equipamentos-padrão listados no Apêndice VI (ABNT, 2013, p. 30).
8.3.2 Caracterização Espacial e de Funções
Na unidade habitacional “B”, observa-se a porta de entrada dando para uma
área de circulação que acessa a cozinha/salas, quarto de solteiro e sanitário social
(ver Figura 74). O apartamento se configura espacialmente como mostra a Figura 75:
os quartos e sanitários situados no perímetro da unidade habitacional e, ao centro, os
cômodos sociais - salas, cozinha americana e sacada.
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Figura 75 - Análise espacial da unidade habitacional “B”

Legenda:
Dormitório
Banho/ sanitário
Sala (jantar e/ou estar)
Cozinha e/ou serviço
Varanda/ sacada

Fonte: GRUPO LAR, 2020

O quarto de casal, sanitários e cozinha dispõem dos mobiliários e equipamentos-padrão recomendados pela NBR 15575 (ABNT, 2013, p. 58) - cama de casal, criado-mudo, armário, vaso sanitário, lavatório, chuveiro (box), fogão, bancada com pia
de cozinha, geladeira, armário sob a pia e apoio para refeição para duas pessoas. No
quarto de solteiro, um único mobiliário não é contemplado pelas exigências da Norma,
sendo este o criado-mudo; porém apresenta os mobiliários opcionais da escrivaninha
e cadeira para estudo. Na sala de estar, sofá, aparador/rack/criado-mudo e poltrona
atendem às recomendações. Não apresenta sala de jantar, mas, diferentemente da
unidade habitacional “A”, possui, ao menos, apoio para refeição para duas pessoas que, ainda assim, não supre à demanda dos utentes.
De acordo com a Tabela 1, a unidade habitacional “B” proporciona ao usuário
a realização da maioria das funções e suas atividades. Porém, a atividade 6 (fazer
refeições coletivamente), como comentado acima, considerada essencial, pode ser
realizada, porém com restrições - considerando a capacidade total da habitação.
As atividades 32 e 33 (lavar e secar roupa suja, respectivamente) só podem ser
executadas no espaço coletivo do empreendimento - lavanderia coletiva. No item 34
(passar roupa à ferro), há a necessidade de uso de espaços como a sala ou quartos
para execução desta atividade.
Ou seja, a unidade habitacional “B” consegue fornecer espaço e mobiliário adequado para a realização de quase todas as atividades essenciais e complementares
descritas na Tabela 1.
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8.3.3 Estudo de circulação
Nesta etapa, faz-se, inicialmente, a análise de circulação mínima prevista na
NBR 9050 (ABNT, 2020), de 80cm, em planta com o layout disponibilizado pela incorporadora em seu site.
Figura 76 - Estudo de circulação (NBR 9050) da unidade habitacional “B” (sem escala)

Legenda:
Circulação
Conflito
Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

Na área demarcada na Figura 76, há sobreposição da área considerada como
circulação ao mobiliário. Para alguns pontos específicos, como entre a cama de casal
e a televisão/parede e na entrada do quarto de solteiro, faz-se necessário um desvio
ou até mesmo há a necessidade de se passar de lado nesses espaços.
Em se tratando de PCR, o acesso seria possível, porém, sua circulação só
aconteceria com a ajuda de uma segunda pessoa para desvios em pontos específicos, como, por exemplo, na área entre a circulação e a cozinha, devido ao tamanho
da bancada de apoio para refeições. No quarto de solteiro, a entrada, mais uma vez,
dependeria de ajuda e, estando dentro do cômodo, a saída só seria possível de ré.
Em ambos os sanitários, não seria possível o acesso, assim como no quarto de casal.
Desta forma, PCR não poderia visitar esta unidade habitacional, muito menos
morar.
No que se refere à área de circulação estabelecida pela NBR 15575 (ABNT,
2013) entre os mobiliários e/ou parede, considerando o layout apresentado, tem-se a
situação da Figura 77.
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Figura 77 - Estudo de circulação (NBR 15575) da unidade habitacional “B” (sem escala)

Legenda:
40cm à frente
50cm à frente
85cm à frente
40cm à frente
Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

Como supracitado, logo ao adentrar à residência, tem-se a geladeira, onde a
área de utilização desta impede a passagem de pessoas quando em uso; esta mesma
área entra em conflito também com o mobiliário da bancada de apoio para refeição.
A área de utilização do fogão, ao lado da geladeira, quando em uso, reduz o espaço
de passagem entre a sala/cozinha e sanitário/quarto de solteiro. Quando faz-se o uso
da bancada da cozinha e da pia, o uso do forno - locado abaixo da bancada da pia - é
impossibilitado. Importante lembrar que a cozinha é um espaço de manuseio de utensílios perigosos e quentes, onde o fluxo de trabalho da bancada e áreas de utilização
e cirulação devem proporcionar maior segurança aos utentes.
Na sala de estar, tem-se uma pequena sobreposição das áreas de utilização do
sofá e poltrona, porém, estas mesmas áreas criam um bloqueio, dificultando a passagem à sacada. Mais uma vez, cabe aqui salientar que, na NBR 15575 (ABNT, 2013), a
área à frente dos mobiliários para utilização destes é intitulado de “circulação”. De tal
forma que cria-se um conflito quando dois usuários tentam, simultaneamente, utilizar
um mobiliário e circular entre ele.
No quarto de casal, a sobreposição das áreas de utilização do armário, criado-mudo e cama obriga a utilização dos mobiliários por apenas um usuário por vez. A
distância entre a cama e a parede (lateral e à frente) é menor do que a exigida na NBR
15575 (ABNT, 2013), que é de 0,50m.
Em ambos os sanitários, tem-se conflito à frente da bancada da pia, na área de
abertura da porta - até mesmo no sanitário da suíte, que a porta de entrada (0,60m) é
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menor do que a do sanitário social (0,80m).
No quarto de solteiro, além da supressão de um dos mobiliários (criado-mudo),
identifica-se sobreposição das áreas de utilização da cama e armário. Em relação à
escrivaninha e cadeira, a NBR 15575 (ABNT, 2013) não cita dimensões de utilização,
porém é evidente o conflito entres estes e utilização do armário, com o layout apresentado pela incorporadora.
8.3.4 Análise de Qualidade Arquitetônica da Habitação
8.3.4.1 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo I, conforme consta na Tabela 58, que indica a pontuação obtida por cada ambiente e a pontuação total da residência. Esses critérios consideram o número mínimo
de ambientes necessários para comportar a quantidade de moradores do local.
Tabela 58 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços do
Anexo I
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Estar, jantar e receber (1)

C

1

1

1

Higiene pessoal (2)

B

2

2

4

Tratamento de roupa (3)

C

1

2

2

Refeições recorrentes (4)

B

2

1

2

Arrumação (5)

C

1

1

1

Área de convivência (6)

A*

3

1

3

Total (Σ Ptt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

13
1,625 (Recomendável)

Nota:
*Consideraram-se os espaços coletivos e áreas de convivência como “espaço exterior privado”.
Fonte: Autoria própria

Obteve-se o valor 1,625 para a pontuação da habitação. Este valor, quando
arredondado, é o recomendado por Pedro (2000). Elementos de avaliação, como os
itens 1 e 4, atestam a insuficiência de mobiliário disposto capaz de suprir as atividades
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essenciais quando da totalidade de moradores. Pontos trazidos nestes elementos de
avaliação foram comentados em itens anteriores - 8.3.2 e 8.3.3.
8.3.4.2 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados
no Anexo II, conforme consta na Tabela 59. Na referida tabela são indicados os comprimentos dos elementos constantes na cozinha, quarto e corredor, respectivamente,
bancada para preparar alimentos, armário dos quartos e roupeiro, além das pontuações individuais e totais da habitação. Na Figura 78, são destacados os comprimentos
desses elementos na planta do apartamento..
Tabela 59 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos do Anexo II
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Bancada da cozinha (1)

3,16m

0,25

1

0,25

Armário do quarto (2)

1,09m/hab

3

1

3

Roupeiro corredor (4)

0,00m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

3,25
1,08 (Mínimo)

Fonte: Autoria própria

Figura 78 - Dimensões da bancada da cozinha, armário do quarto e roupeiro do hall de entrada da unidade habitacional “B” (dimensão em metro, sem escala)
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Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

Na cozinha, a bancada com formato em ”L” tem extensão total de 3,16m incluindo a pia, fogão e bancada de trabalho, mas que, apesar de grande extensão, o
seu formato proporciona um canto residual ou subutilizado e, juntamente com a perda
de medida para comportar o fogão e a pia, confere pequena área de trabalho para
execução de atividades como o preparo de alimentos.
No quarto da suíte, para o item 2, o armário, que tem o intuito de armazenar
itens de dois moradores, apresenta dimensão menor (1,54m) do que o previsto no
quarto de solteiro (1,73m). O item 4 tem pontuação nula por não apresentar, no layout
da incorporadora, nenhum roupeiro em espaços de circulação.
Mesmo apresentando pontuação total de 3,25, o desempenho mínimo para
este indicador evidencia o subdimensionamento dos mobiliários e equipamentos a fim
de se executar as atividades domésticas e de armazenagem para a quantidade de
moradores da habitação.
8.3.4.3 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes mobiliáveis
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados
no no Anexo III, conforme consta na Tabela 60. Na referida tabela são indicados os
comprimentos das paredes mobiliáveis nos dormitórios, sala e cozinha, além das pontuações individuais e total da habitação. Na Figura 79 são destacados, na cor laranja,
os comprimentos das paredes mobiliáveis dos ambientes.
Tabela 60 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes
mobiliáveis do Anexo III
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dormitório (1)

6,49m

0

2

0

Sala (2)

3,79m

0

1

0

Cozinha (3)

3,02m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

0
0 (Nulo)
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Figura 79 - Entensão de paredes mobiliáveis da unidade habitacional “B” (dimensão em
metro, sem escala)

Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

A cozinha, apesar de apresentar uma extensão de 3,79m de parede mobiliável,
tem que atender não somente à demanda de utensílios de cozinha, mas também de
serviço. Desta forma, os mobiliários de armazenagem de outros ambientes tem que
suprir esta demanda, como, por exemplo, os armários da sala e/ou quartos.
Para todos os ambientes foi obtida pontuação nula. Isto indica que nã há espaço suficiente para instalação de armários para armazenagem de itens diversos.
8.3.4.4 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Área útil
Foram analisados os ambientes a partir de critérios de avaliação indicados no
Anexo IV, conforme a Tabela 61. Na referida tabela são indicadas as áreas dos recintos, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 80, são indicadas as áreas na planta da habitação.
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Tabela 61 - Resultado de Análise Espaço funcional: Espaciosidade - Área útil do Anexo IV
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Quartos (1)

12,76m²

0

3

0

Serviço e Sacada (2)

7,31m²

0

3

0

Sala (3)

4,16m²

0

3

0

Sanitário (4)

5,52m²

2,4

1

2,4

Circulação (5)

2,58m²

0

2

0

Total (Σ Pt * Pd)

2,4

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0,2 (Nulo)

Fonte: Autoria própria

Figura 80 - Área útil dos ambientes da unidade habitacional “B” (dimensão em metro, sem
escala)

Sacada
2,44 m²

Quarto
5,36 m²

Suíte

7,40 m²

Sala

6,06 m²

Circulação
Sanit.

Cozinha

2,58 m²

Sanit.
2,82 m²

4,87 m²

2,70 m²

Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

Observa-se que, para a sala, descontou-se 1,90m² de sua área, correspondente ao espaço de circulação, conforme recomendado por Pedro (2000), como indicado
na observação 2 no Anexo IV.
Conclui-se que, assim como a unidade habitacional “A”, a área útil da unidade
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habitacional “B” também não é capaz de comportar os mobiliários, equipamentos-padrão e área de circulação para atender às demandas dos usuários.
8.3.4.5 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo V, conforme consta na Tabela 62. Na referida tabela são indicados os diâmetros máximos de circunferências inscritas nos ambientes, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 81, são indicadas as referidas circunferências
na planta.
Tabela 62 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil do Anexo V
Item

Resposta

Dormitório (1)

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

0,625

3

1,875

Qc - 2,35m

Pt * Pd

Qi - 2,07m
Cozinha (2)

1,41m

0

3

0

Sala (3)

2,06m

0

3

0

Vestíbulo de entrada (4)

0,00m

0

1

0

Circulação (5)

1,11m

1,25

1

1,25

Total (Σ Pt * Pd)

3,125

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0,28 (Nulo)

Fonte: Autoria própria
Figura 81 - Dimensão útil dos ambientes da unidade habitacional “B” (dimensão em metro,
sem escala)

Quarto
2,07 m

Suíte
2,35 m

Sala

2,06 m

Circulação
1,11 m

Cozinha
1,41 m
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Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

A pontuação do item 1 corresponde a média aritmética simples dos pontos
obtidos das respostas de cada compartimento individualmente, como indicado na observação 2 do Anexo V.
O baixo desempenho da unidade habitacional “B” deve-se, principalmente, às
pontuações nulas nos itens 2 e 3 - dimensão útil da cozinha e salas, respectivamente.
Ambos ambientes precisam dar conta de inúmeros mobiliários e a baixa dimensão útil
apresentada na habitação não é capaz de suprir esta demanda.
8.3.4.6 Adequação Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade
Foram analisados os ambientes dos requisitos de avaliação indicados no Anexo VI, conforme consta na Tabela 63. Na referida tabela são indicados os ambientes,
além das pontuações individuais e total da residência, referentes ao atendimento de
dez itens exigidos. Na Figura 82, são indicados problemas quanto a essas exigências,
indicadas em laranja, na planta da habitação.
Tabela 63 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade do
Anexo VI
Item
1

Requisito

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Falso

0

2

0

Verdadeiro

1

1

1

Verdadeiro

1

1

1

para realizar atividade Verdadeiro

1

1

1

0

1

0

Camadas afastadas

Resposta

Pt * Pd

de obstáculos
Cuba, bancada de
2

preparação de alimentos e fogão em
sequência
Planos de trabalho de

3

0,40m de cada lado
da cuba da pia
Plano de trabalho

4

na posição sentada
Plano de trabalho de
5

0,20m de cada lado
do fogão

Falso
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Espaço
refeiPorta
dapara
geladeira
7

ções
recorrentes
sem
não esta
em conflito

Falso

0

3

0

6

sobreposição
a outros Verdadeiro
com outros equipa-

1

1

1

Falso*¹

0

3

0

Verdadeiro

1

2

2

Falso

0

2

0

espaçosou
funcionais
mentos
porta de
acesso
8

Espaço para tratamento de roupa
Não existem conflitos

12

entre portas e compartimentos
Satifeitas as distân-

13

cias mínimas entre
equipamentos sanitários de 0,40m frontais

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

6
0,35 (Nulo)

Nota:
*¹ considerou-se apenas o espaço para passar a roupa a ferro, já que o empreendimento dispõe de lavanderia coletiva para lavagem e secagem de roupa;
Os elementos de avaliação 9-11 não se encontram na Tabela 63 por não se aplicarem a unidade habitacional “B”.
Fonte: Autoria própria
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Figura 82 - Problemas quanto a funcionalidade da unidade habitacional “B” (dimensão em
metro, sem escala)

Legenda:
Problemas

Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

Pontos de problemas identificados na Figura 82, como aberturas de portas em
espaços de utilização dos lavatórios e espaços de passagem lateralmente e à frente
da cama inferiores a 0,50m, foram analisados e comentados anteriormente no item
8.3.3. O baixo desempenho da unidade habitacional “B” neste indicador corrobora
com as análises feitas, não proporcionando ao usuário espaço suficiente à execução
de funções e atividades consideradas essenciais ao uso da habitação.
8.3.4.7 Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos de avaliação indicados
no Anexo VII, conforme consta na Tabela 64. Na referida tabela são indicados os requisitos e pontuações individuais e total da residência. Na Figura 83, são indicados de
modo gráfico, por meio de setas, as questões relativas à privacidade envolvidas nos
requisitos.
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Tabela 64 - Resultado de Análise Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos do Anexo VII
Item

Requisito

Resposta

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

C

1

1

1

B

2

1

2

B

2

1

2

B

2

1

2

B

2

1

2

Sala/cozinha não tem
acesso a instalações
1

sanitárias por circulação separada de
quartos
Quartos tem acesso a
instalações sanitárias

2

por circulação que
podem ser separadas
de sala/cozinha
Quarto tem acesso à
porta de entrada/saí-

3

da por circulação que
pode ser separada da
sala
Cozinha tem acesso
direto à porta de entra-

4

da/saída por circulação
que pode ser separada
da sala sem passar
pela zona dos quartos
Sala tem acesso à porta de entrada/saída por

5

circulação que pode
ser separada e que
não passa pelo quarto
Total (Σ Pt * Pd)

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

9
1,8 (Recomendável)
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Figura 83 - Privacidade entre compartimentos da unidade habitacional “B” (dimensão em
metro, sem escala)

Legenda:
Sala/cozinha x instalações sanitárias;
Quarto x instalações
sanitárias;
Quarto x entrada/saída;
Cozinha x entrada/saída;
Sala x entrada/saída.
Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

Por apresentar cômodos mais bem definidos, a unidade habitacional “B” dispõe
de maior privacidade, como, por exemplo, os quartos que tem acesso aos sanitários
sem precisar passar pela cozinha. Principalmente o quarto de casal, que possui sanitário exclusivo.
A unidade habitacional “B” atingiu desempenho recomendável neste indicador
de qualidade, havendo ligações direta e/ou com circulação recomendada em relação
aos cômodos e instalações sanitárias e entrada/saída da residência. O fluxo de circulação estabelecido na planta e posições dos cômodos conferem uma boa privacidade
aos moradores.
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8.3.4.8 Articulação: Acessibilidade - Relações entre espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo VIII, conforme a Tabela 65. Na referida tabela são indicados os
requisitos e pontuações individuais e total da residência. Na Figura 84, são indicados
de modo gráfico a extensão dos espaços para circulação entre ambientes.
Tabela 65 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Relação entre os espaços do
Anexo VIII
Item

Resposta

Extensão entre quarto e sanitário

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

3,40m

3

1

3

2,94m

3

1

3

(1)
Extensão entre cozinha e porta de
entrada/saída (3)
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

6
3 (Ótimo)

Nota:
Os demais elementos de avaliação constantes no Anexo VIII foram omitidos, pois não se aplicam a esta unidade.
Fonte: Autoria própria
Figura 84 - Acessibilidade - relações entre espaços da unidade habitacional “B” (dimensão
em metro, sem escala)

Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020
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Em se tratando de extensões de percursos entre os espalis, foi adequada. O
alto desempenho da unidade habitacional “B” neste indicador de qualidade é coerente
com o resultado no indicador anterior (Articulação: Privacidade - Privacidade entre
compartimentos) e, como já comentado, com a disposição dos cômodos em planta.
8.3.4.9 Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de mobilidade e em cadeira de rodas
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo IX, conforme consta na Tabela 66. Na referida tabela são indicados os requisitos, critérios e pontuações individuais e total da residência. Na Figura
85, são indicados de modo gráfico os espaços para circulação nos ambientes.
Tabela 66 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de
mobilidade do Anexo IX
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dimensão útil da cozinha (1)

1,13m

1,40

1

1,40

Dimensão útil da instalação sanitá-

0,73m

0

1

0

0,00m

0

1

0

1,11m

1,10

1

1,10

A

3

3

9

C

1

3

3

ria principal (2)
Dimensão útil do vestíbulo de entrada (3)
Dimensão útil de espaços de circulação (4)
No apartamento não existem
desníveis de pavimento com altura
superior a 0,02m (5)
No apartamento existem vão de
acesso a compartimentos com
largura útil inferior a 0,80m (6)
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

14,50
1,45 (Mínimo)
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Figura 85 - Acessibilidade - utentes condicionados de mobilidade da unidade habitacional
“B” (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

A unidade habitacional “B” atende aos requisitos de dimensão útil da cozinha
e espaços de circulação, com pontuação mínima; mas não atende aos requisitos de
dimensão útil do sanitário principal e vestíbulo de entrada.
Na dimensão útil da cozinha, o resultado foi proveniente da supressão da bancada de apoio da cozinha, como indicado na aplicação 2 no Anexo IX. Porém, ao
inserir este mobiliário, a dimensão útil deste cômodo reduz drasticamente (0,82m).
Importante ainda lembrar que esta área é também a área de utilização da geladeira e
de circulação, ligando a entrada da casa/quarto solteiro à sala/quarto suíte.
Tais situações conferem desempenho mínimo neste indicador para a unidade
habitacional “B”.
8.3.5 Análise de atendimento aos critérios da Norma NBR 15575 (ABNT, 2013)
Foi analisada a adequação das dimensões dos recintos aos equipamentos e
mobiliários previstos na NBR 15575, indicada na Figura 86, no layout apresentado
pela incorporadora utilizando famílias BIM modeladas (LOGSDON; FABRÍCIO; SOUSA; PADILHA, 2019) a fim de verificar-se o seu cumprimento no que se refere às
dimensões mínimas e de funcionalidade do projeto.
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Figura 86 - Unidade habitacional “B” com aplicação dos mobiliários BIM (dimensões e circulação) estabelecidos na Norma de Desempenho (ABNT, 2013) (sem escala)
12

11

10

9
1
2

8

3

4

5

6

7

Legenda:
Área de uso do móvel/equipamento
Dimensões do móvel/equipamento segundo NBR 15575
Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

No quarto da suíte, na Figura 86, a área de uso da cama (1), à frente dela, ultrapassa a barreira da parede, reduzindo o espaço de circulação do utente para uma
dimensão inferior a 0,50m. As áreas de utilização da cama de casal, criado-mudo e
armário (2) se sobrepõem, impossibilitando a abertura total de portas e gavetas do
armário. No sanitário da suíte, a dimensão recomendada para chuveiro e box (3) ultrapassa, mais uma vez, a parede à frente; e a área de utilização do lavatório sendo
dificultada pela área de projeção de abertura da porta (4).
Na cozinha americana, sobreposições de áreas de utilização do fogão e ban-
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cada de apoio (5) e de área de utilização da geladeira e o mobiliário da bancada de
apoio (6). No layout da incorporadora, ainda é possível encontrar as cadeiras/bancos
da bancada de apoio para 2 pessoas de cada lado desta, onde uma delas esta posicionada à frente da porta de acesso ao quarto de solteiro (7). Importante salientar que
a NBR 15575 (ABNT, 2013) não especifica as dimensões e nem as áreas de utilização
do apoio para refeição para duas pessoas e assentos, por isto, os mobiliários apresentam dimensões fictícias, estando apenas posicionados de acordo com o layout.
No sanitário social, assim como na suíte, a área de utilização do lavatório ocupa
a mesma área de projeção de abertura da porta (8). No quarto de solteiro, há sobreposição das áreas de utilização de todos os mobiliários (9) que compõe o ambiente,
dificultando seus usos. E, assim como nos sanitários, a projeção da porta de acesso
ao cômodo ocupa parte da área de utilização da cama de solteiro (10).
E, ao fim, na sala, tem-se situação conflituosa para acesso ao rack/aparador
atrás do sofá (11); sobreposição de áreas de utilização da poltrona e sofá (12), de tal
forma que gera-se um bloqueio para acesso à sacada.
Assim como na unidade habitacional “A”, constata-se aqui falha no pré-dimensionamento para desenvolvimento do projeto, não considerando as “dimensões corretas e em conjunto com a área de uso de cada um” (LOGSDON et al., 2019).
Cumprimento de Norma
O projeto teve suas áreas ajustadas de modo a permitir a inserção dos mobiliários e espaços para circulação previstos na norma NBR 15575 (ABNT, 2013), como
indicado na Figura 87.
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Figura 87 - Simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário (ABNT, 2013) na unidade
habitacional “B” (sem escala)
9

8

7
1

6
2
5

3

4

Legenda:
Área de uso do móvel/equipamento
Dimensões do móvel/equipamento segundo NBR 15575

Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

Na Figura 87, o acréscimo de 0,18m em uma das dimensões do quarto da suíte
foi o suficiente para que se atingisse o valor mínimo de 0,50m à frente da cama (1); na
outra direção, o acréscimo de 0,57m possibilitou que as áreas de utilização do armário, cama, criado-mudo e abertura da porta não mais se sobrepusessem, permitindo a
abertura das portas e gavetas do armário por completo (2). Isto possibilitou a troca da
porta de entrada do quarto de 0,70m de vão livre para 0,80m. No sanitário da suíte, a
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parede que antes tinha 1,25m, passa a ter 1,70m , liberando espaço para abertura da
porta sem impedir ou dificultar a utilização do lavatório (3).
A fim de se resolver os pontos identificados em 5, 6 e 7 da Figura 86, sem
acrescer as dimensões ainda mais, necessitou-se trocar o mibiliário do rack/aparador
por um criado-mudo (8) (opção esta especificada entre os mobiliários sugeridos para
o cômodo da sala de estar em ABNT, 2013). Desta forma, foi possível modificar a posição e comprimento do apoio para refeição (4), desobstruindo o fluxo de circulação
e utilização da cozinha (geladeira e fogão) e da porta que dá acesso ao quarto de
solteiro.
No sanitário social, 0,21m e 0,40m em cada uma das dimensões, juntamente
com a mudança de posição do lavatório, possibilitou resolver o conflito entre a abertura da porta e a área de utilização do lavatório (5) sem ter que aumentar ainda mais
a área útil do cômodo.
O quarto de solteiro foi o cômodo que sofreu maior alteração de layout a fim
de minimizar o aumento de área útil. Para isto, aumentou-se 0,21m e 0,62m em cada
uma das dimensões; manteve-se a posição do armário (6), resolvendo o problema
à sua frente; a escrivaninha e cadeira foram posicionadas entre o topo da cama e a
parede lateral. Com essa mudança de layout e aumento de área, também foi possível
a troca da porta de vão livre de 0,70m para 0,80m. Ainda foi possível inserir um mobiliário obrigatório em dormitório individual - um criado-mudo (ABNT, 2013).
Na sala de estar, como já apontado, a mudança do mobiliário do rack/aparador
por um criado-mudo (8) foi necessária para ajuste de layout e minimizar o aumento de
área útil, além do necessário estabelecido pela NBR 15575 (ABNT, 2013) para utilização dos mobiliários. Em função do aumento do quarto da suíte e do quarto de solteiro,
desafogou-se também a circulação à sacada, entre a poltrona e sofá (9).
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Figura 88 - Áreas da unidade habitacional B antes e depois da simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário (ABNT, 2013) (dimensão em metro, sem escala)
2,35

2,59

Sacada
2,44 m²

2,07

Quarto

3,15

5,36 m²

Suíte

7,40 m²

Sala

Circulação

Sanit.

1,25

2,98 m²

2,82 m²

Cozinha

Sanit.

2,33

6,06 m²

4,87 m²

2,70 m²

4,17

1,31

Antes do ajuste: área útil total de 34,63m²
2,48

2,80

Sacada
2,44 m²

2,69

Quarto

3,72

7,52 m²

Suíte

9,20 m²

Sala

Circulação

1,70

2,97 m²

Sanit.
3,92 m²

Cozinha

Sanit.

6,65 m²

3,92 m²

4,17

1,52

Depois do ajuste: área útil total de 44,36m²
Fonte: Adaptada de GRUPO LAR, 2020

2,73

7,74 m²
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O ajuste resultou no acréscimo de 28,10% de área útil - 9,73m² a mais, viabilizando a utilização dos mobiliários especificados. Porém, assim como a unidade
habitacional “A”, ainda apresenta defasagem em relação aos estudos ergonômicos e
de acessibilidade desenvolvidos pela autora no capítulo 6 e as análises realizadas nos
itens 7.3.2 a 7.3.4.
A área útil original do projeto (34,63m²) representa uma área de 11,54m²/hab,
onde Boueri Filho (2014) classifica a habitação como “regular” - suportando o mobiliário e equipamento básico com dimensões reduzidas às usuais e não suportando a
flexibilidade no arranjo de mobiliário e equipamentos básicos -, assim como a unidade habitacional A. Com o ajuste realizado na Figura 87, esta relação passa a ser de
14,79m²/hab, atingindo a classificação “satisfatória” (BOUERI FILHO, 2014).

8.4 Unidade habitacional “C”
8.4.1 Caracterização da Habitação
Localizado em um bairro central, e em um dos distritos mais tradicionais da
cidade de São Paulo - Bela Vista. O empreendimento oferta áreas de lazer e, assim
como nas unidades habitacionais “A” e “B”, oferece espaços de convivência com o
objetivo de prover a supressão de cômodos/equipamentos comumente inseridos no
domicílio. Atende uma pessoa ou um casal.
Figura 89 - Localização da unidade habitacional “C”

Distrito de
Bela Vista
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Fonte: Autoria própria

Para análise de estudo de caso, selecionou-se a tipologia de um dormitório
(suíte) com 28m², por ter a menor área ofertada no empreendimento:
Quadro 6 - Ficha técnica da unidade habitacional “C”
Ficha técnica da amostragem do estudo de caso
Localização

Rua Francisca Miquelina - Bela
Vista, São Paulo - SP
em construção

Status
Área do apar-

1 dormitório

tamento

(suíte)

28m²
Lounge de convivência
Fitness
Piscina com solarium

Áreas comuns

Pet place com jardim
Hall de entrada
Lojas
Lavanderia

Número de pavimentos

18

Número de apartamentos

150

Número de apartamentos por

(não cita quantidade)

andar
Número de vagas

150 (bicicletário)

Número de elevadores

2
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Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

Figura 90 - Planta de apartamento de 28m² (suíte) da unidade habitacional “C” (dimensão
em metro, sem escala)

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

O apartamento de 28m² possui um quarto de casal (suíte), uma cozinha americana integrada com a sala de estar e uma sacada.
As análises a seguir serão feitas a partir dos conceitos de funcionalidade e
acessibilidade - subdivisão a qual os requisitos e critérios de disponibilidade mínima
de espaços para uso e operação da habitação contempla os móveis e equipamentos-padrão listados no Apêndice VI (ABNT, 2013, p. 30).
8.4.2 Caracterização Espacial e de Funções
Na unidade habitacional “C”, observa-se a porta de entrada diretamente pela
cozinha (ver Figura 90). Adentrando o apartamento, na Figura 91, observa-se a área
social, com sala de estar e sacada; e suíte, à esquerda.

163

Figura 91 - Análise espacial da unidade habitacional “C”

Legenda:
Dormitório
Banho/ sanitário
Sala (jantar e/ou estar)
Cozinha e/ou serviço
Varanda/ sacada

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

O dormitório atende aos mobiliários e equipamentos-padrão recomendados
pela NBR 15575 (ABNT, 2013, p. 58) - cama de casal, criado-mudo e guarda-roupa. A
sala de estar e sanitário também contemplam os requisitos mínimos quanto a escolha
dos mobiliários.
De acordo com a Tabela 1, que indica a classificação da importância das atividades desempenhadas no espaço doméstico, a unidade habitacional “C” proporciona
ao usuário a realização de grande parte das funções e suas atividades. Porém, identificou-se que a atividade 6 (fazer refeições coletivamente) - considerada essencial não é possível de ser realizada no apartamento, por não dispôr de espaço apropriado
para a colocação de mobiliário adequado. Na planta apresentada pela incorporadora
(Figura 90), foi inserido o mobiliário da mesa e uma cadeira a fim de suprir esta função. Mas estes não atendem aos próprios moradores, considerando sua lotação máxima de 2 pessoas.
Diferentemente da unidade habitacional “A”, vê-se aqui, acima e ao lado da
geladeira, mobiliário capaz de atender às atividades 11, 15 e 16 (guardar gêneros alimentícios, eliminar resíduos e guardar utensílios de cozinha) com maior assertividade.
As atividades 29 e 30 (realizar tarefas escolares escritas e realizar tarefas manuais, respectivamente) - onde a primeira é considerada essencial - não sao possíveis de serem executadas dentro da moradia. Importante salientar que, os mobiliários
necessários para execução de tais atividades são considerados opcionais pela NBR
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15575 (ABNT, 2013).
As atividades 32 e 33 (lavar roupa suja e secar roupa suja) só podem ser executadas no espaço coletivo do empreendimento destinado a estas - lavanderia coletiva.
Para a atividade 34 (passar roupa a ferro), falta espaço livre dentro da unidade habitacional, sendo possível somente com a adaptação de outro mobiliário para executá-la.
O item 38 (guardar material de manutenção doméstica) da Tabela 1 deve ser
feito nos armários situados na cozinha - abaixo da bancada da pia e/ou ao lado e acima da geladeira.
Por fim, conclui-se que unidade habitacional “C” consegue fornecer espaço e
mobiliário adequado para a realização de quase todas as atividades consideradas
essenciais descritas na Tabela 1.
8.4.3 Estudo de circulação
Nesta etapa, realizou-se, inicialmente, a análise de circulação mínima prevista
na NBR 9050 (ABNT, 2020), de 80cm, em planta com o layout disponibilizado pela
incorporadora em seu site.
Figura 92 - Estudo de circulação (NBR 9050) da unidade habitacional “C” (sem escala)

Legenda:
Circulação
Conflito

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021
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Na área demarcada na Figura 92, há sobreposição da área considerada como
circulação ao mobiliário e às paredes. Desta forma, a circulação dos utentes pela
habitação acontecerá de forma não adequada. Além disso, não há espaço suficiente
para transitar em cadeira de rodas em determinados cômodos.
As portas de acesso ao quarto e sanitário tem vão livre menor do que 80cm,
que é o valor mínimo exigido pelo norma NBR 9050 (ABNT, 2020). O apartamento
como um todo não dispõe de espaço livre que permita a manobra completa de cadeira
de rodas. Este tipo de situação limita o uso da habitação a pessoas que não tenham
restrições de locomoção.
Dentro do sanitário, caso fosse possível o acesso por PCR - já que possui vão
livre de porta inferior a 80cm -, não seria possível a circulação internamente, muito
menos utilização dos equipamentos-padrão.
No que se refere à circulação estabelecida pela NBR 15575 (ABNT, 2013) entre os mobiliários e/ou parede, considerando o layout apresentado, tem-se a situação
indicada na Figura 93.
Figura 93 - Estudo de circulação (NBR 15575) da unidade habitacional “C” (sem escala)

Legenda:
40cm à frente
50cm à frente
85cm à frente
40cm à frente
Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

Observa-se, na Figura 93, no ambiente da cozinha, sobreposição da área de
circulação destinada a cada mobiliário e equipamento-padrão (ABNT, 2013); conflito
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na área de projeção de abertura da porta de entrada/saída do apartamento e áreas de
utilização dos mobiliários do cômodo.
Na sala de estar, identifica-se conflito de utilização da mesa e cadeira de jantar
e sofá, poltrona e rack/aparador e mesa de jantar e mesa de canto. Aqui é importante
lembrar que, na NBR 15575 (ABNT, 2013), a dimensão recomendada à frente dos
mobiliários para sua utilização é intitulada de “circulação”, não havendo sugestão para
acréscimo de espaço aquém deste, como apresentado por Panero e Zelnik (2002).
No quarto, assim como nas outras duas unidades habitacionais analisadas, há
sobreposição de área de utilização da cama de casal, criado-mudo e armário. Também pode-se identificar dimensão de circulação à frente e em uma das lateriais da
cama de casal inferior a 50cm, como recomendado na NBR 15575 (ABNT, 2013). No
sanitário da suíte, a área à frente da bancada da pia entra em conflito com a área de
projeção de abertura da porta.
A unidade habitacional “C” destina-se a até dois usuários, desta forma, algumas atividades podem vir a ser comprometidas quando realizadas simultaneamente
em todos os cômodos.
8.4.4 Análise de Qualidade Arquitetônica da Habitação
8.4.4.1 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo I, conforme consta na Tabela 67, que indica a pontuação obtida por cada ambiente e a pontuação total da residência. Esses critérios consideram o número mínimo
de ambientes necessários para comportar a quantidade de moradores no local.
Tabela 67 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços do
Anexo I
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Estar, jantar e receber (1)

C

1

1

1

Higiene pessoal (2)

C

1

2

2

Tratamento de roupa (3)

C

1

2

2

Refeições recorrentes (4)

C

1

1

1

Arrumação (5)

C

1

1

1

Área de convivência (6)

A*

3

1

3

Total (Σ Ptt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

10
1,25 (Mínimo)
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Nota:
*Consideraram-se os espaços coletivos e áreas de convivência como “espaço exterior privado”.
Fonte: Autoria própria

Foi obtido o valor de desempenho mínimo de 1,25 para a habitação. Este valor
esta abaixo do recomendado por Pedro (2000), que seria 2,0.
Este desempenho corrobora com as análises feitas previamente nos itens 8.4.2
e 8.4.3, onde as áreas de utilização dos mobiliários e circulações não são capazes de
prover o uso devido e seguro dos mesmos por seus moradores. A unidade habitacional “C” cumpre os requisitos limitadamente, dando condições mínimas, porém insatisfatórias, principalmente nos itens 1 e 4 - espaços de estar, jantar e receber e espaços
de refeições correntes, respectivamente.
8.4.4.2 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados
no Anexo II, conforme consta na Tabela 68. Na referida tabela são indicados os comprimentos dos elementos constantes na cozinha, quarto e corredor, respectivamente,
bancada para preparar alimentos, armário do quarto e roupeiro, além das pontuações
individuais e total da habitação. Na Figura 94, são destacados os comprimentos desses elementos na planta do apartamento.
Tabela 68 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos do Anexo II
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Bancada da cozinha (1)

1,69m

0

1

0

Armário do quarto (2)

0,785m/hab

2,6

1

2,6

Roupeiro corredor (4)

0,00m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

2,6
0,87 (Mínimo)
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Figura 94 - Dimensões da bancada da cozinha, armário do quarto e roupeiro do hall de entrada da unidade habitacional “C” (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

A bancada da cozinha tem comprimento de 1,69m que, de acordo com o gráfico
específico que indica a pontuação para este elemento, tem-se pontuação nula, por ser
menor do que 1,80m. Isto evidencia que há um subdimensionamento dos mobiliários
e equipamentos para execução de atividades essenciais neste ambiente. Para o segundo elemento de avaliação, considerou-se a lotação máxima de 2 pessoas para o
apartamento.
A consequência das baixas pontuações é o desempenho mínimo da habitação
neste indicador, que não confere à habitação equipamentos com dimensões suficientes para a execução de atividades essenciais ao ambiente doméstico.
8.4.4.3 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes mobiliáveis
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo III, conforme consta na Tabela 69. Na referida tabela são indicados os comprimentos das paredes mobiliáveis do dormitório, sala e cozinha, além das pontuações
individuais e total da habitação. Na Figura 95, são destacados na cor laranja os comprimentos das paredes dos ambientes.

169

Tabela 69 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes
mobiliáveis do Anexo III
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dormitório (1)

5,51m

0

2

0

Sala (2)

2,21m

0

1

0

Cozinha (3)

4,90m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0
0 (Nulo)

Fonte: Auotira própria

Figura 95 - Entensão de paredes mobiliáveis da unidade habitacional “C” (dimensão em
metro, sem escala)

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021
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Apesar de apresentar valores altos quanto à dimensão de paredes mobiliáveis,
de acordo com o gráfico específico que indica a pontuação para estes elementos,
tem-se pontuação nula em todos os itens para a unidade habitacional “C”. Isto deve-se à tipologia ser voltada a atender até duas pessoas, de forma que o valor de
desempenho nulo deste indicador confere a incapacibilidade da habitação de suprir à
demanda de armazenamento de itens diversos, principalmente de cozinha e limpeza
de casa, necessária dos utentes.
8.4.4.4 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Área útil
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo IV, conforme consta na Tabela 70. Na referida tabela são indicadas as áreas
dos recintos, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 96, são
indicadas as áreas na planta da habitação.
Tabela 70 - Resultado de Análise Espaço funcional: Espaciosidade - Área útil do Anexo IV
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Quartos (1)

7,43m²

0

3

0

Serviço e Sacada (2)

6,61m²

0

3

0

Sala (3)

5,80m²

0

3

0

Sanitário (4)

2,57m²

0

1

0

Circulação (5)

1,26m²

0

2

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

0
0 (Nulo)
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Figura 96 - Área útil dos ambientes da unidade habitacional “C” (dimensão em metro, sem
escala)
Sacada
2,99 m²

Sala

Suíte

5,80 m²

7,43 m²

Circulação
1,26 m²

Sanit.
2,57 m²

Cozinha
3,62 m²

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

Da mesma forma que a unidade habitacional “A”, aqui também descontou-se
1,26m² de área útil da sala de estar, correspondente ao espaço de circulação, conforme recomendado por Pedro (2000), como indicado na observação 2 no Anexo IV.
Todos os ambientes possuem pontuação nula, o que indica que a área útil da
unidade habitacional “C” não é capaz e comportar os mobiliários, equipamentos e
área para circulação para atender às demandas dos usuários.
8.4.4.5 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil
Foram analisados os ambiente a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo V, conforme consta na Tabela 71. Na referida tabela são indicados os diâmetros máximos de circunferências inscritas nos ambientes, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 97, são indicadas as referidas circunferências
na planta.
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Tabela 71 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil do Anexo V
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dormitório (1)

2,35m

0,5

3

1,5

Cozinha (2)

1,26m

0

3

0

Sala (3)

2,44m

1,5

3

4,5

Vestíbulo de entrada (4)

0,00m

0

1

0

Circulação (5)

0,80m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)

6

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0,55 (Mínimo)

Fonte: Autoria própria

Figura 97 - Dimensão útil dos ambientes da unidade habitacional “C” (dimensão em metro,
sem escala)

Suíte
2,35 m

Sala

2,44 m

Circ.

0,80 m

Cozinha
1,26 m

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021
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A dimensão de circulação da unidade habitacional “C” encontra-se inserida no
espaço referente à dimensão da sala. Diferentemente do indicador analisado anteriormente, nesta situação, Pedro (2000) não especifica a necessidade de subtração de dimensão. Consequentemente, no item 3, referente à sala de estar, atinge-se uma boa
pontuação, levando o valor de desempenho do indicador a atingir o valor de desempenho mínimo, mesmo que por aproximação. Com isso, a habitação possui dimensões
mínimas de espaço capaz de atender às necessidades dos utentes.
8.4.4.6 Adequação Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos de avaliação indicados
no Anexo VI, conforme consta na Tabela 72. Na referida tabela são indicados os ambientes, além das pontuações individuais e total da residência, referentes ao atendimento de dez itens exigidos. Na Figura 98, são indicados problemas quanto a essas
exigências, em vermelho, na planta da habitação.
Tabela 72 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade do
Anexo VI
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Item
1

Requisito
Camadas afastadas

Resposta

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

Falso

0

2

0

Verdadeiro

1

1

1

Falso

0

1

0

Falso

0

1

0

Falso

0

1

0

Falso

0

1

0

Falso

0

3

0

Falso*¹

0

3

0

Falso

0

2

0

Falso

0

2

0

de obstáculos
Cuba, bancada de
2

preparação de alimentos e fogão em
sequência
Planos de trabalho de

3

0,40m de cada lado
da cuba da pia
Plano de trabalho

4

para realizar atividade
na posição sentada
Plano de trabalho de

5

0,20m de cada lado
do fogão
Porta da geladeira
não esta em conflito

6

com outros equipamentos ou porta de
acesso
Espaço para refei-

7

ções recorrentes sem
sobreposição a outros
espaços funcionais

8

Espaço para tratamento de roupa
Não existem conflitos

12

entre portas e compartimentos
Satifeitas as distân-

13

cias mínimas entre
equipamentos sanitários de 0,40m frontais

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

1
0,06 (Nulo)
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Nota:
*¹ considerou-se apenas o espaço para passar a roupa a ferro, já que o empreendimento dispõe de lavanderia coletiva para lavagem e secagem de roupa;
Os elementos de avaliação 9-11 não encontram-se na Tabela 72 por não se aplicarem a unidade habitacional “C”.
Fonte: Autoria própria

Figura 98 - Problemas quanto a funcionalidade da unidade habitacional “C” (dimensão em
metro, sem escala)

Legenda:
Problemas
Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

A unidade habitacional “C” não atende a nove dos dez requisitos avaliados,
não proporcionando ao usuário espaço suficiente à execução de funções e atividades
consideradas essenciais ao uso da habitação.
8.4.4.7 Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos de avaliação indicados
no no Anexo VII, conforme consta na Tabela 73. Na Figura 99, são indicados de modo
gráfico, por meio de setas, as questões relativas à privacidade envolvidas nos requisitos.
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Tabela 73 - Resultado de Análise Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos do Anexo VII
Item

Requisito

Resposta

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

C

1

1

1

A

3

1

3

A

3

1

3

A

3

1

3

A

3

1

3

Sala/cozinha não tem
acesso a instalações
1

sanitárias por circulação separada de
quartos
Quartos tem acesso a

2

instalações sanitárias
por circulação separada de sala/cozinha
Quarto tem acesso à

3

porta de entrada/saída
por circulação separada da sala
Cozinha tem acesso
direto à porta de entra-

4

da/saída por circulação
separada da sala sem
passar pela zona dos
quartos
Sala tem acesso à porta de entrada/saída por

5

circulação separada
e que não passa pelo
quarto
Total (Σ Pt * Pd)

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)
Fonte: Autoria própria

13
2,6 (Ótimo)
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Figura 99 - Privacidade entre compartimentos da unidade habitacional “C” (dimensão em
metro, sem escala)

Legenda:
Sala/cozinha x instalações
sanitárias;
Quarto x instalações sanitárias;
Quarto x entrada/saída;
Cozinha x entrada/saída;
Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

Os itens 2 a 5 obtiveram pontuação máxima, conferindo ótima privacidade nos
requisitos apresetados. O único que obteve pontuação mínima foi o item 1, que para
se acessar a instalação sanitária, é obrigatório o deslocamento pelo zona do quarto.
Observou-se que a unidade habitacional “C” confere ótima privacidade aos moradores, de acordo com as relações estabelecidas entre os compartimentos analisados neste indicador.
8.4.4.8 Articulação: Acessibilidade - Relações entre espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo VIII, conforme consta na Tabela 74. Na referida tabela são indicados os requisitos e pontuações individuais e total da residência. Na Figura 100, são
indicados de modo gráfico a extensão dos espaços para circulação entre ambientes.
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Tabela 74 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Relação entre os espaços do
Anexo VIII
Item

Resposta

Extensão entre quarto e sanitário

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

2,91m

3

1

3

0,66m

3

1

3

(1)
Extensão entre cozinha e porta de
entrada/saída (3)
Total (Σ Pt * Pd)

6

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

3 (Ótimo)

Nota:
Os demais elementos de avaliação constantes no Anexo VIII foram omitidos, pois não se aplicam a esta unidade.
Fonte: Autoria própria

Figura 100 - Acessibilidade - relações entre espaços da unidade habitacional “C” (dimensão
em metro, sem escala)

Suíte

2,91 m

Sanit.

Cozinha

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021
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Em se tratando de extensões de percursos entre os espaços, é evidente o desempenho ótimo da unidade habitacional “C” diante das reduzidas dimensões totais
do apartamento.
8.4.4.9 Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de mobilidade reduzida e
em cadeira de rodas
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo IX, conforme consta na Tabela 75. Na referida tabela são indicados os requisitos, critérios e pontuações individuais e total da residência. Na Figura
101, são indicados de modo gráfico os espaços para circulação nos ambientes.
Tabela 75 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de
mobilidade do Anexo IX
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dimensão útil da cozinha (1)

1,29m

1,9

1

1,9

Dimensão útil da instalação sanitá-

0,59m

0

1

0

0,00m

0

1

0

0,80m

0

1

0

A

3

3

9

C

1

3

3

ria principal (2)
Dimensão útil do vestíbulo de entrada (3)
Dimensão útil de espaços de circulação (4)
No apartamento não existem
desníveis de pavimento com altura
superior a 0,02m (5)
No apartamento existem vão de
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Figura 101 - Acessibilidade - utentes condicionados de mobilidade da unidade habitacional
“C” (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Adaptado de TPA EMPREENDIMENTOS, 2021

A dimensão útil da instalção sanitária de 0,59m, no item 2, apresenta valor inferior ao vão útil da porta de acesso ao cômodo - que já se encontra abaixo da dimensão
mínima exigida na NBR 9050 (ABNT, 2020). Tem-se, como consequência, restrição de
acesso e uso deste cômodo. A unidade habitacional C atinge o valor de desempenho
mínimo do indicador analisado, porém, em metade dos elementos de avaliação analisados, atingiu pontuações nulas.
8.4.5 Análise de atendimento aos critérios da Norma NBR 15575 (ABNT, 2013)
Foi analisada a adequação das dimensões dos recintos aos equipamentos e
mobiliários previstos na NBR 15575, indicada na Figura 102, no layout apresentado
pela incorporadora utilizando famílias BIM modeladas (LOGSDON; FABRÍCIO; SOUSA; PADILHA, 2019) a fim de verificar-se o seu cumprimento no que se refere às
dimensões mínimas e de funcionalidade do projeto.
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Figura 102 - Unidade habitacional “C” com aplicação dos mobiliários BIM (dimensões e circulação) estabelecidos na Norma de Desempenho (ABNT, 2013) (sem escala)
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No quarto, na Figura 112, quando posicionado o bloco BIM da cama de casal
exatamente na posição do layout estabelecido no projeto apresentado pela incorporadora, a área de utilização da cama e do criado-mudo ultrapassam a barreira da parede (1); a área de utilização da cama, além de ultrapassar a parede à frente da cama
(2), ou seja, inferindo em uma circulação inferior a 0,50m (ABNT, 2013), soprepõe-se
também à área de abertura da porta de acesso ao quarto (3). Assim como nas outras
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duas unidades habitacionais analisadas, a sobreposição das áreas de utilização da
cama de casal, criado-mudo e armário (4) confere restrição de atividades simultâneas
pelos utentes.
Aassim como no quarto, tem-se a área do box ultrapassando o limite da parede
(5); área de utilização do lavatório do sanitário sobrepõe-se com a área de abertura da
porta de entrada do cômodo (6). Na porta de entrada/saída do apartamento, há conflito com a área de utilização da geladeira, com a área de utilização do mobiliário que
encontra-se logo atrás da mesma e com a área de utilização da bancada da pia/fogão
(7). Importante destacar que, assim como na unidade habitacional A, a bancada da
pia da cozinha perde espaço significativo para o fogão do tipo cooktop (8), reduzindo
a área de preparo de alimentos.
Na sala de estar, tem-se conflito de área de utilização da poltrona, rack/aparador e sofá (9), além deste espaço coincidir com a circulação de acesso à sacada.
Nesta análise, não foi inserido o mobiliário da mesa de jantar com uma cadeira, por
considerar-se que o conjunto, como apresentado no layout entregue pela incorporadora, não condiz com o estabelecido na NBR 15575 (ABNT, 2013). Ao fim, na sacada,
profundidade de 0,55m - dimensão inferior a circulação exigida em NBR 9050 (ABNT,
2020) para corredores, por exemplo.
Cumprimento de Norma
Os projetos tiveram suas áreas ajustadas de modo a permitir a inserção dos
mobiliários e espaços para circulação previstos na norma NBR 15575 (ABNT, 2013),
como indicado na Figura 103.
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Figura 103 - Simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário (ABNT, 2013) na unidade habitacional “C” (sem escala)
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Na Figura 103, o acréscimo de 0,52m possibilitou que a área de utilização da
cama e criado-mudo não ultrapassasse a parede lateral à cama (1), que a área de
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utilização da cama não se sobrepusesse a área de abertura da porta de entrada do
quarto (3) - além de seu aumento de vão livre de 0,70m para 0,80m -, e que a área de
utilização do armário, criado-mudo e cama de casal não se sobrepusessem, possibilitando atividades simultâneas. Assim como o aumento de 0,12m na outra dimensão do
quarto permitiu que a a área de utilização à frente da cama não adentrasse a parede
(2).
No sanitário, como consequência do aumento da sala e cozinha, foi possível
resolver a sobreposição da área de utilização do box em relação a parede à frente
do chuveiro (6) e do lavatório com a porta de acesso ao cômodo (7). Ainda pode-se
alterar a porta, que atualmente possui vão útil de 0,60m, para 0,80m - considerando
ser o único sanitário disponível para uso em toda a habitação.
A posição da porta de entrada/saída da residência foi alterada (8) e, na cozinha,
necessitou-se alterar o layout original a fim de conferir maior funcionalidade ao cômodo da cozinha. O aumento de apenas 3cm em uma das dimensões - além do aumento
na dimensão oposta já mencionado em função das alterações do quarto - possibilitou
resolver a sobreposição da abertura da porta de entrada/saída com as áreas de utilização da geladeira, bancada da pia e fogão (9). Também foi possível alterar o mobiliário do fogão do tipo cooktop por um tradicional (10).
Na sala de estar, a fim de contemplar os mobiliários necessários para execução de atividades essenciais, optou-se pela remoção de duas mesas de canto, nas
laterais do sofá - presentes no layout original -, e inserção de uma bancada de apoio
(11) para as refeições - possível pelo aumento de área em função das alterações de
dimensões do quarto. As áreas de utilização do rack/aparador e sofá não encontram-se mais sobrepostas (12) e a posição da poltrona foi alterada (13) a fim de, também,
desobstruir a passagem à sacada. Esta, por fim, recebeu aumento de 0,25m para
totalizar 0,80m de passagem (14).
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Figura 104 - Áreas da unidade habitacional “C” antes e depois da simulação de ajuste de
projeto em função do mobiliário (ABNT, 2013) (dimensão em metro, sem escala)
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O ajuste resultou no acréscimo de 37,30% de área útil - o que corresponde a
8,59m² a mais - viabilizando a utilização dos mobiliários especificados no layout apresentado pela incorporadora. Porém, quando comparadas às dimensões dos mobiliários e suas áreas de utilização em relação à ergonomia e acessibilidade, nos estudos
desenvolvidos pela autora no capítulo 7, esse aumento ainda é baixo.
Importante destacar que a área útil do projeto (23,03m²) representa uma área
de 11,52m²/hab, onde Boueri Filho (2014) classifica como “ruim” - o ambiente suporta
o mobiliário e equipamento básico com dimensões reduzidas às usuais e não suportando a flexibilidade no arranjo de mobiliário e quipamentos básicos. Com o ajuste
realizado na Figura 103, esta relação passa a ser de 15,81m²/hab - atendendo ao
critério classificado como “bom”, por Boueri Filho (2014), porém, ainda abaixo da área
mínima total para esta tipologia (BOUERI FILHO, 1994).

187

9 PROPOSTA DE REVISÃO DA NORMA
A partir dos resultados encontrados nas análises dos estudos de caso realizadas no capítulo 7, propõe-se uma revisão dos critérios da “Tabela 2 - Dimensões
mínimas de mobiliário e circulação” do Anexo G da Norma NBR 15575-1, tendo como
principais norteadores deste trabalho a capacidade funcional dos mobiliários da habitação atrelada à sua ergonomia e acessibilidade, e atendendo assim ao objetivo deste
trabalho.
Trabalhou-se a situação limite de uso do espaço, considerando o ciclo de vida
familiar e da habitação, de forma a contribuir com um ambiente flexível e capaz de
atender às alterações de uso ao longo do tempo.
Um ponto importante a ser destacado, e que foi comentado ao longo das análises, refere-se ao uso da palavra “circulação” utilizada na Norma de Desempenho.
Nas atividades simultâneas, deve-se considerar uma faixa de circulação para além da
área de utilização do mobiliário/equipamento, minimizando possibilidades de conflito.
9.1 Simulação de ajuste de projeto
Como forma de verificar a aplicação dos critérios expostos nos Apêndices II e
III (Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário e
utilização resultado de análise da autora e Tabela de móveis e equipamentos-padrão e
área mínima de mobiliário e utilização resultado de análise da autora, respectivamente), realizou-se ajustes (Figura 105) da unidade habitacional “B”. As unidades habitacionais “A” e “B” apresentaram as piores condições de atendimento aos indicadores
analisados nos estudos de caso, como mostra o Gráfico 6. A decisão final para simulação de ajuste pautou-se nos critérios adotados para seleção dos empreendimentos
dos estudos de caso - lançamentos residenciais por tipologia, arranjos familiares e
taxas de fecundidade (Apêndice IV) -, onde a unidade habitacional “B” apresenta tipologia de dois dormitórios - com maior procura no mercado atualmente.
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Gráfico 6 - Resumo dos indicadores analisados nas unidades habitacionais “A”, “B” e “C”
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Tentou-se manter, sempre que possível, o formato da planta original, assim
como a escolha dos mobiliários e layout. A simulação apresenta a menor área útil alcançada diante das restrições da própria planta.
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Figura 105 - Simulação de ajuste de projeto da unidade habitacional “B” | Proposta de Norma (dimensão em metro, sem escala)
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No dormitório de casal, na Figura 105, a área de utilização da cama (1) passou
de 0,50m para 0,90m nas laterais e à frente e, em um das laterais, sugere-se dimensão de 1,50m para, quando necessário, permitir giro de PCR. O armário de casal (2)
sofreu aumento de dimensionamento (1,80~1,95m x 0,55m) - assim como sua área
de utilização (0,90m) -, permitindo abertura de portas e gavetas pelo usuário sem conflituar com outros mobiliários/circulação. A porta de acesso ao quarto (3) foi corrigida
para 0,80m de vão livre e sua abertura invertida, não impedindo a entrada/saída ao
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sanitário por outro utente. A área resiliente à frente da cama deve-se a dimensão necessária para atendimento de critérios no sanitário.
O chuveiro e box do sanitário da suíte (4) sofreu aumento de dimensões
(1,372m x 0,914m), sendo necessária área lateral correspondente ao MR - este atendendo tanto ao box quanto ao vaso sanitário (lateral ou à frente) (5). O lavatório,
além das dimensões de comprimento e largura, também apresenta sugestão de altura
(0,81~1,092m), área de utilização à frente igual ao MR e sugere-se, em amarelo, área
de circulação aquém da área de utilização, coincidindo com a projeção da área de
abertura da porta do sanitário (6) - que passou a ter vão livre de 0,80m.
A cozinha, a fim de atender aos mobiliários necessários para realização das atividades essenciais, sofreu remanejamento da posição dos móveis e equipamentos. A
área de utilização da geladeira (7) sofreu acréscimo (1,20m x 0,914m); a bancada de
apoio para refeição para duas pessoas (8) apresenta dimensão de 1,524m x 0,55m,
além de altura variando entre 0,75m e 0,85m (ver Figuras 108, 109 e 112) e profundidade de utilização de 0,914m - mais 0,50m abaixo da superfície -, sendo possível a
sua utilização por PCR. Por consequência do aumento das dimensões do quarto e sanitário, foi possível atender à área de circulação sugerida à frente da bancada da pia
da cozinha e fogão (9) - para além da área de utilização - possibilitando, na circulação
da unidade habitacional, espaço suficiente para giro da cadeira de rodas, quando necessário. A porta de entrada/saída da residência (10) passou a ter vão livre de 0,80m.
No sanitário social, assim como no sanitário da suíte, aumento das dimensões
do chuveiro e box (11); área correspondente ao MR dando suporte ao box e vaso sanitário (12); porta de acesso com vão livre 0,80m sem interferir na área de utilização
do lavatório (13).
Porta de acesso ao dormitório para uma pessoa (14) com vão livre de 0,80m;
guarda-roupa de solteiro com dimensão de 1,60m x 0,55m e área de utilização com
profundidade de 0,90m, sem se sobrepôr às áreas de utilização de outros mobiliários (15); escrivaninha com 1,10m x 0,61~0,762m de dimensão e altura de 0,75m e
área de utilização de 1,10m x 0,457~0,61m (depois da borda do mobiliário) e cadeira
com dimensões de 0,75m x 0,42~0,56m e altura variando entre 0,356~0,51m (16). A
cama de solteiro com área de utilização mínima de 0,90m, em vermelho, e máxima de
1,50m, para giro do PCR, em verde (17).
Na sala de estar, com a remoção da bancada de apoio para refeição e incorporação da sacada ao cômodo, foi possível inserir um aparador/rack com dimensões de
1,00m x 0,50m (e altura em relação ao piso variando entre 0,40~1,20m) (18); acrescer uma poltrona em relação aos mobiliários do layout da incorporadora, com novas
dimensões e área de utilização que não se sobrepõe às demais (19). Com os ajustes
de dimensionamento de toda a unidade habitacional, a circulação passou dispôr de
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dimensão passível para giro de cadeirante (1,50m) (20). Por fim, o sofá com dimensão
mínima de 1,575m x 1,067m e área de utilização de 1,30m x 0,80m à frente, sem se
sobrepôr às dos outros mobiliários (21).
Figura 106 - Dimensões dos mobiliários da unidade habitacional “B” propostos pela autora
(Apêndice II) (dimensão em centímetro, escala 1:25)
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Figura 107 - Áreas da unidade habitacional “B” depois da simulação de ajuste de projeto em
função do mobiliário proposto pela autora (dimensão em metro, sem escala)
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Figura 108 - Detalhe da cozinha da unidade habitacional “B” depois da simulação de ajuste
de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (dimensão em centímetro, escala
1:25)
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Fonte: Autoria própria
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Figura 109 - Vista A da cozinha da unidade habitacional “B” depois da simulação de ajuste
de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (dimensão em centímetro, escala
1:25)

Fonte: Autoria própria
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Figura 110 - Imagem fotorrealista da vista A da cozinha da unidade habitacional “B” depois
da simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (sem escala)

Fonte: Autoria própria
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Figura 111 - Imagem perspectiva fotorrealista da cozinha da unidade habitacional “B” depois
da simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (sem escala)

Fonte: Autoria própria
Figura 112 - Vista B da cozinha da unidade habitacional “B” depois da simulação de ajuste
de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (dimensão em centímetro, escala
1:25)
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Fonte: Autoria própria
Figura 113 - Imagem perspectiva fotorrealista da entrada da unidade habitacional “B” depois
da simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (sem escala)

Fonte: Autoria própria
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Figura 114 - Imagem perspectiva fotorrealista da sala da unidade habitacional “B” depois da
simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (sem escala)

Fonte: Autoria própria
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Figura 115 - Imagem perspectiva fotorrealista da sala da unidade habitacional “B” depois da
simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (sem escala)

Fonte: Autoria própria

9.2 Análise de Qualidade Arquitetônica da Habitação
A fim de corroborar com os ajustes e critérios propostos pela autora para o
dimensionamento e utilização do mobiliário na simulação de ajuste de projeto, foram
feitas as análises segundo o Método de Avaliação desenvolvido por Pedro (2000).
9.2.1 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo I, conforme consta na Tabela 76, que indica a pontuação obtida por cada ambiente e a pontuação total. Esses critérios consideram o número mínimo de ambientes
necessários para comportar a quantidade de moradores do local.
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Tabela 76 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de espaços do
Anexo I
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Estar, jantar e receber (1)

C

1

1

1

Higiene pessoal (2)

B

2

2

4

Tratamento de roupa (3)

C

1

2

2

Refeições recorrentes (4)

B

2

1

2

Arrumação (5)

C

1

1

1

Área de convivência (6)

A*

3

1

3

Total (Σ Ptt * Pd)

14

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

1,75 (Recomendável)

Nota:
*Consideraram-se os espaços coletivos e áreas de convivência como “espaço exterior privado”.
Fonte: Autoria própria

9.2.2 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados
no Anexo II, conforme consta na Tabela 77. Na referida tabela são indicados os comprimentos dos elementos constantes na cozinha, quarto e corredor, respectivamente,
bancada para preparar alimentos, armário do quarto e roupeiro, além das pontuações
individuais e totais da habitação. Na Figura 116, são destacados os comprimentos
desses elementos na planta do apartamento.
Tabela 77 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Programa de equipamentos do Anexo II
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Bancada da cozinha (1)

2,20m

0

1

0

Armário do quarto (2)

1,13m/hab

3

1

3

Roupeiro corredor (4)

1,22m

1,8

1

1,8

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

4,8
1,6 (Recomendável)
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Fonte: Autoria própria
Figura 116 - Dimensões da bancada da cozinha, armário do quarto e roupeiro do hall de
entrada da unidade habitacional “B” após simulação de ajuste da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Autoria própria

9.2.3 Adequação Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes mobiliáveis
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo III, conforme consta na Tabela 78. Na referida tabela são indicados os comprimentos das paredes mobiliáveis no dormitório da sala e cozinha, além das pontuações individuais e totais da habitação. Na Figura 117, são destacados na cor laranja
os comprimentos das paredes mobiliáveis dos ambientes.
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Tabela 78 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Capacidade - Extensão de paredes mobiliáveis do Anexo III
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dormitório (1)

15,45m

0

2

0

Sala (2)

5,19m

0

1

0

Cozinha (3)

4,34m

0

1

0

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0
0 (Nulo)

Fonte: Autoria própria

Figura 117 - Entensão de paredes mobiliáveis da unidade habitacional “B” após simulação
de ajuste da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Autoria própria

9.2.4 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Área útil
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados
no Anexo IV, conforme a Tabela 79. Na referida tabela são indicadas as áreas dos
recintos, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 118, são
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indicadas as áreas da planta da habitação.
Tabela 79 - Resultado de Análise Espaço funcional: Espaciosidade - Área útil do Anexo IV
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Quartos (1)

25,02m²

1,8

3

5,4

Serviço e Sacada (2)

7,56m²

0

3

0

Sala (3)

11,62m²

0

3

0

Sanitário (4)

12,23m²

3

1

3

Circulação (5)

9,12m²

1,1

2

2,2

Total (Σ Pt * Pd)

10,6

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

0,88 (Mínimo)

Fonte: Autoria própria

Figura 128 - Área útil dos ambientes da unidade habitacional “B” após simulação de ajuste
da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Quarto

Sala

9,03 m²

11,62 m²

Suíte

15,99 m²

Circulação
9,12 m²

Sanit.
6,10 m²

Cozinha
Sanit.

7,56 m²

6,13 m²

Fonte: Autoria própria
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9.2.5 Adequação Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil
Foram analisados os ambientes a partir dos critérios de avaliação indicados no
Anexo V, conforme consta na Tabela 80. Na referida tabela são indicados os diâmetros máximos de circunferências inscritas nos ambientes, além das pontuações individuais e total da residência. Na Figura 119, são indicadas as referidas cincunferências
em planta.
Tabela 80 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Espaciosidade - Dimensão útil do Anexo
V
Item

Resposta

Dormitório (1)

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

3

3

9

Qc - 3,51m

Pt * Pd

Qi - 2,80m
Cozinha (2)

2,06m

3

3

9

Sala (3)

3,34m

2,5

3

7,5

Vestíbulo de entrada (4)

1,28m

1,25

1

1,25

Circulação (5)

1,63m

3

1

3

Total (Σ Pt * Pd)

29,75

Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

2,7 (Ótimo)

Fonte: Autoria própria

Figura 119 - Dimensão útil dos ambientes da unidade habitacional “B” após simulação de
ajuste da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Quarto

Sala

2,80 m

3,34 m

Suíte
3,51 m

Circulação
1,63 m

Cozinha
2,06 m

Entrada
1,28 m
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9.2.6 Adequação Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos de avaliação indicados
no Anexo VI, conforme consta na Tabela 81. Na referida tabela são indicados os ambientes, além das pontuações individuais e total da residência, referentes ao atendimento de dez itens exigidos. Na Figura 120, são indicados problemas quanto a essas
exigências, em vermelho, na planta da habitação.
Tabela 81 - Resultado de Análise Espaço-funcional: Funcionalidade - Funcionalidade do
Anexo VI
Item
1

Requisito

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Verdadeiro

1

2

2

Verdadeiro

1

1

1

Verdadeiro

1

1

1

para realizar atividade Verdadeiro

1

1

1

Falso

0

1

0

Verdadeiro

1

1

1

Verdadeiro

1

3

3

Falso*¹

0

3

0

Camadas afastadas

Resposta

Pt * Pd

de obstáculos
Cuba, bancada de
2

preparação de alimentos e fogão em
sequência
Planos de trabalho de

3

0,40m de cada lado
da cuba da pia
Plano de trabalho

4

na posição sentada
Plano de trabalho de
5

0,20m de cada lado
do fogão
Porta da geladeira
não esta em conflito

6

com outros equipamentos ou porta de
acesso
Espaço para refei-

7

ções recorrentes sem
sobreposição a outros
espaços funcionais

8

Espaço para tratamento de roupa
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Item

Requisito

Resposta

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

Verdadeiro

1

2

2

Verdadeiro

1

2

2

Não existem conflitos
12

entre portas e compartimentos
Satifeitas as distân-

13

cias mínimas entre
equipamentos sanitários de 0,40m frontais

Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

13
0,76 (Mínimo)

Nota:
*¹ considerou-se apenas o espaço para passar a roupa a ferro, já que o empreendimento dispõe de lavanderia coletiva para lavagem e secagem de roupa;
Os elementos de avaliação 9-11 não encontram-se na Tabela 81 por não se aplicarem a unidade habitacional “B”.
Fonte: Autoria própria

Figura 120 - Problemas quanto a funcionalidade da unidade habitacional “B” após simulação
de ajuste da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Legenda:
Problemas
Fonte: Autoria própria
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9.2.7 Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos de avaliação indicados
no Anexo VII, conforme consta na Tabela 82. Na referida tabela são indicados os requisitos e pontuações individuais e total da residência. Na Figura 121, são indicados
de modo gráfico, por meio de setas, as questões relativas à privacidade envolvidas
nos requisitos.
Tabela 82 - Resultado de Análise Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos do Anexo VII
Item

Requisito

Resposta

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

C

1

1

1

B

2

1

2

B

2

1

2

B

2

1

2

Sala/cozinha não tem
acesso a instalações
1

sanitárias por circulação separada de
quartos
Quartos tem acesso a
instalações sanitárias

2

por circulação que
pode ser separada de
sala/cozinha
Quarto tem acesso à
porta de entrada/saí-

3

da por circulação que
pode ser separada da
sala
Cozinha tem acesso
direto à porta de entra-

4

da/saída por circulação
que pode ser separada
da sala sem passar
pela zona dos quartos
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Item

Requisito

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

2

1

Pt * Pd

Sala tem acesso à porta de entrada/saída por
5

circulação separada

B

2

e que não passa pelo
quarto
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

9
1,8 (Recomendável)

Fonte: Autoria própria

Figura 121 - Privacidade entre compartimentos da unidade habitacional “B” após simulação
de ajuste da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Legenda:
Sala/cozinha x instalações sanitárias;
Quarto x instalações
sanitárias;
Quarto x entrada/saída;
Cozinha x entrada/saída;
Sala x entrada/saída.
Fonte: Autoria própria
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9.2.8 Articulação: Acessibilidade - Relações entre espaços
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo VIII, conforme consta na Tabela 83. Na referida tabela são indicados os requisitos e pontuações individuais e total da residência. Na Figura 122, são
indicados de modo gráfico a extensão dos espaços para circulação dos ambientes.
Tabela 83 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Relação entre os espaços do
Anexo VIII
Item

Resposta

Extensão entre quarto e sanitário

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

4,14m

3

1

3

2,81m

3

1

3

(1)
Extensão entre cozinha e porta de
entrada/saída (3)
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

6
3 (Ótimo)

Nota:
Os elementos de avaliação 2, 4 e 5 não se encontram na Tabela 83 por não se aplicarem à
unidade habitacional “B”.
Fonte: Autoria própria
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Figura 122- Acessibilidade - relações entre espaços da unidade habitacional “B” após simulação de ajuste da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Autoria própria

9.2.9 Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de mobilidade e em cadeira
de rodas
Foram analisados os ambientes a partir dos requisitos e critérios de avaliação
indicados no Anexo IX, conforme consta na Tabela 84. Na referida tabela são indicados os requisitos, critérios e pontuações individuais e total da residência. Na Figura
123, são indicados de modo gráfico os espaços para circulação nos ambientes.
Tabela 84 - Resultado de Análise Articulação: Acessibilidade - Utentes condicionados de
mobilidade do Anexo IX
Item

Resposta

Pontuação

Ponderação

(Pt)

(Pd)

Pt * Pd

Dimensão útil da cozinha (1)

1,41m

2,6

1

2,6

Dimensão útil da instalação sanitá-

1,37m

2,4

1

2,4

1,28m

1,9

1

1,9

ria principal (2)
Dimensão útil do vestíbulo de entrada (3)
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Item

Resposta

Dimensão útil de espaços de circu-

Pontuação

Ponderação

Pt * Pd

(Pt)

(Pd)

1,63m

3

1

3

A

3

3

9

A

3

3

9

lação (4)
No apartamento não existem
desníveis de pavimento com altura
superior a 0,02m (5)
No apartamento existem vão de
acesso a compartimentos com
largura útil inferior a 0,80m (6)
Total (Σ Pt * Pd)
Valor de desempenho (Total ÷ ΣPd)

27,9
2,79 (Ótimo)

Fonte: Autoria própria

Figura 123 - Acessibilidade - utentes condicionados de mobilidade da unidade habitacional
“B” após simulação de ajuste da proposta da autora (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Autoria própria

Comentários:
O ajuste realizado resultou na melhora de 5 dos 9 indicadores do Método de
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Avaliação (PEDRO, 2000) adotado: programa de equipamentos, área útil, dimensão
útil, funcionalidade e utentes condicionados de mobilidade e em cadeira de rodas como pode ser visto no Gráfico 7. Apenas um indicador obteve valor de desempenho
abaixo do mínimo após a simulação de ajuste - extensão de paredes mobiliáveis -,
mesmo apresentando resultado, em metros maior, do que na planta original (total
24,98m e 13,30m, respectivamente).
Gráfico 7 - Resumo dos indicadores analisados na unidade habitacional “B” antes e depois
da simulação de ajuste da proposta da autora
critério de
avaliação
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Legenda:
antes da simulação

depois da simulação de ajuste da proposta da autora

mesmo valor de desempenho antes e depois da simulação
Fonte: Autoria própria

218

O acréscimo de 89,29% de área - 30,92m² a mais de área útil do projeto - possibilitou comportar os mobiliários com os critérios propostos, acrescentar mais mobiliários a fim de atender mais satisfatoriamente à demanda dos utentes, solucionar
problemas quanto a sobreposição de área de utilização dos mobiliários e layout, melhor a circulação por entre os mobiliários e/ou paredes, além de proporcionar espaços
flexíveis e acessíveis.
O aumento das áreas dos ambientes, na Tabela 85, passa a representar uma
área de 21,85m² por morador, valor este classificado como “ótimo” por Boueri Filho
(2014). A Figura 123 apresenta as dimensões necessárias para que a unidade habitacional “B” atinja o desempenho simulado.
Tabela 85 - Quadro de áreas da unidade habitacional “B” - comparativo entre projeto original
e simulações
Área útil

Área útil da simulação de

Área útil da simulação de

original (m²)

cumprimento de Norma

ajuste de Norma -

(m²)

proposta da autora (m²)

7,40

9,20

15,99

2,70

3,92

6,13

5,36

7,52

9,03

Sala de estar

6,06

7,31

11,62

Sacada

2,44

2,44

Sanitário

2,82

3,92

6,10

Cozinha

4,87

7,09

7,56

Circulação

2,98

2,97

9,12

Total

34,63

44,36

65,55

11,54

14,79

21,85

Ambiente
Dormitório
casal
Sanitário suíte
Dormitório
para uma
pessoa

social

Área útil por
morador
(m²/hab)
Fonte: Autoria própria
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Figura 124 - Áreas da unidade habitacional “B” depois da simulação de ajuste de projeto em
função do mobiliário proposto pela autora (dimensão em metro, sem escala)

Fonte: Autoria própria

9.3 Escala de avaliação dimensional da habitação
Após a pesquisa e análises desenvolvidas sobre os mobiliários da habitação e
sua capacidade dimensional, pôde-se estabelecer uma escala que avalie esta capacidade. Esta aplicação baseou-se no nível de desempenho dos indicadores do Método
de Avaliação (PEDRO, 2000) e na proposta de adequação dos critérios dimensionais mínimos dos mobiliários da Norma de Desempenho desenvolvida pela autora, ou
seja, qualitativa e quantitativamente.
Na Tabela 86, tem-se os índices de avaliação dos cômodos e as áreas referentes a eles. Estabeleceu-se, para o índice mínimo, as áreas dos mobiliários e de
utilização presentes atualmente na NBR 15575 (ABNT, 2013), respeitando a não-sobreposição das áreas de utilização dos mobiliários - como realizado na Análise de
atendimento aos critérios da Norma NBR 15575 (ABNT, 2013), no item 8.4.5 - e apre-
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sentado na Tabela 85.
O resumo dos resultados das análises realizadas no item 9.2 - Análise de Qualidade Arquitetônica da Habitação, apresentado no Gráfico 7, pôde firmar a área mínima necessária para os cômodos atingirem o índice “D” da Tabela 86. Estas áreas
advém das dimensões mínimas, determinadas pela autora, para os mobiliários e suas
áreas de utilização, encontradas nos Apêndices II e III. Os índices subsequentes apresentam acréscimo de áreas para as maiores dimensões dos mobiliários, utilização e
circulação.

Dormitório casal
(m²)

> 16,50

15 a 16,50

12 a 15

10 a 12

8 a 10

6a8

<6

Índice

A

B

C

D

E

Fonte: Autoria própria

F

G

<6

6a8

8 a 10

10 a 14,33

14,33 a 16

16 a 21,05

> 21,05

Dormitório
para duas
pessoas
(m²)

< 6,20

6,20 a 8

8a9

9 a 10,33

10,34 a 11,36

> 11,37

Domitório
para uma
pessoa (m²)

< 4,46

4,46 a
7,09
< 2,32

6,08 a
6,69
4,63 a
6,08
3,92 a
4,62
2,32 a
3,92

11,30 a
12,43
9a
11,30
7,09 a 9

> 6,69

> 12,43

Fazer a
Cozinha higiene
(m²)
pessoal
(m²)

< 2,00

< 4,11

< 5,29

Lavar,
secar e
Sala de
Alimentar
passar
Estar (m²)
(m²)
roupas
(m²)
> 15,51
> 27,85
14,10 a
20,55 a
> 7,70
15,51
27,85
13,20 a
13,25 a
7,70
14,10
20,55
11,62 a
7 a 7,70
8,38 a 13,25
13,20
7,31 a
6a7
6,21 a 8,38
11,62
4,11 a
2a6
5,29 a 6,21
7,31

< 0,77

0,77 a 1,35

1,35 a 1,50

1,50 a 2,25

2,25 a 3,50

> 3,50

Estudar,
ler, costurar (m²)
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Tabela 86 - Índice de avaliação dimensional da habitação - área útil (m²) / cômodo
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10 PROPOSTA DE REDAÇÃO PARA O TEXTO DA NORMA NBR 15575 QUANTO
ÀS QUESTÕES ERGONÔMICAS DA HABITAÇÃO
Propõe-se alteração no corpo de texto da Norma, no Requisito 16.2, para inserção das propostas realizadas pela autora. Abaixo, apresenta-se o texto proposto.
16.2 Requisito - Disponibilidade mínima de espaços para uso e operação
da habitação
Apresentar espaços mínimos dos ambientes da habitação compatíveis com as
necessidades humanas para execução plena das atividades domésticas e essenciais.
16.2.1 Critério - Disponibilidade mínima de espaços para uso e operação
da habitação
Para os projetos de arquitetura das unidades habitacionais, deve-se prever, no
mínimo, a disponibilidade de espaços nos cômodos capaz de atender às atividades
domésticas essenciais e às dimensões mínimas dos mobiliários, utilização e circulação, em planta e corte, estabelecidas na Tabela 87.
16.2.2 Método de Avaliação
Deve-se verificar, em projeto, o cumprimento das dimensões mínimas previstas
na Tabela 87 para os mobiliários e espaços de utilização e circulação de pessoas.
Quanto às áreas totais dos cômodos, recomenda-se o atendimento do índice mínimo
“D” da Escala de Avaliação Dimensional da Habitação, conforme apresentado na Tabela 88.
Tabela 87 - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário
e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

A autora
Dimensão

Utilização

H= 0,40~1,20m (cabiGuarda-roupa
Dormitório de
casal

des)

P= 0,90m

1,80~1,95m x 0,55m
Cama de casal

1,30m x 1,981m

1,50m e 0,90m (laterais)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

0,50m x 0,60m
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Cômodo

Mobiliário

A autora
Dimensão

Guarda-roupa

H= 0,40~1,20m (cabides)

P= 0,90m

1,80~1,95m x 0,55m

Dormitório
para duas

Utilização

Cama de solteiro

1,50m (giro)
0,914m x 1,98m

pessoas

0,66~2,337m (laterais)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

Guarda-roupa

H= 0,40~1,20m (cabi-

Dormitório

des)

para uma

1,60m x 0,55m

pessoa

Cama de solteiro

0,914m x 1,98m

0,50m x 0,60m
P= 0,90m
0,90~1,50m (giro)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

0,50m x 0,60m

P= 0,25m (baixo)
Armário

P= 0,50m (alto)

P= 1,219m (considerar

H= 0,076m (do chão)

mais 0,61~0,762m para

H= 0,40~1,20m (prate-

circulação)

leiras)
Geladeira

0,48~0,60m x 0,55m

0,914m x 1,20m
P= 1,016m (considerar

Cozinha

Fogão

0,60m x 0,65m

mais 0,762~0,914m
para circulação)

Apoio sobre a pia

1,60m x 0,65m

1,60m x 1,20~2,478m

H= 0,73~0,813m

(inclui circulação)

Apoio para refeição
(duas pessoas)

P= 0,914m (considerar,
1,524m x 0,55m

para cadeirante, pro-

H= 0,75~0,85m

fundidade mínima de
0,50m abaixo da superfície de apoio)
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0,80m x 1,20m (consiLavatório

H= 0,81~1,092m

derar mais 0,762m para

0,50m x 0,406~0,61m

circulação)
0,25m (abaixo da bancada)

Fazer higiene
pessoal

Chuveiro e box

1,372m x 0,914m

0,80m x 1,20m
1,20m x 0,80m (à fren-

Vaso sanitário de cai-

0,60m x 0,70m

xa acoplada
Lavar, secar

0,80m x 1,20m (lateral)

Tanque

0,54m x 0,53m

e passar
roupas

te) ou

1,20m x 0,80m

H= 0,50m
Máquina de lavar

0,60m x 0,65m

Sofá de dois ou três

1,575~1,727m x

lugares

1,00m x 1,20m

1,067~1,219m (dois
lugares, inclui espaço a
frente para os pés)

1,30m x 0,80m

2,286~2,438m x
1,067~1,219m (três

Sala de Estar

lugares, inclui espaço a
frente para os pés)
Armário/ estante/ rack/

H= 0,40~1,20m

criado-mudo

1,00m x 0,50m

Poltrona
Mesa de jantar
Alimentar
Cadeira

0,90m x 1,067~1,219m

0,90m x 0,762~0,914m

1,219m x 1,372m

0,80~2,438m (de cada

H= 0,75~0,85m

lado a depender da dis-

0,75m x 0,457~0,61m

posição do ambiente)

H= 0,75m

Estudar, ler,
escrever,

P= 0,914~1,016m

Escrivaninha

1,10m x 0,61~0,762m

costurar,
1,10m x 0,457~0,61m

reparar e
0,75m x 0,42~0,56m

guardar objetos diversos

Cadeira

H= 0,356~0,51m

(opcional)
Onde:
H: altura
P: profundidade.
Fonte: Autoria própria

Dormitório casal
(m²)

> 16,50

15 a 16,50

12 a 15

10 a 12

8 a 10

6a8

<6

Índice

A

B

C

D

E

Fonte: Autoria própria

F

G

<6

6a8

8 a 10

10 a 14,33

14,33 a 16

16 a 21,05

> 21,05

Dormitório
para duas
pessoas
(m²)

< 6,20

6,20 a 8

8a9

9 a 10,33

10,34 a 11,36

> 11,37

< 4,46

4,46 a
7,09
< 2,32

6,08 a
6,69
4,63 a
6,08
3,92 a
4,62
2,32 a
3,92

11,30 a
12,43
9a
11,30
7,09 a 9

> 6,69

> 12,43

Fazer a
Domitório
Cozinha higiene
para uma
(m²)
pessoal
pessoa (m²)
(m²)

< 2,00

2a6

6a7

7 a 7,70

7,70

> 7,70

Lavar,
secar e
passar
roupas
(m²)

< 4,11

4,11 a 7,31

> 15,51
14,10 a
15,51
13,20 a
14,10
11,62 a
13,20
7,31 a
11,62

Sala de
Estar (m²)

2,25 a 3,50

> 3,50

Estudar,
ler, costurar (m²)

< 5,29

5,29 a 6,21

6,21 a 8,38

< 0,77

0,77 a 1,35

1,35 a 1,50

8,38 a 13,25 1,50 a 2,25

> 27,85
20,55 a
27,85
13,25 a
20,55

Alimentar
(m²)
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Tabela 88 - Índice de avaliação dimensional da habitação - área útil (m²) / cômodo
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11 CONCLUSÕES
O estudo teórico permitiu compreender a relação das atividades a serem desenvolvidas no âmbito doméstico, o mobiliário e o espaço necessário para suprir esta
demanda de forma confortável considerando a permanência do indivíduo na habitação.
A compreensão das limitações físicas dos diferentes usuários contribuiu para
o desenvolvimento de um trabalho que unisse critérios, a fim de aproximá-los e colocá-los em um único contexto de ciclo da vida humana e flexibilidade de adequações
espaciais.
Desta forma, a partir dos requisitos das atividades, mobiliários e equipamentos-padrão, suas áreas de uso e circulação por entre eles, propôs-se a revisão dos critérios da Norma buscando a funcionalidade, ergonomia e acessibilidade do conjunto
que compõe a unidade habitacional.
Este trabalho mostrou que, além de existir defasagem de informação no item
16.2 da NBR 15575/2013 no que se refere ao atendimento de atividades consideradas
essenciais, mais especificamente no item 16.2.1, dos critérios dimensionais dos mobiliários, há discrepância entre os valores referidos e a real necessidade dos usuários.
É necessário pensar no ciclo de vida da habitação e sua relação direta com as
limitações de seu habitante diante do envelhecimento; apresentar soluções com flexibilidade projetual que permitam adequação dos espaços às carências humanas ao
longo dos anos, conferindo universalidade à habitação.
Diante disto, o trabalho buscou garantir a funcionalidade da habitação, no que
se refere aos seus mobiliários, e a capacidade de adequação de espaço quanto à
acessibilidade no porvir. Avança na relação da qualidade da habitação em função dos
mobiliários e espaços, estabelecendo uma resposta mais adequada às necessidades
dos moradores ao longo de seus ciclos de vida.
Os estudos mostraram que, apesar do aumento da produção de habitações
cada vez menores, o tema vem sendo pouco discutido no país, levando-se a buscar
uma literatura de fora do Brasil ou mais antiga para respaldar e corroborar com as análises desenvolvidas. Percebe-se então a necessidade de se voltar à discussões sobre
o tema para que se consiga propor mudanças e melhoras no âmbito habitacional e do
morar, garantindo espaços funcionais, confortáveis, egonômicos e acessíveis.
Tendo isto em vista, espera-se contribuir com respostas quantitativas para inclusão em Norma de critérios dimensionais mínimos e escalas de qualidade do espaço habitacional que melhorem a qualidade projetual visando a qualidade de vida do
morador.
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12 TRABALHOS FUTUROS
Este trabalho vem a contribuir para o avanço na qualidade projetual a partir da
lógica funcional, ergonômica e acessível dos mobiliários habitacionais. Estima-se ter
concentrado e contribuido com informações mais detalhadas, completas e inclusivas
sobre as necessidades, e também limitações, do uso dos mobiliários por seus usufruidores.
A fim de aprofundar os resultados apresentados, sugere-se para trabalhos futuros:
a) verificação pós-ocupação de estudos de caso onde a unidade habitacional
não sofreu alterações projetuais e de marcenaria planejada;
b) verificação do impacto - em custo e ofertas - da revisão da Norma proposta
pela autora para a prática de projetos com o aumento da área útil;
c) verificação da simulação de ajuste da unidade habitacional, realizada pela
autora, através de sistemas generativos.
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ANEXO I - Adequação espaço-funcional - Capacidade - Programa de espaços
Requisitos: As habitações devem conter programas de espaços capazes de
comportar a sua adequada utilização pelo número de utentes determinado pela sua
lotação.
Elementos de avaliação:
1. Espaços de estar, jantar e receber:
Pontuação
a. A habitação contém duas salas (de estar, de jantar);
3
b. A habitação contém uma sala comum em dois espaços que po2
dem ser separados caso os moradores pretendam;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.
1
2. Espaços de higiene pessoal:
a. A habitação contém mais duas instalações sanitárias do que o
exigido no programa mínimo;
b. A habitação contém mais uma instalação sanitária do que o exigido no programa mínimo;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.
3. Espaço de tratamento de roupa (lavagem, secagem, costura,
passar a ferro):
a. A habitação contém um compartimento de serviço (marquise ou
quarto de serviço);
b. A habitação contém um espaço de serviço que pode ser separado caso os moradores pretendam;
c. Nenhuma das condições anteriores.
4. Espaço de refeições recorrentes:
a. A habitação contém um espaço de refeições correntes isolado ou
demarcado, que não se sobrepõe ao espaço de refeições formais;
b. A habitação contém um espaço de refeições correntes integrado
na cozinha;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.
5. Espaços de arrumação:
a. A habitação contém uma despensa e uma arrumação geral;

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
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b. A habitação contém uma despensa ou uma arrumação geral;
c. Nenhuma das condições é satisfeita.
6. Espaços exteriores privados:
a. A habitação contém um espaço exterior privado que permite desenvolver usos de estar e reunir (ex.: terraço, quintal ou jardim);
b. A habitação contém um espaço exterior privado que permite desenvolver usos de serviço ou contato direto com o exterior (ex.: varanda
ou sacada);
c. Nenhuma da condições anteriores é satisfeita.

2
1

3

2
1

Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação
deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.
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Observações:
1. No elemento de avaliação 2, caso exista o desdobramento de uma instalação sanitária em duas com divisão do equipamento, dever ser contabilizada como
apenas uma instalação sanitária;
2. Os elementos de avaliação 7 e 8 (PEDRO, 2000, p. 131) foram retirados por
não se aplicarem às análises de estudo realizadas pela autora. Por consequência, o
total para a somatória das pontuações dos critérios de avaliação são 0 (nulo), 9 (mínimo), 16 (recomendável) e 24 (ótimo);
3. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.3.1.1 da ITA/LNEC n° 5 (PEDRO, 1999,
apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO II - Adequação espaço-funcional - Capacidade - Programa de equipamento
Requisitos: As habitações devem possuir um programa de equipamento fixo,
instalado durante a construção, capaz de comportar a sua adequada utilização pelo
número de utentes determinado pela sua lotação.
Elementos de avaliação:
1. Extensão da bancada de cozinha (inclui bancadas de trabalho, lava-louça,
espaço para fogão e espaço para máquina de lavar louça):

2. Índice de dimensão de roupeiros fixos integrados em quartos (cociente entre
a extensão total de roupeiros com profundidade não inferior a 0.50m e o número de
habitantes da habitação):

4. Dimensão total de roupeiros fixos integrados em espaços de circulação (vestíbulo de entrada, corredor, hall):
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Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

Para os elementos de avaliação deste indicador, deve-se considerar a quantidade de dormitórios da planta analisada, onde tem-se:
T0 para unidades habitacionais do tipo studio;
T1 para unidades com um dormitório;
T2, dois dormitórios;
T3, três dormitórios;
T4, quatro dormitórios;
T5, cinco dormitórios.
A pontuação (eixo “Y”) dos elementos analisados neste indicador, é determinada pela interseção dos resultados encontrados (eixo “X”), em planta, com a reta
referente à quantidade de dormitórios da unidade habitacional analisada, no gráfico
correspondente.
As dimensões analisadas são em metro (m).
O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pon-
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tuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em
seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

Observações:
1. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.3.1.2 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999,
apud PEDRO, 2000);
2. O item 3 (PEDRO, 2000, p. 133) do elemento de avaliação foi retirado por
não se aplicar às exigências de projeto no Brasil em função do clima local. Por consequência, o total para a somatória das pontuações dos critérios de avaliação são 0
(nulo), 3 (mínimo), 6 (recomendável) e 9 (ótimo).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO III - Adequação espaço-funcional - Capacidade - Extensão de paredes
mobiliáveis
Requisitos: As habitações devem proporcionar uma extensão de paredes mobiláveis capaz de comportar a colocação do mobiliário necessário à sua adequada
utilização pelo número de utentes determinado pela sua lotação.
Elementos de avaliação:
1. Dimensão total de paredes mobiliáveis de quartos (quarto de casal, quartos
duplos e quartos individuais):

2. Dimensão total de paredes mobiliáveis de cozinha e compartimentos de serviço (cozinha, espaço de serviço, marquise e despensa):

3. Dimensão total de paredes mobiliáveis de salas (comum, de estar, de jantar,
de visitas e de família):
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Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

Para os elementos de avaliação deste indicador, deve-se considerar a quantidade de dormitórios da planta analisada, onde tem-se:
T0 para unidades habitacionais do tipo studio;
T1 para unidades com um dormitório;
T2, dois dormitórios;
T3, três dormitórios;
T4, quatro dormitórios;
T5, cinco dormitórios.
A pontuação (eixo “Y”) dos elementos analisados neste indicador, é determinada pela interseção dos resultados encontrados (eixo “X”), em planta, com a reta
referente à quantidade de dormitórios da unidade habitacional analisada, no gráfico
correspondente.
As dimensões analisadas são em metro (m).
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O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em
seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

Observações:
1. Por parede mobilável entende-se uma parede plana com pelo menos 2.00m
de altura que pode ser mobilada em pelo menos 0.60m de profundidade numa extensão não inferior a 0.60m. As paredes condicionas por vãos com altura de peito não
inferior a 0.90m são também contabilizadas em metade da sua extensão;
2. Os elementos de avaliação foram selecionados de modo a verificar se a forma dos compartimentos e a posição dos vãos não condiciona a capacidade de instalar
mobiliário e equipamento na habitação;
3. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.3.1.3 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999,
apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO IV - Adequação espaço-funcional - Espaciosidade - Área útil
Requisitos: As habitações devem conter espaços com áreas capazes de comportar os equipamentos, o mobiliário, e as faixas de circulação necessárias à sua
adequada utilização pelo número de utentes determinado pela sua lotação.
Elementos de avaliação:
1. Área útil de quartos (de dormir, de recreio, de estudo e de trabalho):

2. Área útil da cozinha e compartimentos de serviço (cozinha, despensa, marquise e quarto de serviço):

3. Área útil de salas (comum, de estar, de jantar, de visitas e de família):
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4. Área útil de instalações sanitárias:

5. Área útil de espaços de comunicação e arrumação:

Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

Para os elementos de avaliação deste indicador, deve-se considerar a quantidade de dormitórios da planta analisada, onde tem-se:
T0 para unidades habitacionais do tipo studio;
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T1 para unidades com um dormitório;
T2, dois dormitórios;
T3, três dormitórios;
T4, quatro dormitórios;
T5, cinco dormitórios.
A pontuação (eixo “Y”) dos elementos analisados neste indicador, é determinada pela interseção dos resultados encontrados (eixo “X”), em planta, com a reta
referente à quantidade de dormitórios da unidade habitacional analisada, no gráfico
correspondente.
As dimensões analisadas são em metro quadrado (m²).
O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em
seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

Observações:
1. Em cada um dos elementos de avaliação utiliza-se a soma da área útil dos
espaços indicados;
2. No elemento de avaliação 3), caso existam espaços de circulação obrigatória dentro dos compartimentos, deve ser subtraída à área útil do compartimento uma
faixa de 0.80m de largura em toda a extensão do percurso. A área destes espaços
circulação deve ser adicionada à área dos espaços de comunicação e arrumação utilizada no elemento de avaliação 5;
3. Os elementos de avaliação foram selecionados de modo a verificar se os
conjuntos de compartimentos em que se desenvolvem actividades de permanência
possuem uma área útil adequada. Os compartimentos fora associados em conjuntos
quando neles se desenvolvem actividades de natureza semelhante o que permite diversas formas de associação consoante as opções de projeto;
4. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.3.3.1 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999,
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apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO V - Adequação espaço-funcional - Espaciosidade - Dimensão útil
Requisitos: As habitações devem conter espaços com dimensões capazes de
comportar os equipamentos, o mobiliário, e as faixas de circulação necessários à sua
adequada utilização pelo número de utentes determinado pela sua lotação.
Elementos de avaliação:
1. Dimensão útil (diâmetro) de quartos (casal, duplo e individual):

2. Dimensão útil (diâmetro) da cozinha:

3. Dimensão útil (diâmetro) de salas (comum, de estar, de jantar, de visitas e
de família):

4. Dimensão útil (diâmetro) do vestíbulo de entrada:
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5. Dimensão útil (diâmetro) dos espaços de circulação (corredor, hall):

Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

Para o elemento de avaliação 1, deve-se considerar:
Qc, para quarto de casal;
Qd, para quarto duplo (de solteiro);
Qi, para quarto individual.
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Para os elementos de avaliação 3 e 4, deve-se considerar a quantidade de
dormitórios da planta analisada, onde tem-se:
T0 para unidades habitacionais do tipo studio;
T1 para unidades com um dormitório;
T2, dois dormitórios;
T3, três dormitórios;
T4, quatro dormitórios;
T5, cinco dormitórios.
A pontuação (eixo “Y”) dos elementos analisados neste indicador, é determinada pela interseção dos resultados encontrados (eixo “X”), em planta, com a reta
referente à quantidade de dormitórios da unidade habitacional analisada, no gráfico
correspondente.
As dimensões analisadas são em metro (m).
O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em
seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

Observações:
1. A dimensão útil mínima de um compartimento é determinada pelo diâmetro
da maior circunferência que é possível inscrever na sua planta;
2. Se um elemento de avaliação se aplicar a mais do que um compartimento
da habitação, deve ser determinado individualmente o número de pontos atingido por
cada um dos compartimentos, e depois calculada a média aritmética;
3. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.3.3 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999,
apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO VI - Adequação espaço-funcional - Funcionalidade - Funcionalidade
Requisitos: As habitações devem proporcionar aos utentes adequadas condições no desenvolvimento das funções de uso da habitação.
Elementos de avaliação:
1. Em todos os quartos é possível colocar as camas afastadas de
obstáculos laterais, com as cabeceiras encostadas à parede, e com uma
distância entre o topo da cama e a parede oposta não inferior a 0,50m.

V= 1
F= 0

2. A cuba da pia, a bancada de preparação de alimentos e o fogão encontram-se em sequência, não existindo circulações interpostas ou
obstáculos (ex. geladeira, armário alto ou porta) nos percursos entre eles.

V= 1
F= 0

3. Existem planos de trabalho de ambos os lados da cuba da pia
com uma dimensão mínima de 0,40m¹.

V= 1
F= 0

4. Existem planos de trabalho com altura rebaixada que permite
certas atividades de preparação de refeições sejam realizadas na posição
sentada².

V= 1
F= 0

5. Existem planos de trabalho de cada lado do fogão com uma largura mínima de 0,20m.

V= 1
F= 0

6. A zona de abertura da porta da geladeira não esta em conflito
com as áreas de uso de outro equipamentos (fogão, pia e máquina de
lavar louça) ou com portas de acesso.

V= 1
F= 0

7. Existe um espaço de refeições correntes que não se sobrepõe a
outros espaços funcionais.¹

V= 1

8. Existe um espaço de tratamento de roupa (lavagem, secagem e
passar a ferro) que não se sobrepõe a outros espaços funcionais.²

V= 1
F= 0

F= 0

¹ Caso exista uma mesa de refeições correntes integrada na cozinha, esta condição é considerada satisfeita.
² Neste caso, o espaço de secagem de louça pode ser considerado como plano
de trabalho.
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9. Existe um espaço de secagem de roupa protegido da vista e do
vento excessivo (ex. varal projetado na fachada com elementos de proteção frontais ou marquise).

V= 1
F= 0

10. Existe um espaço de secagem de roupa coberto (ex. varanda
coberta ou marquise).

V= 1
F= 0

12. Não existem conflitos entre portas de acesso a compartimentos
ou a habitação e armários de arrumação fixos.

V= 1
F= 0

13. São satisfeitas as distâncias mínimas entre os equipamentos
sanitários (0,40m frontais para lavatório e vaso sanitário de caixa acoplada).

V= 1
F= 0

Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação
deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

253

Observações:
1. O elemento de avaliação 11 (PEDRO, 2000, p. 145) foi retirado por não se ter
informações suficientes sobre a posição da unidade habitacional em relação ao projeto do empreendimento. Por consequência, o total para a somatória das pontuações
dos critérios de avaliação são 0 (nulo), 10 (mínimo), 17 (recomendável) e 19 (ótimo);
2. Os elementos de avaliação foram seleccionados de modo a verificar as situações que mais frequentemente motivam problemas de funcionalidade na habitação,
nomeadamente, a pormenorização de compartimentos, e a articulação entre elementos de equipamento, mobiliário e vãos;
3. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.3.4 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999
apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO VII - Articulação: Privacidade - Privacidade entre compartimentos
Requisitos: As habitações devem proporcionar privacidade ao nível pessoal e
familiar, pelo modo como se estabelece a relação dos compartimentos entre si.
Elementos de avaliação:
1. Relação entre a zona de sala/cozinha e as instalações sanitárias: Pontuação
a. A sala e a cozinha tem acesso a uma instalação sanitárias através de espaços de circulação separados da zona dos quartos;
3
b. A sala e a cozinha tem acesso a uma instalação sanitárias através
de espaços de circulação que podem ser separados da zona de quartos;
2
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.
1
2. Relação entre os quartos e as instalações sanitárias:
a. Os quartos tem acesso direto à instalação sanitária que os serve
ou através de espaços de circulação separados da zona de sala/cozinha;
b. Os quartos tem acesso à instalação sanitária que os serve através de espaços de circulação que podem ser separados da zona de sala/
cozinha;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.

3
2
1

3. Relação entre os quartos e a porta de entrada/saída da habitação:
a. Os quartos tem acesso à porta de entrada/saída através de espaços de circulação separados da sala;
b. Os quartos tem acesso à porta de entrada/saída através de espaços de circulação que pode ser separados da sala;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.
4.Relação entre a cozinha e a porta de entrada/saída da habitação:
a. A cozinha tem acesso direto à porta de entrada/saída ou através
de espaços de circulação separados da sala que não passam pela zona
de quartos;
b. A cozinha tem acesso à porta de entrada/saída através de espaços de circulação que podem ser separados da sala, e que não passam
pela zona de quartos;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.

3
2
1

3

2
1
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5. Relação entre a sala e a porta de entrada/saída da habitação:
a. A sala tem acesso à porta de entrada/saída através de espaços
de circulação separados que não passam pela zona de quartos;
b. A sala tem acesso à porta de entrada/saída através de outra sala
ou de espaços de circulação que podem ser separados caso os moradores pretendam e que não passam pela zona de quartos;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.

3

2
1

Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação
deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

Observações:
1. A seleção dos elementos de avaliação foi realizada considerando as relações
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entre compartimentos em que mais frequente surgem violações às regras de privacidade;
2. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.4.1.2 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999
apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO VIII - Articulação: Acesibilidade - Relação entre espaços
Requisitos: As habitações devem proporcionar aos utentes uma ligação física
fácil entre espaços funcionais com relações de forte conexão entre si.
Elementos de avaliação:
1. Extensão média dos percursos entre os quartos e a instalação sanitária que
os serve:

2. Extensão do percurso entre a cozinha e o espaço de refeições formais:

3. Extensão do percurso entre a cozinha e a porta de entrada:

4.Extensão entre a cozinha e o espaço de tratamento de roupa:
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5. Extensão do percurso entre os espaços de lavagem de roupa e secagem de
roupa:

Na aplicação dos percursos devem ser estabelecidas as seguintes regras:
1. a extensão do percurso deve ser mantida entre o centro dos compartimentos,
pelo percurso real e mais provável dos utentes evitando o equipamento fixo existente,
mas não considerando a existência de mobiliário;
2. caso existam escadas, devem ser medidas pela sua projeção horizontal e
contabilizadas a dobrar na determinação da extensão dos percursos.
Critério de avaliação:
Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.
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A pontuação (eixo “Y”) dos elementos analisados neste indicador, é determinada pela interseção dos resultados encontrados (eixo “X”), em planta, com a reta
referente à quantidade de dormitórios da unidade habitacional analisada, no gráfico
correspondente.
As dimensões analisadas são em metro (m).
O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em
seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

Observações:
1. Para simplificar a aplicação do indicador não foi contabilizado na extensão
dos percursos o aumento de esforço motivado pelas mudanças de direcção e pela
passagem de portas;
2. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.4.2.2 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999
apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000) e autoria própria.
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ANEXO IX - Articulação: Acesibilidade - Utentes condicionados de mobilidade
Requisitos: As habitações devem permitir o acesso e o uso dos espaços que
as constituem por utentes condicionados de mobilidade.
Elementos de avaliação:
1. Dimensão útil da cozinha:

2. Dimensão útil da instalação sanitária principal:

3. Dimensão útil do vestíbulo de entrada:

4. Dimensão útil de espaços de circulação (corredor, hall) em trechos que sejam previsíveis mudanças de direção (ex. acesso a compartimentos, cotovelos de
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circulação ou locais de inversão de sentido):

5. Desníveis de pavimento:
Pontuação
a. No apartamento não existem desníveis de pavimento com altura
superior a 0,02m (ex. escadas, degraus isolados ou ressaltados);
3
b. Nos percursos de acesso à sala, à cozinha, a um quarto e a uma
instalação sanitária não existem desníveis de pavimento com altura superior a 0,02m (ex. escadas, degraus isolados ou ressaltados);
2
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.
1
6. Dimensão de vãos de acesso a compartimentos:
a. No apartamento não existem vãos de acesso a compartimentos
com uma largura útil inferior a 0,80m;
b. Os vãos de acesso à sala, à cozinha, a um quarto e a uma instalação sanitária tem uma largura útil não inferior a 0,80m;
c. Nenhuma das condições anteriores é satisfeita.
Na aplicação dos elementos de avaliação 1 a 4 devem ser satisfeitas as seguintes regras de medição:
1. a dimensão útil de um compartimento é determinada pelo diâmetro da maior circunferência que é possível inscrever na sua planta;
2. ao inscrever a referida circunferência devem ser considerados os
equipamentos colocados durante a construção (por exemplo, equipamentos sanitários, bancadas de cozinha ou roupeiros fixos);
3. a referida circunferência deve ser inscrita a uma altura de 0,30m
do pavimento, sendo admissível o balanço até 0,30m de alguns elementos
de equipamento (por exemplo, lavatório).
Critério de avaliação:

3
2
1
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Para cada elemento de avaliação, tem-se uma pontuação mínima e máxima. O
Valor de Desempenho atingido para o referido requisito é determinado pelos critérios
abaixo.

Para os elementos de avaliação de 1 a 4, a pontuação (eixo “Y”) dos elementos
analisados neste indicador, é determinada pela interseção dos resultados encontrados (eixo “X”), em planta, com a reta referente à quantidade de dormitórios da unidade
habitacional analisada, no gráfico correspondente.
As dimensões analisadas são em metro (m).
O Valor de Desempenho corresponde à média aritmética ponderada das pontuações dos elementos de avaliação. A pontuação feita em cada elemento de avaliação deve ser multiplicada por sua ponderação, determinada na tabela abaixo. Em
seguida, soma-se seus resultados e divide-se pela somatória das ponderações.

Observações:
1. Os elementos de avaliação foram selecionados de modo a verificar se o
dimensionamento dos compartimentos, a largura dos vãos de porta e a ausência de
desníveis permitem a acessibilidade por utentes condicionados de mobilidade;
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2. Os elementos de avaliação propostos foram obtidos com base numa síntese
das especificações apresentadas no ponto 2.4.2.4 da ITA/LNEC n.º 5 (PEDRO, 1999
apud PEDRO, 2000).
Fonte: PEDRO (2000).
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APÊNDICE I - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário encontrados em lojas de departamento
Cômodo

Mobiliário

Lojas
Magazine Luiza

Americanas

1,572m x 0,47m

1,595m x 0,55m

cama casal padrão

cama casal padrão

Criado-mudo

0,38m x 0,40m

0,40m x 0,38m

Dormitório

Guarda-roupa

1,572m x 0,47m

1,595m x 0,55m

para duas

Cama de solteiro

cama solteiro padrão

cama solteiro padrão

Dormitório de Guarda-roupa
casal

Cama de casal

pessoas

Criado-mudo

0,38m x 0,40m

0,40m x 0,38m

Dormitório

Guarda-roupa

1,572m x 0,47m

1,595m x 0,55m

para uma

Cama de solteiro

cama solteiro padrão

cama solteiro padrão

0,38m x 0,40m

0,40m x 0,38m

*

*

Geladeira

0,691m x 0,616m

0,621m x 0,741m

Fogão

0,515m x 0,603m

0,51m x 0,60m

Apoio sobre a pia

x

x

Apoio para refeição

x

x

x

x

x

x

x

x

0,47m x 0,42m

0,51m x 0,51m

0,569m x 0,665m

0,63m x 0,69m

1,20m x 0,70m

1,20m x 0,70m

0,80m x 0,42m

0,90m x 0,30m

Poltrona

0,70m x 0,62m

0,78m x 0,65m

Mesa de jantar

1,20m x 0,80m

1,20m x 0,80m

Cadeira

0,46m x 0,42m

0,46m x 0,42m

pessoa

Criado-mudo
Armário

Cozinha

(duas pessoas)
Lavatório
Fazer higiene Chuveiro e box
pessoal

Vaso sanitário de caixa acoplada

Lavar, secar
e passar

Tanque
Máquina de lavar

roupas
Sofá de dois ou três
lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Alimentar

265

APÊNDICE I - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário encontrados em lojas de departamento
Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha

0,80m x 0,50m

0,80m x 0,45m

Cadeira

0,46m x 0,42m

0,46m x 0,42m

costurar,
reparar e
guardar objetos diversos
(opcional)
Fonte: Autoria própria.
Onde:
x: mobiliário/equipamentos fixos de tamanhos padronizados pelo mercado e/ou já entregues
pela construtora;
-: não vende este mobiliário/eletroméstico;
*: mobiliário com dimensões não especificadas em norma.
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APÊNDICE I - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário encontrados em lojas de departamento
Cômodo

Mobiliário

Lojas
Casas Bahia

Mobly

1,63m x 0,465m

1,61m x 0,53m

cama casal padrão

cama casal padrão

Criado-mudo

0,40m x 0,335m

0,40m x 0,36m

Dormitório

Guarda-roupa

1,63m x 0,465m

1,61m x 0,53m

para duas

Cama de solteiro

cama solteiro padrão

cama solteiro padrão

Dormitório de Guarda-roupa
casal

Cama de casal

pessoas

Criado-mudo

0,40m x 0,335m

0,40m x 0,36m

Dormitório

Guarda-roupa

1,63m x 0,465m

1,61m x 0,53m

para uma

Cama de solteiro

cama solteiro padrão

cama solteiro padrão

0,40m x 0,335m

0,40m x 0,36m

*

*

Geladeira

0,611m x 0,7141m

-

Fogão

0,527m x 0,625m

-

Apoio sobre a pia

x

x

Apoio para refeição

x

x

x

x

x

x

x

x

Tanque

0,52m x 0,52m

-

Máquina de lavar

0,59m x 0,665m

-

Sofá de dois ou três

1,28m x 0,74m

1,20m x 0,54m

0,70m x 0,45m

0,82m x 0,36m

Poltrona

0,76m x 0,82m

0,82m x 0,70m

Mesa de jantar

1,20m x 0,80m

1,20m x 0,80m

Cadeira

0,44m x 0,45m

0,42m x 0,56m

pessoa

Criado-mudo
Armário

Cozinha

(duas pessoas)
Lavatório
Fazer higiene Chuveiro e box
pessoal

Vaso sanitário de caixa acoplada

Lavar, secar
e passar
roupas

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Alimentar
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APÊNDICE I - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário encontrados em lojas de departamento
Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha

0,76m x 0,53m

0,80m x 0,45m

Cadeira

0,46m x 0,54m

0,46m x 0,54m

costurar,
reparar e
guardar objetos diversos
(opcional)
Fonte: Autoria própria.
Onde:
x: mobiliário/equipamentos fixos de tamanhos padronizados pelo mercado e/ou já entregues
pela construtora;
-: não vende este mobiliário/eletroméstico;
*: mobiliário com dimensões não especificadas em norma.
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APÊNDICE II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Cômodo

Mobiliário

A autora
Dimensão

Utilização

H= 0,40~1,20m (cabiGuarda-roupa
Dormitório de
casal

des)

P= 0,90m

1,80~1,95m x 0,55m
Cama de casal

1,30m x 1,981m

1,50m e 0,90m (laterais)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

Guarda-roupa

H= 0,40~1,20m (cabides)

P= 0,90m

1,80~1,95m x 0,55m

Dormitório
para duas

0,50m x 0,60m

Cama de solteiro

1,50m (giro)
0,914m x 1,98m

pessoas

0,66~2,337m (laterais)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

Guarda-roupa

H= 0,40~1,20m (cabi-

Dormitório

des)

para uma

1,60m x 0,55m

pessoa

Cama de solteiro

0,914m x 1,98m

0,50m x 0,60m
P= 0,90m
0,90~1,50m (giro)
H= 0,46m

Criado-mudo

0,50m x 0,50m

0,50m x 0,60m
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APÊNDICE II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
P= 0,25m (baixo)
Armário

P= 0,50m (alto)

P= 1,219m (considerar

H= 0,076m (do chão)

mais 0,61~0,762m para

H= 0,40~1,20m (prate-

circulação)

leiras)
Geladeira

0,48~0,60m x 0,55m

0,914m x 1,20m
P= 1,016m (considerar

Cozinha

Fogão

0,60m x 0,65m

mais 0,762~0,914m
para circulação)

Apoio sobre a pia

1,60m x 0,65m

1,60m x 1,20~2,478m

H= 0,73~0,813m

(inclui circulação)

Apoio para refeição
(duas pessoas)

P= 0,914m (considerar,
1,524m x 0,55m

para cadeirante, pro-

H= 0,75~0,85m

fundidade mínima de
0,50m abaixo da superfície de apoio)
0,80m x 1,20m (consi-

Lavatório

H= 0,81~1,092m

derar mais 0,762m para

0,50m x 0,406~0,61m

circulação)
0,25m (abaixo da bancada)

Fazer higiene
pessoal

Chuveiro e box

1,372m x 0,914m

0,80m x 1,20m
1,20m x 0,80m (à fren-

Vaso sanitário de cai-

0,60m x 0,70m

xa acoplada
Lavar, secar

Tanque

e passar
roupas

te) ou
0,80m x 1,20m (lateral)

0,54m x 0,53m

1,20m x 0,80m

H= 0,50m
Máquina de lavar

0,60m x 0,65m

1,00m x 1,20m
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APÊNDICE II - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e de dimensões mínimas de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Sofá de dois ou três
lugares

1,575~1,727m x
1,067~1,219m (dois
lugares, inclui espaço a
frente para os pés)

1,30m x 0,80m

2,286~2,438m x
1,067~1,219m (três

Sala de Estar

lugares, inclui espaço a
frente para os pés)
Armário/ estante/ rack/

H= 0,40~1,20m

criado-mudo

1,00m x 0,50m

Poltrona
Mesa de jantar
Alimentar
Cadeira

0,90m x 1,067~1,219m

0,90m x 0,762~0,914m

1,219m x 1,372m

0,80~2,438m (de cada

H= 0,75~0,85m

lado a depender da dis-

0,75m x 0,457~0,61m

posição do ambiente)

H= 0,75m

Estudar, ler,
escrever,

P= 0,914~1,016m

Escrivaninha

1,10m x 0,61~0,762m

costurar,
1,10m x 0,457~0,61m

reparar e
0,75m x 0,42~0,56m

guardar objetos diversos

Cadeira

H= 0,356~0,51m

(opcional)
Fonte: Autoria própria.
Onde:
H: altura
P: profundidade.
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APÊNDICE III - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e área mínima de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
A autora
Cômodo

Mobiliário

Dormitório de Guarda-roupa
casal

Área mínima do mobili-

Área mínima do

ário (m²)

cômodo (m²)

2,61

Cama de casal

8,93

Criado-mudo¹

0,55

Dormitório

Guarda-roupa

2,61

para duas

Cama de solteiro

13,39

pessoas

Criado-mudo¹

0,55

Dormitório

Guarda-roupa

2,26

para uma

Cama de solteiro

3,59

Criado-mudo¹

0,55

Armário²

2,96

Geladeira

1,36

Fogão

1,61

Apoio sobre a pia

2,96

Apoio para refeição

2,23

pessoa

Cozinha

11,54

16,00

5,85

9,00

(duas pessoas)
Lavatório
Fazer higiene Chuveiro e box
pessoal

Vaso sanitário de cai-

1,04
2,21

4,63

1,38

xa acoplada
Lavar, secar
e passar

Tanque

1,25

Máquina de lavar

1,59

2,84

roupas
Sofá de dois ou três

2,72~3,48

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/

1,41

5,78~6,54

criado-mudo

Alimentar

Poltrona

1,65

Mesa de jantar

8,38

Cadeira

8,38
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APÊNDICE III - Tabela de móveis e equipamentos-padrão e área mínima de mobiliário e utilização resultado de análise da autora
Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha

costurar,
1,17

reparar e

1,17

guardar objetos diversos

Cadeira

(opcional)
Fonte: Autoria própria.
¹ Considerou-se que a área do criado-mudo pertence a mesma área de utilização da cama;
² Considerou-se que o armário encontra-se sob e/ou sobre a bancada da pia.
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APÊNDICE IV - Critérios utilizados para identificação dos empreendimentos selecionados
Para a seleção de apartamentos do mercado imobiliário na cidade de São
Paulo, pesquisou-se as tipologias mais frequentes de lançamentos residenciais entre
2012 e 2016 na cidade, como mostra o Gráfico 8.
n° de
unidades tipo

n° de
Gráfico 8 - Lançamentos residenciais (verticais
e horizontais)
no Município de São Paulo
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tipo
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2 dorm.
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3
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Percebe-se que, neste período, as tipologias de 1 e 2 dormitórios, juntas, representaram 72,48% dos lançamentos residenciais no município de São Paulo. Destaca-se a tipologia de 2 dormitórios com maior número de unidades tipo lançadas no
período retratado.
Outra fotor relevante para a seleção das tipologias para os estudos de caso foi
a formação familiar, que sofreu transformações ao longo dos anos, como podemos ver
no Gráfico 9.
Gráfico 9 - Distribuição percentual dos arranjos residentes em domicílios particulares, por
tipo de arranjo e de núcleo familiar no Brasil e na Região Metropolitana de São Paulo
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Nota:
*¹ No gráfico, em Brasil, o item foi adaptado com a associação dos itens “outros tipos de
arranjo com parentesco” e “multipessoal sem parentesco”;
*² no gráfico, em Brasil, o item, ao invés de “chefe sem cônjuge com filho(s)”, traz “mulher
sem cônjuge com filho(s)”.

Com isso, percebe-se que os apartamentos de 1 e 2 dormitórios atendem a
maior parte dos arranjos familiares da Região Metropolitana de São Paulo nos anos
de 2017-18, quando estabelece-se que:
• para “casal sem filho” e “unipessoal”, um apartamento com um dormitório
atende às necessidades, representado por 32,4% dos domicílios particulares;
• “demais (com parentes ou agregados)”, “chefe sem cônjuge com filho(s)”
e “casal com filhos” com um apartamento de, pelo menos, dois dormitórios
atende à demanda.
Ainda nos arranjos familiares, deve-se considerar a taxa de fecundidade (Gráfico 10), a fim de complementar as informações supracitadas, já que a quantidade de
dormitórios e camas irá definir a tipologia a ser estudada.
Gráfico 10 - Taxa de fecundidade no Brasil
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Conclui-se então que, sendo as famílias atualmente compostas por chefes,
com ou sem cônjuge, com um ou dois filhos (Gráfico 10), um apartamento de dois dormitórios (um com cama de casal e um com duas camas de solteiro) ou três dormitórios
(um com cama de casal e dois com uma cama de solteiro cada) atenderia à demanda.
A escolha da tipologia de dois dormitórios definiu-se a pelo número de unidades
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tipo lançadas nos últimos anos.
Figura 133 - Fluxo de seleção de tipologia para estudos de caso

revisão bibliográfica:
NBR 15575-1
NBR 9050
Desenho Universal
GURGEL, Miriam
PRONK, Emile
PANERO; ZELNIK
PEREIRA et al.

tabela:
compilação de informações encontradas
na pesquisa bibliográfica para unificação de
critérios

mercado:
análise das dimensões
dos equipamentos mobiliários disponíveis

ergonomia física:
comparação dos
critérios da NBR
15575-1/2013 com
exigências de outras
normas e estudos
técnicos sobre ergonomia física

Fonte: Autoria própria.

proposta:
dimensões mínimas
para mobiliários e
espaços habitacionais
com base nos estudos
realizados

objetivo:
propor requisitos e critérios referentes às dimensões do mobiliário habitacional
presente na norma NBR 15575 (ABNT, 2013), contemplando fatores relacionados à
ergonomia física e normas de acessibilidade, como contribuição à criação de ambientes com dimensões mínimas que permitam seu uso de modo pleno.
conclusões:
análise dos resultados
conclusões e contribuições

análise:
análise de estudos de
caso com a norma
atual e proposta
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APÊNDICE V - Tabela de móveis e equipamentos-padrão - e dimensões mínimas de utilização
Cômodo

Mobiliário

Guarda-roupa
Dormitório de
casal

Utilização
ABNT (2020)

São Paulo (2010)

H= 0,40~1,40m

cabide H= 0,40~1,20m

cabide H= 0,80~1,20m

0,80m (passagem)

0,90m (passagem)
Cama de casal

1,50m e 0,90m (laterais)

0,80m x 1,20m (lateral)

H= 0,46m
Criado-mudo

-

-

Guarda-roupa

H= 0,40~1,40m

cabide H= 0,40~1,20m

Dormitório

cabide H= 0,80~1,20m

0,80m (passagem)

para duas

0,90m (passagem)
H=0,46m / 1,50m (giro)

0,80m x 1,20m

Criado-mudo

-

-

Guarda-roupa

H= 0,40~1,40m

cabide H= 0,40~1,20m

Dormitório

cabide H= 0,80~1,20m

0,80m (passagem)

para uma

0,90m (passagem)

pessoas

pessoa

Cama de solteiro

Cama de solteiro
Criado-mudo
Armário

H=0,46m / 1,50m (giro)

0,80m x 1,20m

H= 0,40~1,40m

H= 0,40~1,20m

P= 0,25~0,60m

P= 0,50m

Geladeira

-

1,20m x 0,80m

Fogão

-

1,20m x 0,80m
0,80m x 1,20m

Cozinha
Apoio sobre a pia

H= 0,73~0,85m

0,25m (abaixo da bancada)
H= 0,85m

Apoio para refeição
(duas pessoas)

H=0,75~0,85m

-

P=0,50m
1,20m x 0,80m

Lavatório

0,80m x 1,20m (à frente)

0,25m (abaixo da ban-

Fazer higiene

cada)

pessoal

H=0,80m
Chuveiro e box

0,90m x 0,95m

0,95m x 0,90m (box)

Vaso sanitário de cai-

0,80m x 1,20m

0,80m x 1,20m

xa acoplada

(ao lado)
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Lavar, secar

Tanque

-

e passar
roupas

1,20m x 0,80m
H=0,50m

Máquina de lavar

-

0,80m x 1,20m

Sofá de dois ou três

-

1,20m x 0,80m

H= 0,40~1,20m

H= 0,40~1,20m

P= 0,50m

P= 0,50m

-

-

L= 0,80m

-

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona
Mesa de jantar

H= 0,75~0,85m
Alimentar

0,47~0,51m x 0,75m
Cadeira

H= 0,41~0,45m

-

250kg
0,80m x 1,20m

Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha

H= 0,75~0,85m

-

costurar,
reparar e
guardar objetos diversos

0,75m x 0,41~0,45m
Cadeira

(opcional)

H= 0,47~0,51m

-

250kg

Fonte: Adaptado de ABNT (2013, p. 58-59; 2020) e São Paulo (2010).
Onde:
H: altura;
L: largura;
P: profundidade;
-: não cita dimensões do mobiliário.
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APÊNDICE VI - Tabela de móveis e equipamentos-padrão - e dimensões mínimas de mobiliário e circulação
Cômodo

ABNT (2013)
Mobiliário

Quantidade

Dimensão

Circulação

1

1,60m x 0,50m

0,50m entre o

Cama de casal

1

1,40m x 1,90m

mobiliário e/ou

Criado-mudo

2

0,50m x 0,50m

parede

Dormitório de Guarda-roupa
casal

0,50m entre o
Guarda-roupa

1

1,60m x 0,50m

mobiliário e/ou

0,80m x 1,80m

parede
0,60m entre
camas

Dormitório
para duas

Cama de solteiro

2

pessoas

0,50m entre o
Criado-mudo

1

0,50m x 0,50m

mobiliário e/ou
parede

Dormitório

Guarda-roupa

1

1,60m x 0,50m

0,50m entre o

para uma

Cama de solteiro

1

0,80m x 1,80m

mobiliário e/ou

Criado-mudo

1

0,50m x 0,50m

parede

Armário

1

-

Geladeira

1

-

Fogão

1

0,55m x 0,60m

Apoio sobre a pia

1

1,20m x 0,50m

Apoio para refeição

1

-

-

1

0,39m x 0,29m

0,40m frontal

1

0,70m x 0,90m

-

1

0,60m x 0,70m

0,40m frontal

Tanque

1

0,52m x 0,53m

Máquina de lavar

1

0,60m x 0,65m

Sofá de dois ou três

1

1,20m x 0,70m

1

0,80m x 0,50m

1

0,80m x 0,70m

pessoa

Cozinha

0,85m

(duas pessoas)
Lavatório
Fazer higiene Chuveiro e box
pessoal

Vaso sanitário de caixa
acoplada

Lavar, secar
e passar

0,50m frontal

roupas
lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona

0,50m frontal
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Mesa de jantar

1

1,20m x 0,80m

Alimentar

0,75m a partir
da borda da

Cadeira

4

-

mesa

Escrivaninha

1

0,80m x 0,60m

-

Cadeira

1

-

-

Estudar, ler,
escrever,
costurar,
reparar e
guardar objetos diversos
(opcional)
Fonte: Adaptada de ABNT (2013, p. 58-59).
Onde:
-: não cita dimensões do mobiliário.
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APÊNDICE VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão - e dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Cômodo

Mobiliário
Guarda-roupa

Dormitório de Cama de casal
casal

Panero e Zelnik (2002)
Dimensão

Utilização

P= 0,508~0,711m

P= 0,864~0,914m

1,219~1,524m x

0,66~1,524m

1,981~2,134m
Criado-mudo

-

-

Dormitório

Guarda-roupa

P= 0,508~0,711m

P= 0,864~0,914m

para duas

Cama de solteiro

0,914~0,991m x

0,914m (entre camas)

1,981~2,134m

0,66~2,337m (laterais)

Criado-mudo

-

-

Dormitório

Guarda-roupa

P= 0,508~0,711m

P= 0,864~0,914m

para uma

Cama de solteiro

0,914~0,991m x

0,66~2,337m (laterais)

pessoas

pessoa

1,981~2,134m
Criado-mudo
Armário

-

-

H= 0,076m a 1,753m

P= 1,219~1,676m

P= 0,61~0,66m (baixo) e

(considerar mais

0,305~0,33m (alto)

0,61~0,762m para circulação)

Geladeira
Fogão

-

P= 0,914m

0,495~1,168m x

P= 1,016m

0,61~0,699m

(considerar mais
0,762m para circulação)

Cozinha
Apoio sobre a pia

1,067m x 0,61~0,66m

P= 1,016m

H= 0,889~0,914m

(considerar mais

(melhor: 0,813m)

0,762~0,914m para
circulação)

Apoio para refeição
(duas pessoas)

0,762m (por pessoa) x
0,457m
H= 0,457~0,914m

P= 0,914m
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Lavatório
Fazer higiene
pessoal

Chuveiro e box

P= 0,406~0,61m

P= 0,457m

H= 0,66~1,092m

(considerar mais

ideal H= 0,904m

0,762m para circulação)

1,372m x 0,914m

0,61m x 0,762m (à
frente)

Vaso sanitário de cai-

variável (Y x Z)

xa acoplada
Lavar, secar
e passar

0,61m (à frente)
0,305~0,457m (laterais)

Tanque

-

-

Máquina de lavar

-

-

roupas
1,575~1,727m x
1,067~1,219m (dois
lugares, inclui espaço à
Sofá de dois ou três
lugares

frente para os pés)

P= 0,762~0,914m

2,286~2,438m x
1,067~1,219m (três
lugares, inclui espaço à

Sala de Estar

frente para os pés)
Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona

P= 0,457~0,61m

P= 0,914~1,016m

Hmax= 1,753~1,829m
0,864~1,016m x

P= 0,762~0,914m

1,067~1,219m
0,762~2,438m (de cada
Mesa de jantar

1,219m x 1,372m

lado a depender da disposição do ambiente)

Alimentar

P= 0,457~0,61m
Cadeira

0,457~0,61m x

(considerar mais

0,457~0,61m

0,762~0,914m para
circulação)
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1,575~1,727m x
1,067~1,219m (dois
lugares, inclui espaço à
Sofá de dois ou três

frente para os pés)

P= 0,762~0,914m

2,286~2,438m x

lugares

1,067~1,219m (três
lugares, inclui espaço à

Sala de Estar

frente para os pés)
Armário/ estante/ rack/
criado-mudo

P= 0,457~0,61m

P= 0,914~1,016m

Hmax= 1,753~1,829m

Poltrona

0,864~1,016m x

P= 0,762~0,914m

1,067~1,219m
0,762~2,438m (de cada
Mesa de jantar

1,219m x 1,372m

lado a depender da disposição do ambiente)
P= 0,457~0,61m

Alimentar
Cadeira

0,457~0,61m x

(considerar mais

0,457~0,61m

0,762~0,914m para
circulação)

H=0,711~0,762m

Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha

P=0,61~0,762m

costurar,
P= 0,457~0,61m

reparar e
0,432~0,483m x

guardar objetos diversos

Cadeira

0,394~0,406m
H= 0,356~0,457m

(opcional)

Fonte: Adaptada de ABNT (2013, p.58-59); Gurgel (2007); Panero e Zelnik (2002); Pereira et
al. (2002); Pronk (2003).
Onde:
H: altura;
P: profundidade;
-: não cita dimensões do mobiliário.
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APÊNDICE VII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão - e dimensões mínimas de mobiliário e utilização
Gurgel (2007); Pereira et al. (2002); Pronk
Cômodo

Mobiliário

(2003)
Dimensão

Utilização

0,55~0,60m x 1,20m

0,80m

1,30~1,80m x

0,40~0,60m e 0,80m

1,90~2,00m

(laterais)

Criado-mudo

0,40m x 0,40m

0,60m x 0,40m

Dormitório

Guarda-roupa

0,55~0,60m x 1,20m

0,80m

para duas

Cama de solteiro

0,88m x 1,88m

0,80 (entre camas)

pessoas

Criado-mudo

0,40m x 0,40m

0,60m x 0,40m

Dormitório

Guarda-roupa

0,55~0,60m x 1,40m

0,80m

para uma

Cama de solteiro

0,88m x 1,88m

1,48m x 2,43m

Criado-mudo

0,40m x 0,40m

0,60m x 0,40m

Armário

H= 0,28~1,40m

1,20m x 0,90m

0,48~0,60m x 0,55m

0,70m x 0,90m

0,60m x 0,65m

0,60m x 0,90m

1,60m x 0,65m (conside-

1,20m x 1,10m

Guarda-roupa
Dormitório de Cama de casal
casal

pessoa

Geladeira
Fogão
Apoio sobre a pia

rando a pia de 0,40m)

Cozinha

P= 0,70m (considerar,
Apoio para refeição
(duas pessoas)

H= 0,68~1,05m

para cadeirante, pro-

P= 0,55m

fundidade mínima de
0,50m abaixo da superfície de apoio)

Lavatório

0,50m x 0,40m

P= 0,60m

H= 0,81m

0,45m (laterais a partir
do eixo da cuba)

0,80m x 0,80m (quadraFazer higiene Chuveiro e box

do)

0,60m x 0,60m

0,70m x 1,00m (retan-

pessoal

gular)
0,35~0,60m (à frente)
Vaso sanitário de caixa acoplada

0,36~0,47m x

0,35m (laterais a partir

0,61~0,67m

do eixo do vaso sanitário)
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0,54~0,63m x
Lavar, secar

Tanque

0,42~0,55m

e passar
roupas

0,55m x 0,70m

H= 0,80~0,87m
Máquina de lavar

0,55~0,62m x

1,00m x 0,70m

0,55~0,70m
Sofá de dois ou três

1,30m x 1,00m

1,30m x 0,60m

1,00m x 0,45m

1,00m x 0,70m

0,90m x 0,70m

0,90m x 0,60m

3 opções (ver Figuras 40

3 opções (ver Figuras

e 41)

40 e 41)

0,34~0,47m x

0,75m (da borda da

0,42~0,56m

mesa até a parede)

lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona
Mesa de jantar
Alimentar
Cadeira

1,10m x 0,50m

Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha

H= 0,73~0,75m

-

costurar,
reparar e
guardar objetos diversos

0,34~0,47m x
Cadeira

0,42~0,56m

(opcional)

-

H= 0,45m

Fonte: Adaptada de ABNT (2013, p.58-59); Gurgel (2007); Panero e Zelnik (2002); Pereira et
al. (2002); Pronk (2003).
Onde:
H: altura;
P: profundidade;
-: não cita dimensões do mobiliário.
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APÊNDICE VIII - Tabela de móveis e equipamentos-padrão - e áreas por cômodos dos estudos de caso
Cômodo

Mobiliário

Área por cômodo (m²)
Habitação A

Habitação B

Habitação C

9,45

7,40

7,43

-

-

-

-

5,36

-

Dormitório de Guarda-roupa
casal

Cama de casal
Criado-mudo

Dormitório

Guarda-roupa

para duas

Cama de solteiro

pessoas

Criado-mudo

Dormitório

Guarda-roupa

para uma

Cama de solteiro

pessoa

Criado-mudo
Armário
Geladeira

Cozinha

3,89

Fogão

3,62
4,87

Apoio sobre a pia
Apoio para refeição

-

-

(duas pessoas)
Lavatório
Fazer higiene Chuveiro e box
pessoal

3,79

Vaso sanitário de cai-

2,82 (social)

2,57

2,70 (suíte)

xa acoplada
Lavar, secar
e passar

Tanque
Máquina de lavar

-

-

-

4,41

6,06

5,80

-

-

-

roupas
Sofá de dois ou três
lugares
Sala de Estar Armário/ estante/ rack/
criado-mudo
Poltrona
Alimentar

Mesa de jantar
Cadeira
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Estudar, ler,
escrever,

Escrivaninha

costurar,

(no dormitório

(no dormitório

reparar e

de casal)

para uma pessoa)

guardar objetos diversos

Cadeira

(opcional)
Fonte: Autoria própria.
Onde:
-: não possui espaço/área/cômodo destinado a estes mobiliários.

-
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APÊNDICE IX - Imagens fotorrealistas dos ambientes da unidade habitacional
“B” depois da simulação de ajuste de projeto em função do mobiliário proposto pela autora (sem escala)
Figura 134 - Dormitório de casal

Fonte: Autoria própria.
Figura 135 - Sanitário do dormitório de casal

Fonte: Autoria própria.
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Figura 136 - Dormitório para uma pessoa

Fonte: Autoria própria.
Figura 137 - Dormitório para uma pessoa

Fonte: Autoria própria.

